
يك قانون حزبي در كش��ور وجود 
داشت كه از اوايل انقالب در كشور 
اجرا مي ش��د. قانون جديد احزاب 
در مجلس نهم مصوب و بعد ابالغ 
شد و اكنون در مرحله اجرا است. 
اين قان��ون تفاوت هاي��ي با قانون 
احزاب قب��ل دارد. اينك��ه احزاب 
بايد منطبق با قانون جديد احزاب عمل كنند و اگر با اين 
قانون فاصله داشته باش��ند، بايد خود را اصالح كرده و به 

آن نزديك شوند. 
اين قانون مي تواند س��اماندهي مناس��بي را در س��اختار 
حزبي كشور ايجاد كند. امروز حدود 250 حزب در كشور 
وجود دارد كه غالبا روي كاغذ بوده و فعاليت جدي ندارند 
و مش��خصا اين احزاب از نبود ساماندهي مناسب با قامت 
حزب قدرتمند رنج مي برن��د. اين قانون كمك مي كند تا 
احزاب به معن��اي واقعي كلمه، حزب ش��وند. حزب بايد 
بتواند شعب شهرستاني و س��مپات ها و هواداراني داشته 
باش��د. در متن قانون مشخص ش��ده است كه يك حزب 
حداقل 300 نفر در شهرس��تان هاي مختل��ف بايد عضو 

رسمي داشته باشد؛ حزبي كه نمي خواهد پروانه اش باطل 
ش��ود، بايد خود را با اين ش��رايط تطبيق دهد. همچنين 
بايد حداقل 10 شعبه رسمي در شهرهاي مختلف كشور 

داشته باشد.
 حزب بايد بتواند كنگره س��االنه برگزار كرده و انتخابات 
درون حزب��ي برگزار كن��د. لذا احزاب بايد خ��ود را با اين 
شرايط وفق دهند و زمان تعيين شده نيز تا پايان آذر ماه 
بود كه اين مهلت تا پايان اسفند ماه تمديد شد. اميدواريم 
كه با اجراي اين قانون بتوان س��اماندهي مناس��بي را در 

حوزه احزاب به وجود آورد. 
وج��ود 50 ح��زب واقع��ي و قدرتمن��د كه ه��م اعضاي 
رس��مي و س��مپات به تع��داد كاف��ي و هم اساس��نامه، 
مرامنام��ه، كنگ��ره و برنام��ه حزب��ي مش��خص دارا 
 باش��ند، بهت��ر از اين اس��ت ك��ه 300 حزب در كش��ور

داشته باشيم. 
اح��زاب مطابق اي��ن قان��ون نظام مند پي��ش مي روند و 
فعاليت هاي خود را در چارچوب مشخص تعريف مي كنند. 
جريان حزبي بايد در كشور تقويت شود و مهم ترين وظيفه 
دولت و مجلس شوراي اس��المي نيز فراهم كردن چنين 

زمين��ه اي براي ش��كل گيري و تقويت اح��زاب قدرتمند 
اس��ت. به اين دليل كه ادوار مختلف انتخابات در كش��ور 

دچار پراكندگي هاي جناحي نشود. 
طي چنين قانوني ممكن اس��ت كه اح��زاب كوچك تر با 
هم تلفيق ش��وند و احزاب بزرگي تري را تش��كيل دهند. 
چنين چيزي بسيار خوب است. حزبي كه ضعيف تر است 
و بدنه حزبي مناس��ب را  دارا نيست مي تواند بر اين اساس 
 با احزاب كوچك تر ديگر تركيب ش��ود تا گستردگي الزم

 را پيدا كند.
 در اين صورت ي��ك حزب قوي با ش��رايط بهتر را فراهم 
مي كنند و اين هم براي كشور و هم براي احزاب مناسب تر 
است. احزاب تقويت شوند و احزابي جدي باشند، راحت تر 
مي ت��وان تصميم گيري ه��اي انتخاباتي انج��ام داد. لذا 
در جه��ت تقويت احزاب ض��روري مي داني��م كه چنين 
ساماندهي اي صورت بگيرد. ممكن است كه قانون جديد 
احزاب فعاليت جبهه اي را تحت الش��عاع قرار دهد. وقتي 
احزاب قوي در كش��ور وجود داش��ته باش��ند، مي توانند 

جانشين جبهه ها شوند.
عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس دهم

قانون مربوط ب��ه فعاليت احزاب به 
لحاظ اينكه در دوره اول به تصويب 
رسيده بود و س��ال هاي متمادي از 
عمر آن گذشته بود، نياز به بازنگري 
و تكميل داشت. در اين مساله جاي 
ترديدي نبوده اس��ت چون قوانين 
مصوب مجلس هر از گاهي بايد مورد 
بازنگري و دقت مجدد قرار بگيرد تا اشكال هايي كه در عمل 
مش��اهده مي شود از آن قوانين بر طرف ش��ود. اين قانون در 
مجالس گذشته مورد بحث واقع شده بود و حتي در مجلس 
دهم به تصويب نرسيده است. قانون جديد احزاب در مجالس 
هشتم و نهم كه مجلس هاي مطلوبي نبوده به تصويب رسيده 
و تا حدي حتي مطلوبيت فعلي مجلس نيز در آن وجود نداشته 
است. فكر نمي كنم بازنگري يا اصالح طلبان قانون با رويكرد 
تقويت و ميدان دادن به احزاب صورت گرفته باش��د. چرا كه 
در فضايي تصويب شده كه بسياري از نمايندگان با گسترش 
دموكراسي و تحزب موافق نبوده اند. بايد به اين قانون با ديده 
ترديد نگاه كرد. اگر بشود كه اين قانون در مجلس دهم مورد 
بازنگري مجدد قرار بگيرد، بهتر است. شنيده شده كه برخي 

درصدد هستند تا نمايندگان طرحي را ارايه كنند تا اين قانون 
چند سال مسكوت بماند و در طي اين مدت مورد بازنگري قرار 
گيرد. اگر چنين كاري شود عاقالنه تر و منطقي تر است. چون 
رويكرد كلي مجلس نهم و مصوباتش در جهت مطالبات مردم 
و احزاب فراگير در كشور نبوده است. در عين حال اين قانون 
به برخي از ويژگي هاي احزاب اشاره كرده است كه الزم است 
احزاب قانوني دارا باشند. البته بايد توجه داشت كه اين قانون 
نقاط مثبتي هم دارد. مطاب��ق با قانون جديد احزاب حداقل 
300 عضو در سراسر كشور كه 50 درصد آن در مركز و ما بقي 
در استان ها باشد، براي احزاب الزامي است. همچنين حزب 
بايد در 50 درصد اس��تان ها دفتر داشته باشند. اين مساله از 
جهتي خوب اس��ت چراكه احزاب را به گستردگي و توسعه 
بيشتر به لحاظ سياس��ي و كادر حزبي ترغيب مي كند. اين 
مساله به احزاب كمك مي كند تا حزب منحصر به مجموعه اي 
محدود نشود و دامنه اش را گسترش دهد. همچنين كمك 
مي كند تا احزاب راغب شده و اعضاي بيشتري را جذب كنند. 
از اين جهت اين قانون نقاط مثبتي دارد اما اگر با اين سرعت 
بخواهند پروانه و مجوز احزابي را كه در اين حد نيستند، لغو 
كنند و جلوي تمديد پروانه شان را بگيرند، چندان پسنديده 

نيست. امروز شاهد هستيم كه بسياري از احزاب در كشور نوپا 
بوده و به خصوص در 8 سال دولت احمدي نژاد مورد تعرض 
و بي مهري قرار گرفتند. حتي بس��ياري از احزاب در آن دوره 
ممنوع از فعاليت بودند. چنين شرايطي براي احزابي كه نوپا 
هستند و در سال هاي گذشته ممنوع الفعاليت بوده اند، سخت 
خواهد بود. اينكه احزاب كوچك به اين س��رعت 300 عضو 
رسمي با فرم و مشخصات و دفتر رسمي جور كنند، چندان 
ممكن نيست. در شرايط كنوني نبايد تا اين حد سخت گيري 
شود. بلكه الزم است تا مشوق هايي براي احزاب فراگير داده 
ش��ود و در عين حال تذكرات و راهنمايي هايي براي احزاب 
محدود و كوچك داشته باشند و به آنها فرصت دهند كه خود 
را گسترش داده و دامنه حزب شان را افزايش دهند. برخورد 
تند موجب مي شود تا ضعفا زير پا له شوند و تنها چند حزب 
قدرتمند در صحنه باقي بماند كه يا از قبل فعاليت مي كرده اند 
يا به دليل داشتن امكانات و دسترسي به منابع قدرت راحت تر 
توسعه پيدا كرده اند. خوب است كه ميدان براي گسترده شدن 
احزاب باز شود اما بي مهري نسبت به احزاب كوچك چندان 

صحيح نيست.  
 قائم مقام دبيركل حزب اعتماد ملي
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گزارش روز

نقاط ضعف قانون جديد احزابساماندهي احزاب با قانون جديد 

قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي اصالحاتي 
را در ساختار حزبي ايران كليد زده است. چندي پيش بود 
كه محمدامين رضازاده، مديركل دفتر امور سياسي وزارت 
كشور اعالم كرد كه تحوالتي در قانون احزاب در راه است 
و احزاب بايد طي مدت تعيين شده شرايط خود را با قانون 
جديد تطبيق دهند. اين مهلت اگرچه در ابتدا 14 آذر ماه 
تعيين شده بود اما پروانه مافي، عضو كميسيون شوراهاي 
مجلس به »اعتماد« مي گويد اين ضرب االجل به اسفندماه 
موكول شده اس��ت. اصالحات قانون جديد احزاب شرايط 
جديد و البته س��ختي براي فعاليت در قالب حزب در نظر 
گرفته است. اين محدوديت ها به گفته رضا زاده اين شرايط 
را فراه��م مي كند كه تنها احزاب قوي توان ش��كل گيري 
و فعاليت داش��ته باش��ند. قانون نحوه فعالي��ت احزاب و 
گروه هاي سياسي مصوب چهارم بهمن ماه سال 94 مجلس 
شوراي اسالمي در تاريخ هشتم آبان ماه سال 95 از سوي 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام تاييد و در تاريخ بيست و 

دوم همان ماه جهت اجرا ابالغ شد. 
اي��ن قان��ون از تاريخ الزم االجرا ش��دن جايگزي��ن قانون 
»فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي 
و انجمن هاي اسالمي يا اقليت هاي ديني شناخته شده«، 
مجلس شوراي اسالمي خواهد شد. به گفته امين زاده اين 
قانون مصوبه مجلس ش��وراي اس��المي بوده و الزم االجرا 

است. 

احزاب نمايشي از دور خارج مي شوند
نخستين قانون احزاب در سال 60 تصويب شده بود و امروز 
موثرترين اصالحات در اين قانون در نظر گرفته شده است. 
بر اساس اين قانون ويژگي هاي دو نوع حزب ملي و استاني 

برشمرده شده است. 
در شرايط احزاب ملي آمده است كه از اين پس ارايه اسناد 
برگزاري مجمع عمومي موس��س ب��ا حضور حداقل 300 
نفر از اعضاي رسمي در بيش از نيمي از استان هاي كشور 
و ارايه اسناد تاس��يس دفاتر رسمي حداقل در يك سوم از 
مراكز استان هاي كشور الزامي است. همچنين در خصوص 

احزاب استاني ش��رط ارايه اسناد برگزاري مجمع عمومي 
موسس با حضور حداقل 150 نفر از اعضاي رسمي در بيش 
از نيمي از شهرستان هاي اس��تان با جمعيت تا يك و نيم 
ميليون نفر، ارايه اسناد برگزاري مجمع عمومي موسس با 
حضور حداقل 200 نفر از اعضاي رسمي در بيش از نيمي 
از شهرس��تان هاي استان با جمعيت بيش از 3 ميليون نفر 
و ارايه اسناد تاس��يس دفاتر رسمي حداقل در يك سوم از 

شهرستان هاي استان در نظر گرفته شده است. 
امروز در كش��ور 248 حزب مجوز فعالي��ت قانوني دارد و 
مطابق با شرايط جديد فعاليت حزبي بسياري از احزاب و 
گروه هاي سياسي اي كه موتور محركه قوي فعاليت حزبي 
در ارتباط با بدنه خود نداشته باشند، از ورطه بيرون خواهند 
افتاد. اين قانون اگر به درستي بتواند اجرا شود و نظارت ها 
دقيق تر انجام بگيرد، مي تواند مقداري از مصايب ساختار 

سياسي كشور بكاهد. با اين حال اين تمام ماجرا نيست. 

عدم توجه به پالتفرم هاي حزبي در قانون جديد
 نبايد پيامدهاي اج��راي اين قانون را فراموش كرد. تاكيد 

اين قانون بر تعداد حداقلي اعضاي رس��مي حزب اگرچه 
گام مثبتي در جهت از دور خارج كردن احزاب كوچك تر 
خواهد ب��ود اما مي تواند ش��رايطي را فراهم كند تا احزاب 
كوچك امروز با يكديگر تلفيق ش��ده تا بتوانند به حداقل 
قانوني تعداد اعضا دست يابند. چنين تلفيق هايي از سوي 
احزاب ممكن اس��ت در كاهش تعداد احزاب كشور موثر 
باش��د اما در ارتقاي كيفي احزاب قدمي جدي محس��وب 
نخواهد شد. امروز شايد بزرگ ترين و پرتعداد ترين احزاب 
به لحاظ عضو نيز توان اثرگذاري گسترده و مفصل بندي با 
بدنه اجتماعي را ندارند. مشخصا اين نقطه ضعف به دليل 
نبود هويت مشخص و شناخته شده حزب در افكار عمومي 
جامعه است. پالتفرم هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و 
فرهنگي حتي در گسترده ترين احزاب كشور مورد توجه 
قرار نمي گي��رد. در بزنگاه هاي انتخاباتي كانديداها از بدنه 
حزبي قدرتمند ب��ه لحاظ كيفي س��ر برنمي آورند و غالبا 
برنامه هاي اعالم شده توسط آنان به دليل اين نقيصه قابل 
ارزيابي نخواهند بود. تنه��ا در حد فردي تناقض عملكرد 
فرد با برنامه هاي اعالم شده اش قابل بيان است كه در اين 
زمينه نيز معموال تخطئه هاي معروف انتخاباتي ورق را به 
نفع كانديدا برمي گرداند. در چنين خلئي در كشور قانون 
احزاب جديد به مساله پالتفرم ها و برنامه هاي حزبي در حد 
مرامنامه آن هم به صورتي كلي پرداخته است. مرامنامه در 
تعريفي كه اين قانون ارايه كرده است، سند مصوب مجمع 
عمومي است كه بيان كننده اهداف، آرمان ها، مباني فكري 
و عقيدتي و خط مش��ي هاي نيل ب��ه اهداف حزب خواهد 

ب��ود. مطابق با اين قان��ون مرامنامه ح��زب بايد متضمن 
جهان بيني، مبان��ي فكري و عقيدتي در چارچوب موازين 
اسالم، اهداف، راهبردهاي كالن و سياست ها و برنامه ها در 
راستاي رس��يدن به اهداف تعيين شده، رويكردهاي كلي 
به مسائل فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، اجرايي 
و حقوقي كش��ور باشد. قاعدتا اين تعريف كلي از مرامنامه 
حزب چنان كه در قانون احزاب در گذش��ته نيز آمده بود، 
نمي تواند مشكل اصلي احزاب در كشور را رفع كند. از آن 
مهم تر حتي براي اين جمالت حداقلي مش��خص شده در 
اين قانون نيز ضمانت اجرايي اي درنظر گرفته نشده است. 
نبايد فراموش كرد كه مشابه اين جمالت در قانون احزاب 
گذشته كشور نتوانست به هيچ وجه بر ساختار كيفي احزاب 
و گروه هاي فعال در عرصه سياسي كشور تاثيري بگذارد و 
عمال احزاب بدون برنامه هاي مشخص حتي در بزنگاه هاي 

انتخاباتي فعاليت مي كردند. 

مساله حزب و انتخابات
آزمون و خطاي كنشگران سياس��ي در كشور تا حدودي 
فعاليت جبه��ه اي در هر انتخابات را پررنگ كرده اس��ت. 
جريان هاي سياس��ي به دليل مش��كالتي ك��ه در معرفي 
كانديداي واحد داشتند، خود را در قالب فعاليت جبهه اي 
س��امان دادند تا هم حضور احزاب و گروه هاي مختلف در 
يك جريان سياسي در تصميم گيري هاي انتخابات لحاظ 
شود و هم شخصيت هاي حقيقي و كاريزما نقش موثر خود 
را در انتخابات داشته باشند. با اين حال اين روش و تاكتيك 

براي پيروزي در انتخابات مش��كالتي هم داشت. چنانكه 
احزاب كوچك و بزرگ در قالب جبهه اي تالش مي كردند 
تا در تصميمات حضور داشته باشند اما حضورشان مطابق 
با وزن سياسي شان نبود و بعضا لحاظ كردن وزن سياسي 
احزاب در فرآيند تصميم گيري كاري بس مشكل بود. قانون 
جديد احزاب تا حدي اين مشكل را از ميان برمي دارد. در 
عين حال اگر احزاب بتوانند در عمل به سمت قدرتمند تر 
ش��دن پيش بروند، فعاليت جبهه اي نيز چندان ضروري 
نخواهد بود. چرا كه فعاليت جبهه اي اساسا در خأل احزاب 

قدرتمند در كشور بود كه طرح شد. 

نسبت خانه احزاب با قانون جديد
قانون جديد اح��زاب در كميته حقوقي خانه احزاب ايران 
بررسي شده اس��ت. اين خبري بود كه محمد ميرباقري، 
رييس كميته حقوقي خانه احزاب داده است. او گفته است 
كه»در جلس��ه اخير كميته حقوقي خان��ه احزاب، قانون 
جدي��د احزاب را ب��ا قانون احزاب كش��ورهاي ديگر مورد 
مقايسه قرار داديم و همچنين بررسي كرديم كه آيا شرط 
300 عضو براي احزاب منطقي، عقلي و شرعي است يا خير. 
بر اين باوريم كه ش��رط 300 عضو براي احزاب سياستي 
جهت حذف احزاب كوچك و تقويت احزاب بزرگ اس��ت. 
رييس كميت��ه حقوقي خانه احزاب همچنين تاكيد كرده 
است كه نگاه حزب در جمهوري اسالمي نيز مورد بررسي 
قرار داده شده و جمع بندي اين نشست ها به شوراي مركزي 

خانه احزاب فرستاده مي شود. 

روز يكش�نبه پايگاه اطالع رساني دولت 
به�ار عكس برگ�ه احضاريه اس�فنديار 
رحيم مشايي به دادس�راي فرهنگ و رسانه  را منتشر 
كرد. عكس منتشر ش�ده نش�ان مي داد كه مشايي به 
اتهام توهين ب�ه مقام معظم رهبري، تبليغ عليه نظام، 
تصرف غيرقانوني در اموال دولتي، توهين به مسووالن 
نظ�ام و نش�ر اكاذيب احضار ش�ده اس�ت. موضوعي 
جديد ك�ه احمدي نژادي ها مي توانند ب�ا رنگ و لعاب 
تظلم خواهي بار ديگر از آن استفاده ابزاري كنند. با اين 
حال احمد كريمي اصفهاني، از فعاالن سياسي اصولگرا 
بر اين باور اس�ت كه حناي احمدي نژادي ها ديگر براي 

مردم رنگي ندارد. 
 ب�ا توجه ب�ه احضاري�ه اي كه ب�راي اس�فنديار 
رحيم مشايي فرس�تاده شده اس�ت و همچنين 
بحث تخلف�ات بقايي، احمدي نژاد و رحيمي فكر 
مي كنيد اين اتفاقات قضايي چقدر در به حاشيه 
بردن اين جريان تاثيرگذار است يا برعكس ممكن 
است به بيش از پيش مطرح ش�دن آنها در ميان 

افكار عمومي كمك كند؟
به هر حال هر كس ممكن است متهم شود. بايد در دادگاه 
حاضر ش��د و به اتهامات پاس��خ گفت و اگر سند و مدركي 
وجود دارد، ارايه كرد. بازپرس تفهيم اتهام مي كند و قاضي 
هم حكم صادر مي كند اما تفاوت اين طيف با ديگراني كه 
احضار مي شوند اين اس��ت كه جو و فضا را آلوده مي كنند 
و نمي گذارند دس��تگاه قضا به كار خود بپ��ردازد. در واقع 

مجموعه بقاياي دولت نه��م و دهم اين ويژگي را دارند كه 
با فضاسازي هايي كه انجام مي دهند تالش دارند جامعه را 
مقابل دستگاه قضا قرار دهند. در واقع انتقال اين مسائل به 
جامعه خود نيز نوعي ايجاد آشوب به حساب مي آيد كه به 

نوعي جرم محسوب مي شود. 
 به نظر شما مي توانند با ايجاد اين فضاسازي ها به 

گسترده شدن بدنه اجتماعي شان كمك كنند؟
احمدي نژاد و من تبعش به گونه اي هستند كه جامعه آنها 
را پس مي زند. در واقع همه اين فضاس��ازي ها براي دوباره 
مطرح ش��دن اس��ت كه البته با اقبال جامع��ه هم مواجه 
نخواهند ش��د. به نظر من نبايد به اخبار و حواش��ي اي كه 
اين گروه ايجاد مي كنن��د، توجه كرد و حتي آنها را مطرح 
كرد. وضعيت حلقه احمدي نژاد ديگر به گونه اي نيس��ت 
كه در جامعه اثرگذار باشند. مردم اين طيف را شناختند و 

حناي شان ديگر رنگي ندارد. 
 فك�ر مي كنيد ممكن اس�ت اين حلق�ه بار ديگر 
به جري�ان اصولگرايي بازگردن�د؟ آيا هنوز براي 
بازگش�ت ب�ه اصولگرايي راهي پيش روي ش�ان 

وجود دارد؟
از نظر من تاريخ مصرف احمدي نژاد تمام شده است. 

 فك�ر نمي كنيد ك�ه در بزنگاه ه�اي مهمي چون 
انتخابات اين افراد بار ديگر تالش كنند خود را به 

جريان اصولگرايي گره بزنند؟
آنها فقط تالش مي كنند تا ديده و مطرح ش��وند. منتها نه 
اصولگرايان و نه مردم به آنان رغبتي ندارند و اقبالي نشان 

نمي دهند. احمدي نژاد از اول ه��م جزو اصولگرايان نبود. 
اين ادعاي من مربوط به چند سال اخير هم نيست از ابتدا 
بر اين باور بودم كه او براي تخريب اصولگرايي آمده است. 

خودش هم اقرار كرد كه ارتباطي با اصولگرايان ندارد. 
 پس با اين حساب مي توان حمايت از احمدي نژاد 
را به عنوان اش�تباه تاريخي اصولگرايي توصيف 

كرد؟
نمي دان��م اما ب��ه هر ح��ال اصولگراي��ي ديگ��ر پذيراي 

احمدي نژاد نيس��ت. ممكن اس��ت بخش��ي از آنان هنوز 
با احمدي ن��ژاد و اطرافيان��ش در ارتباط باش��ند و آنها را 
تاييد كنند كه البت��ه آنهايي كه تاييد مي كنند هم جنس 

خودشان هستند. 
 فكر نمي كنيد برخوردهاي پي در پي قوه قضايي 

منجر به بيشتر ديده شدن اين جريان مي شود؟
قوه قضاييه ممكن است با هر جرياني برخورد كند. در جناح 
مقابل هم اين مسائل وجود دارد و بايد فارغ از اصالح طلب 

و اصولگرا عمل كند. 
 اين جريان معتقد است كه برادران الريجاني در 
اين رفت و آمدهاي زياد به قوه قضاييه و تشكيل 
پرونده ه�اي قط�ور تاثيرگذار هس�تند در واقع 
موضوع را بيش�تر ش�خصي مي بينند تا جرياني 

و جناحي؟
اين جريان، استاد فرافكني است. در نامه اي هم كه چندي 
پيش محمود احمدي نژاد نوش��ت كامال مشخص بود كه 
دس��ت به فرافكني مي زنند. در واقع براي رفع اتهام به هر 
دري مي زنند. اينها افرادي هس��تند كه خودش��ان طرح 
موضوع مي كنند و بعد معترض مي شوند. سوال را با سوال 
ج��واب مي دهند. در مصاحبه هاي ش��ان هم اي��ن روند را 

شاهد هستيم. 
 پس معتقديد جنجال هايي كه ايجاد مي شود به 

قصد و خواست خودشان است؟
ن��ه، البت��ه اينها در اي��ن حد نيس��تند اما م��دام در حال 

فرافكني اند. 
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از هيچ بهانه و ابزاري براي خبرساز شدن نمي گذرند. 
احمدي ن�ژاد و حلق�ه نزديكانش، حت�ي وقتي حرف 
از پرونده ه�اي قضاي�ي و احضارش�ان ب�ه دادگاه 
باش�د ني�ز كوت�اه نمي آين�د. گوي�ا قص�د دارن�د با 
شگردهاي هميشگي بازي را به نفع خود تغيير دهند. 
هميش�ه همين كار را كرده اند. دوراني كه احمدي نژاد 
رييس جمهور بود و هر سوالي را با سوال جواب مي داد 
گذش�ته و حاال نزديكانش در مقابل هر ش�كايتي كه 
عليه آنها مي شود يك ش�كايت روي ميز مي گذارند. 
خودشان مي دانند كه اين شكايت ها به جايي نمي رسد 
و به همين خاطر از همه امكانات خود كه از يك سايت و 
كانال بيشتر نيست، بهره مي گيرند تا جنجال آفريني 
كنند. همزمان با زلزله و آوار ش�دن مس�كن مهر آنها 
روي س�ر مردم، يادداشت نوش�ته و دولت روحاني را 

ناكارآمد مي خوانند.
 يا با انتشار تصوير احضاريه مظلوم نمايي را در دستور 
كار قرار مي دهند. وقتي هم كه زمان دادگاه مي رسد؛ 
ب�ا زنبيل آمده و داد و هوار راه مي اندازند. اين كارها را 
در حالي انجام مي دهند كه به گفته منتقدان اصولگرا 
و اصالح طلب، حناي آنها ديگ�ر رنگي ندارد. گروهي 
از منتقدان آنها كه س�ابقا جزو رفقاي شان به حساب 
مي آمدند نيز معتقدند كه امثال بقايي و مشايي با اين 
كارها احمدي ن�ژاد را نابود مي كنند. پيش از اين گفته 
مي شد كه جريان انحرافي تحت رهبري مشايي عامل 
ناب�ودي احمدي نژاد اس�ت و ام�روز مي گويند بقايي 
همه كاره بوده و هس�ت. ش�ايد علت تغيي�ر مقصر از 
نگاه آنها اين باش�د كه ماج�راي رد صالحيت او هنوز 

در ذهن  ها است و دادگاهش جريان دارد. اينكه علت 
نابودي احمدي نژاد مش�ايي باش�د يا بقايي؛ يا اينكه 
او در هم�ان دوره رياس�ت جمهوري با سياس�ت ها و 
ادبيات ويژه اش خود را نابود كرده باشد چندان فرقي 
ندارد. اصال ماجرا نابودي است و تالش اين گروه براي 
بازگش�ت به قدرت. اين همه نكته اي است كه همه در 
م�ورد آن اتفاق نظ�ر دارند. اين موض�وع آنقدر مورد 
تفاهم اس�ت كه معركه گيري بقاي�ي در مقابل دادگاه 
مورد اعتن�اي هيچ يك از روزنامه ه�اي اصولگرا قرار 
نمي گيرد. ي�اران ديروز احمدي نژاد ي�ك به يك او را 
ت�رك كرده اند و همين چن�د درخت باق�ي مانده نيز 
يكي بعد از ديگري دادگاهي مي شوند. همين ها است 
كه س�بب مي ش�ود هيچ يك از تالش هاي شان براي 

بازگشتن به مركز توجه ها به جايي نرسد.

 روز دوشنبه خبر احضار اسفنديار رحيم مشايي 
به دادس�را منتشر ش�د. ديروز عباس اميري فر، 
ريي�س ش�وراي فرهنگ�ي و ام�ام جماع�ت 
مس�جد نهاد رياس�ت جمهوري در دوره محمود 
احمدي نژاد خبر داد ك�ه اتهامات حميد بقايي و 
محمود احمدي نژاد صرفا مالي نبوده است. فكر 
مي كنيد احضاره�اي پي در پي اف�راد موثر اين 
جريان مي تواند به مطرح ش�دن بي�ش از پيش 

آنها كمك كند؟
تش��خيص ماهيت پرونده هاي قضايي ب��راي چهره هاي 
سياسي كار دشواري است چرا كه قوه قضاييه مدعي است 
به هيچ وجه انگيزه هاي سياسي را در پرونده هاي قضايي 

دنب��ال نمي كند. قوه قضاييه در احضار بقايي، مش��ايي و 
احمدي نژاد و ساير نزديكانش يا هر چهره سياسي ديگري 
تاكيد دارد مس��ائل سياسي مطرح نيس��ت و اين افراد به 
داليل حقوقي و كيفري احضار مي شوند. اشكال از آنجايي 
شروع مي شود كه اگر اين افراد با اتهامات سياسي احضار 
مي ش��وند بايد دادگاه مطابق با شرايط يك متهم مرتكب 
به جرم سياسي برگزار شود اما قوه قضاييه مدعي است ما 
در ايران متهم سياسي نداريم. از سويي ديگر فارغ از بحث 
سياس��ي يا قضايي بودن اين ماجرا به نظر من احضارهاي 
پي در پي باعث زنده ماندن اين جريان مي شود. به هر حال 
وقتي افرادي كه شناخته ش��ده هستند احضار مي شوند 
مسلما برد رسانه اي گسترده اي دارد. در اين ميان برخي 
طرفداري مي كنند؛ برخي بر اين باورند كه حتما تخلفي 
وجود داشته است. به هر حال قوه قضاييه نمي تواند جلوي 
اين تبعات رسانه اي را بگيرد. در واقع تبعات اين اتفاق براي 
اين جريان مثبت است. چرا كه مشايي قطعا مايل است كه 
همه بنويسند مشايي احضار شده است كه مدعي شود بنا 

بر انگيزه سياسي احضار شده ام. 
 به نظر ش�ما اين احضارهاي پي در پي و مس�ائل 
قانون�ي پيش آمده امكان بازگش�ت ب�ه جريان 

اصولگرايي براي آنان وجود دارد؟
جريان اصولگرا خيلي وقت است كه از احمدي نژاد دست 
شسته است. برخي چهره هاي معتدل و ميانه روي اصولگرا 
بعد از جريانات س��ال 90 و قهر 11 روزه اي كه اتفاق افتاد 
از احمدي نژاد اعالم برائت كردند و گفتند از ما نيست و با 
ما نيس��ت. روزي كه او در مقابل اراده رهبري قرار گرفت 
اصولگرايان در گوشه و كنار فضاي سياسي اعالم كردند كه 

ديگر كاري با احمدي نژاد ندارند. شكاف ميان احمدي نژاد 
و اصولگرايان بطور مداوم رو به افزايش است. واقعا با هيچ 
متر و معياري نمي توان احمدي نژاد را يك اصولگرا بدانيم. 
نه احمدي نژاد خودش را اصولگرا مي داند و نه اصولگرايان 
او را از خودش��ان مي دانند. البته بايد يك استثنا هم قايل 
ش��د كه اصولگرايان تندرو، جبهه پايداري ها يا دلواپسان 
همواره پيوند عاطفي-سياسي با احمدي نژاد دارند. مثال 
حميد رس��ايي، الياس نادران، مرتضي آقاتهراني، مهدي 
كوچك زاده، نقوي حس��يني و... همواره احس��اس تعلق 
خاطر به احمدي نژاد داشته اند و هيچ وقت فاصله نگرفته  
و اعالم برائت نكردند. بنابراين اصولگرايان تندرو همواره 

نيم نگاهي به اين جريان دارند. 
 فك�ر مي كنيد اي�ن تعل�ق خاط�ر مي تواند در 
بزنگاه هاي حساس سياس�ي چون انتخابات، به 
پيوندي مي�ان احمدي نژادي ه�ا و اصولگرايان 
تن�درو ختم ش�ود ك�ه بدن�ه اجتماع�ي جدي 

داشته باشند؟
احتمال اين اتفاق زياد اس��ت. چرا ك��ه اصولگرايان فاقد 
پاي��گاه اجتماعي هس��تند. م��ن معتق��دم احمدي نژاد 
همچنان از پايگاه مردمي برخوردار است و هنوز محبوبيت 
كاريزماتي��ك دارد. ش��ايد تعداد و ع��دد و رقمي از هيچ 
نظرسنجي نداشته باش��يم اما آنچه مسلم است اين است 
كه محبوبيت احمدي نژاد قطعا بيش��تر از علي الريجاني 
يا غالمعلي حدادعادل اس��ت. با وجود 8 س��ال مديريت 
ي��ا تخلفات و ايس��تادگي در مقابل رهب��ري و همه اينها 
محبوبيت احمدي نژاد با ديگ��ر چهره هاي اصولگرا قابل 

مقايسه نيست. 

 پس ش�ما معتقديد اگر پيوندي ميان اين طيف 
با تندروه�اي اصولگرا برقرار ش�ود آي�ا امكان 

موفقيت وجود دارد؟
به گمان من اگر اصولگراي��ان تندرو با احمدي نژاد متحد 
ش��وند و حس��ن روحاني كارنامه موفقي در اين 4 س��ال 
نداشته باشد در انتخابات 1400 اين پيوند، تهديد جدي 
خواهد بود و ممكن است جريان راست افراطي مجددا يك 

جريان پوپوليستي به راه بيندازد. 
 با همان كاراكتر احمدي نژاد؟

بله با هم��ان كاراكتر آقاي احمدي نژاد. اگر او بتواند تاييد 
صالحيت شود اين احتمال وجود دارد كه بار ديگر تندروها 
روي او س��رمايه گذاري كنند و البته شانس اين جريان از 
اصولگرايان معت��دل و ميانه رويي چ��ون علي الريجاني 

بيشتر است. 

صادق زيباكالم:

پيوند تندروها با احمدي نژاد قطع نشده است

گفت و گوي روز


