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اعتراضات، ناآرامي ها يا هر عن��وان ديگري كه به وقوع 
پيوس��ت حاال ديگر به پايان راه خود رس��يده اس��ت. 
تحولي و تحركي اجتماعي كه محاط كردن مختصات 
آن در اصطالحات برآمده از ادبيات سياسي و ترم هاي 
علم سياس��ت، آن را بيش از آن كه خيزش يا جنبش 
بداند، مفهوم س��ومي تعريف خواهد كرد. با اين حال 
ش��ايد س��والي كه اين روزها كمتر م��ورد توجه قرار 
گرفت اين بود كه جريان اصالحات به عنوان گفتماني 
سياس��ي-اجتماعي كه طي دهه هاي اخي��ر همواره 
سعي كرده خود را به عنوان منتقد مشروع و قانونمند 
حاكميت، حامي مطالبات قانوني شهروندان و مدافع 
اِعمال تحوالتي درچارچوب قانون اساسي در راستاي 
منابع و مصال��ح ملي تعريف كرده، كجاي اين مس��ير 

تحوالت ايستاده است. 
با اين همه، بگذاريد پيش از ورود به بحث پاسخگويي 
به اين س��وال به نكته مهم ديگري كه در اين مباحث 
مغف��ول مان��ده، بپردازيم. آنكه اساس��ا مس��ائلي كه 
اي��ن روزها كش��ور را دس��تخوش تحوالتي اساس��ي 
در س��طح اجتماع و سياس��ت كرد و عم��ال منجر به 
واكنش اكثر قريب به اتفاق مس��ووالن ام��روز و ديروز 
مملكت و سياس��يون داخ��ل و خارج كش��ور كرد به 
لحاظ طبقه بندي مفهومي و از منظر تعاريف ترميك 
در علم سياس��ت چه بوده اس��ت. بماند كه ظاهر امر 
نش��ان مي دهد با توجه ب��ه انچ��ه روي داد»جنبش« 
و »خي��زش« نبوده،الجرم  توصيف ماوق��ع را بايد در 

مفهومي ديگر  جست و جو كرد.
علماي علم سياست در تعريف و چارچوب مند كردن 
اين اصطالح و تمييز ميان آن با »جنبش« و »خيزش« 
اگرچه به وجود شباهت هايي ميان اين سه معترفند اما 
درعين حال اعتقاد دارند وجود بعضي عناصر در يكي، 
و فقدان برخي عناصر ديگ��ر در آن ديگري ها، محل و 
منشأ تفاوت و تفاوت هايي است كه اين سه گونه رويداد 
اجتماعي را با يكديگر متفاوت س��اخته است. تا آنجا 
كه به زعم متفكران علم سياس��ت همان طور كه ميان 
مفاهيمي كالن همچون انقالب، اصالح��ات، قيام و... 

تمايزهايي اساسي وجود دارد، ميان برخي تحوالت و 
تحركات اجتماعي همچون»خي��زش« ، »جنبش« 
و  از اين دست مفاهيم نيز تفاوت هايي ديده مي شود؛ 
البته متفكران همزمان به شباهت هاي غيرقابل انكار 
اين مفاهيم معت��رف بوده و مي دانن��د وجود عنصري 
به ظاه��ر ناچي��ز در يك تح��ول اجتماع��ي و فقدان 
عنصري در تحولي ديگر مي تواند منش��أ اين تفاوت ها 
باشد. تا آنجا كه اگر در يك نگاه كلي، هرگونه حركت 
اجتماعِي اعتراضي بعضا خش��ونت آميز گروه هايي از 
جامعه به منظور اعمال تغييراتي در وضعيت سياسي- 
اجتماع��ي آن جامعه را نوعي قي��ام اجتماعي بدانيم، 
آنچه در ادبيات سياس��ي به عنوان خيزش يا جنبش 
نام برده مي ش��ود، مفاهيمي است كه برحسب ميزان 
خش��ونت، نوع راهبري سياس��ي و چگونگ��ي نيل به 
اهداف و نحوه حمايت از آن تحوالت اجتماعي از داخل 

يا خارج كشور، يكديگر متفاوت و متمايز خواهند بود. 
بر اين اس��اس، در يك نگ��ره كلي، اين س��وال مطرح 
است كه اگر عده اي بدون هماهنگي و مقصد سياسي 
مشخص، بر اثر محرك خاصي دست به نا آرامي بزنند 
و نظم جامع��ه را مختل كنن��د، اين اق��دام اجتماعي 
به زعم علماي سياس��ي  چه خواهد بود. حال آنكه اگر 
همين اق��دام جمعي بر پاي��ه اراده اي متك��ي بر تفكر 
و تش��كل با حمايت عمومي ص��ورت گي��رد، از آن به 
عنوان »خيزش« نام مي برند. از آن سو در حالي كه در 
اقدامات بدون هماهنگي و مقصد سياس��ي مشخص، 
اراده جمع��ي وجود ن��دارد و ممكن اس��ت از يك فرد 
شروع شود، اما اراده جمعي در خيزش، اصل و اساسي 
غيرقابل انكار است. تا آن  جا كه به لحاظ سياسي، بعضا 
خيزش را مرحله اي آبرومندانه تر از اين دست تحركات 
كور اجتماعي دانس��ته اند. بماند كه اين گفته لزوما نه 
به  معناي تاييد خيزش در قياس با اين دست اقدامات 
خشن اس��ت و نه بالعكس. در اين دايره گفتماني، اما 
مفهومي ديگر نيز مورد بحث قرار مي گيرد. »جنبش« 
كه در قياس ب��ا دو گونه قبلي، به مرات��ب نظام مندتر 
و مديريت ش��ده تر اس��ت و از آن  ب��ه عن��وان ش��كل 
تكامل يافته خيزش ياد مي ش��ود كه ايده اجتماعي و 

سياسي مشخص و مدوني دارد. 

با اين مقدمه حال شايد بتوان آنچه كشور در روزهاي 
گذش��ته درگير آن بود را تعريف كرد. با نگاهي به اين 
تعاريف و تطبيق آنچه در خيابان هاي برخي شهرهاي 
بزرگ و كوچك كشور رخ داد، به نظر مي رسد تحوالت 
اجتماعي اي��ران كه از روز شش��م و هفت��م دي ماه در 
مشهد و برخي ديگر از شهرهاي شرق كشور آغاز شد 
و آهسته  آهسته به س��مت نيمه هاي مركزي، غربي و 
بعضي نقاط شمال و جنوبي گسترش يافت را مي توان 
با نگاهي تلويحي و بس��يط،   تحركي اجتماعي بدون 
هدف مش��خص و بدون راهبري و مديريت سياسي و 
از باال به پايين، كه به گفت��ه ناظران و تحليلگران بيش 
از هرچي��ز به داليلي همچ��ون »فقر«، »بي��كاري« و 

»تبعيض« رخ داد. 
حال فارغ از تعريف و تبيين اين رويداد مهم اجتماعي-

سياس��ي نكات ديگري نيز در بازخوان��ي اين رخداد 
تاريخي، حائز اهميت است كه شايد يكي از مهم ترين 
نكات در اين مقال، جايگاه جريان اصالحات به عنوان 
يك جريان سياس��ي قانونمند داخل نظام باش��د كه 
همواره س��عي كرده خود را به عنوان جرياني منتقد و 
طرفدار حقوق مش��روع مردم تعريف كن��د و با اتكا بر 
مش��ي عقالني، قانونمند و مبتني ب��ر مصالح و منافع 
ملي، با رويكردي تدريجي و زمان مند، زمينه ساز اعمال 
اصالحات ضمني و درصورت نياز اساسي اما متكي بر 
قانون اساسي در حاكميت و به نفع حقوق و مطالبات 

مردم شود. 
در چنين ش��رايطي با كنار هم قرار دادن اين دو گزاره 
يعني اصل ب��روز نا آرام��ي خش��ونت آميز  اجتماعي 
ح��دودا يك هفت��ه اي در برخي ش��هرهاي كش��ور و 
جايگاه جريان سياس��ي اصالح طلب پي��ش و پس از 
اين اعتراض ها درمي يابيم، نخ��ي نامرئي ميان اين دو 
موضوع به ظاهر نامربوط قابل رويت است. تا آن جا كه 
رس��انه هاي خارجي بعضا حرفه اي با سابقه چند 10 
ساله و البته همان يكي دو كانال تلگرامي نوپا كه در اين 
روزها به خط آتش اعتراض هاي خياباني تبديل ش��ده 
و س��عي كردند به زعم خود فقدان مديريت و راهبري 
سياسي اين تحركات سياس��ي-اجتماعي را پوشش 
داده و به نوعي اين اعتراضات خش��ونت آميز  را هدايت 

كنند، در ي��ك نقطه، همدل و هم كالم ش��دند؛ اينكه 
حال كه زورمان به اصل حاكميت نمي رس��د و باوجود 
ش��عارهاي پرش��ور و انقالبي، خاصي��ت تاثيرگذاري 
و ايجاد تح��ول نداريم، اگ��ر نمي تواني��م حتي زمان 
برپايي اين تجمع ه��اي اعتراضي را چند روز بيش��تر 
كش بدهيم و ني��ز اگر نمي توانيم فريادهاي ناش��ي از 
عصبيت جمعيت معت��رض و البته پايبن��د به اصول 
اساس��ي ملي و حاكميتي را به نوعي انتقاد اساس��ي و 
هدفمند از حكومت و حاكميت تبدي��ل كنيم، الاقل 
اصالح طلبان را به عنوان يك جريان منتقد درون نظام 
كه همواره مياندار نزاع هاي سياسي داخل كشور بوده 
و ضمن دنبال كردن مطالب��ات مردم، قدرت چانه زني 
با حاكميت و تاثيرگذاري در تصميمات را داشته و نيز 
در مقاطعي حتي توانسته به پشتيباني مردم، نهادها، 
س��كوها و تريبون هاي حاكميتي را در اختيار گرفته و 
صداي مردم باشد، از ميدان به در كنيم كه مگر در آن 
صورت، نااميدي مردم از اصالحات دروني و زمان مند، 
موج معترضان را به س��مت بديل هاي بي پشتوانه اين 
معاندان پي��ش بب��رد. بديل هايي كه ي��ك روز تحت 
لواي فرزند شاه مخلوع س��نگر مي گيرند و فرداي روز 
با دشمنان قسم  خورده مردم و صاحبان اردوگاه اشرف 
كه در جنگ تحميل��ي و پيش و پ��س از آن، حقيقت 
و ذات وجودي ش��ان را نمايان س��اختند، همقس��م  

مي شدند. 
همزمان توجه به اين نكته نيز حائز اهميت اس��ت كه 
اصالحات و جريان اصالح طلب و دموكراس��ي خواه در 
كشور تنها با اين دش��منان خارجي دست به گريبان 
نيس��ت و ازقض��ا، باوج��ود آنك��ه عداوت دش��منان 
خارج نشين اين روزها علني تر و آش��كارتر از هميشه 
نمايان ش��ده، ناب��رادري دش��منان داخل��ي در تمام 
اين س��ال ها مش��كل اصلي اي��ن جريان بوده اس��ت. 
آنجا كه ي��ك روز جريان اصالح��ات را فريب خورده و 
بازيچه ايادي غرب دانس��ته و روزي ديگر اين جريان 
معتقد به منافع مل��ي و پايبند به قانون اساس��ي را با 

محدوديت هاي گاه و بيگاه به حبس و حصر كشاندند. 
در چنين شرايطي اما سوال اساسي اين است كه پاسخ 
اصالحات بايد به اين عداوت ها و نامردمي ها چه باشد. 

علي حس�نلو| اگر اتفاقي وس��ط يك ب��ازي فوتبال 
بيفتد و داور ب��راي مديريت بازي اقدام��ي كند آيا تنها 
با چند بازيكن روبه  روس��ت؟ تماش��اگران در ورزشگاه 
و بعد از آن جم��ع ميليوني پاي تلويزيون ه��ا هم در اين 
ميان سهيم نيس��تند؟ يعني تصميم داور براي يك نفر 
موجب تاثيرگذاش��تن روي ميليون ها نفر مي شود. اين 
ذات پرفورمنس است كه فقط بازيگران آن همه چيز آن 
نيس��تند. با اين مقدمه تصور نكنيد كه قرار است درباره 
فوتبال يا هنر حرفي به ميان آي��د، بحث اصلي اين متن 
سياست است و كلمات سياستمداران. بحراني در كشور 
اتفاق مي افتد؛ چه زلزله، چه آلودگي هوا و چه اعتراضات 
خياباني. مس��ووالن ما نيز به رسم هميش��گي شروع به 
گزارش دادن و ح��رف زدن با مردم مي كنن��د. اما با چه 
كلماتي؟ آيا به كاربرد اين كلم��ات و ابرمعنايي حول آن 
فكر مي كنند؟ اين ها كلماتي هستند كه در بحراني ترين 
شرايط به سمت مخاطب شليك مي شوند و نشان دهنده 
اين اس��ت كه اين مدي��ران پيش از ق��رار گرفتن جلوي 
دوربين و سوال خبرنگاران نمي دانند قرار است چگونه با 
واژه هاي شان وضعيت بحراني را مديريت كنند. همه اين 
نارضايتي ها از صحبت هاي مسووالن )به عالوه اتفاقات 
ديگري كه در اين ميان براي بودجه رخ مي دهد( در ذهن 
مخاطبين با برچسب ناكارآمدي انبار مي شود و به روزي 
مي رسد كه به خاطر اتفاقات رخ داده در كشور عصبانيت 
و نارضايتي باالتر مي رود. مس��ووالن ما نيز چون به ِعده 
و ُعده اين تجمعات نگاه مي كنند وارد ميدان ش��ده و هر 
يك با ذهنيت خودساخته پاسخي مي دهند. بدون در نظر 

گرفتن اينكه فوتبال فقط يازده نفر نيست. 
اسحاق جهانگيري مي گويد اقتصاد »بهانه« است و شروع 
به دفاع از اقدامات اقتصادي دولت مي كند آن هم در ميانه 
تنش و دعوا. ديگر دولتي ها هم شتابزده تر واكنش نشان 
مي دهند. واعظي، رييس دفتر رييس جمهور كه اين روزها 
به عنوان مهره اصلي دولت معرفي مي شود مي گويد اين 

اعتراضات »چه ربطي« به گراني و اقتصاد دارد؟ 
اما از همه اينها مهم تر نطق رييس جمهور است. همه به 
دنبال شنيدن نطق او هستند اما اين نطق و شيوه منتقل 
ش��دن آن خود جاي بحث دارد. در وضعيت هاي بحراني 
به دليل غالب شدن احساسات بر جامعه حتي يك كلمه 
مي تواند روي مخاطبان تاثير منفي وحشتناكي داشته 
باش��ند به ويژه از س��وي مقامات عالي هر كش��ور. براي 
همين روساي جمهور كشورها براي اينكه كنترل شده 
و بجا حرف بزنند يك تيم از مش��اوران را مامور مي كنند 
تا با س��نجيدن تمام جوانب امر، متني ب��راي او تنظيم 
كنند كه او به مردم منتقل كند. متني كه براي هر كلمه 
و عواقب آن فكر ش��ده. مهم تر، شيوه اداي آن متن است. 
نه در برابر خبرن��گاران يا يك برنامه زنده يا يك جلس��ه 
س��خنراني كه هر يك مقتضياتي دارد، بلكه در برابر يك 
دوربين و به صورت ضبط شده و با انتخاب صريح مخاطب 

كلمات يعني مردم )چه در ميدان، چه در س��كوها و چه 
در پشت گيرنده ها(. حتي براي احتياط هر چه بيشتر اين 
ويديوها باز هم از چند جنبه بررسي مي شود. مهم ترين 
آنها فراز و فرود، زبان بدن و تدوين تصاوير است. همه اين 
پروس��ه براي اين اس��ت كه اين ويديو در راستاي انتقال 

دقيق و كم خطاي مفهوم مورد نظر باشد. 
حال واكنش رييس جمهور روحان��ي و تيم او را به چنين 
اتفاقاتي ببينيم. هر چند محتواي واكنش نشان از جدي 
گرفتن اتفاق است اما پرفورمنس )اجرا( اينگونه نيست. 
حضور در جلس��ه اي كه هميشه تشكيل مي ش��ود و با 
تركيب آدم هايي كه زبان بدن هر ي��ك از آنها به گونه اي 
اس��ت كه جلب توجه مي كند. اگر ويدي��وي اين پيام را 
دوباره بررس��ي كنيد متوجه اين نكته مي ش��ويد كه در 
اين پيام تصويري چندين پارازي��ت ارتباطي وجود دارد 
در حالي كه نبايد هيچ پارازيت��ي در چنين پيام مهمي 
وجود داشته باشد. حاضرين در تصوير مسووالني هستند 
كه هريك در ماه هاي پيش��ين به واس��طه اظهارنظر يا 
عملكردي مورد قضاوت قرار گرفته اند و مخاطب درباره 
آنها پيش زمينه دارد كه اين نيز باز يك پارازيت ارتباطي 

ديگر است. 
رييس جمهور هم به ش��يوه هميش��گي جلسات هيات 
دولت روي ميز تكيه زده و رو به مخاطبي كه مش��خص 
نيست صحبت مي كند. اين خم شدن روي ميز كمي اخم 
روي صورت او نيز ايجاد مي كند. حس��ن روحاني سبك 
بياني خود را نيز تغيير نداده و همان طور صحبت مي كند 
كه درباره تصويب شدن يك اليحه در هيات دولت. يعني 
مش��اوران او فقط مفاهيم را براي او مشخص كرده اند نه 
كلمات. پس خود او مي شود مس��وول پيدا كردن قافيه 
براي جمالت��ش و قاعدتا در يك پي��ام طوالني چندين 
كلمه مبهم ادا خواهد ش��د كه مي توان��د كل متن را زير 
سوال ببرد. هر چند تيم رييس جمهور تا اين حد احتياط 
مي كند كه برنامه به صورت ضبط شده باشد، نه زنده. در 
حالي كه در يك پيام تلويزيوني ضبط شده امكان تكرار 
ضبط وجود دارد ولي در سخنراني اي كه چنين جمعي 
در آن حاضرند چنين چيزي ش��دني نيست. اين يعني 
يك اش��تباه در رس��اندن پيام رييس جمهور به جمهور. 
حتي طوري كه بخش��ي از اين پيام نوعي بي اعتنايي به 
ابعاد اعتراض )ما بزرگ تر از اينها را پشت سر گذاشته ايم( 
منحصر كردن پرفورمنس در بازيگرانش )با اس��تفاده و 
تاكيد روي كلمه اقليت( چندين سيگنال اشتباه منتقل 
مي كند و نمي تواند مخاطبين را اقناع كند. در حالي كه 
به صراحت بايد گف��ت اقناع مخاطبين مهم ت��ر از اقناع 

معترضين حاضر در ميدان است. 
ب��ا وضعيت فعل��ي مي توان متوجه ش��د ك��ه هنوز هم 
سياستمداران ما، آنچنان قدر واژه ها را نمي دانند در حالي 
كه با واژه ها برند شده اند؛ اما مشكل از جايي آغاز مي شود 

كه واژه ها هميشه نردبان نيستند. 

علت روش��ن است؛ ش��بكه هاي تلويزيوني فارسي زباني 
نظير»VOA«، »من وتو« از نظ��ر كالس حرفه  اي قابل 
مقايسه با بي بي سي نيس��تند. آنها خود را رسانه اي ضد 
جمهوري اس��المي اي��ران تعري��ف كرده ان��د ،  بنابراين 
ضرورتي ه��م براي پنهان ك��ردن انگي��زه و اغراض خود 
نمي بينند. بنابراين تعجبي ندارد اگر مثال شبكه فارسي 
»من وت��و« در جريان اعتراض��ات اخير به ات��اق جنگ و 
طراحي و هدايت عمليات خياباني تبديل شده باشد. اما 
بي بي س��ي از نظر كالس كار حرفه اي با ديگر رسانه هاي 
فارسي زبان خارج از كش��ور قابل مقايسه نيست. بديهي 
است كه هر رسانه ديگري اهداف تبليغاتي و سياسي خاص 
خود را تعقيب مي كند اما بي بي سي اهداف خود را همواره 
در ضمن رعايت اصول حرفه اي و ظرايف كار رسانه اي پي 

گرفته است. 
از اين رو در اين يادداش��ت مي كوش��م با تمركز بر رسانه 
بي بي سي به عنوان رسانه اي حرفه اي و توانمند در برقراري 
ارتباط با مخاطب و موفق در پيگي��ري اهداف تبليغاتي 
سياسي خود، به بررسي اين موضوع بپردازم. شايد آنان كه 
رفتار اين رسانه را طي ناآرامي هاي اخير پيگيري كرده اند 
با من هم نظر باشند كه بي بي سي طي اين ماجرا برخالف 
شيوه معهود، به وضوح و آشكارگي تمام از سطح حرفه اي 
خود فاصله گرفت، به گونه اي كه حتي ضرورتي به تظاهر 
به رعايت اصول و قواعد خبررس��اني نديد. از ميان ده ها و 
بلكه صدها ش��عاري كه تظاهرات كنندگان در حدود 80 
شهر كشور سر دادند 2 ش��عار »اصالح طلب اصولگرا اينه 
تموم ماجرا« و شعار حمايت از رضاشاه تقريبا در تمامي 

گزارش هاي خبري و تحليلي بي بي سي تكرار شد. 
كساني كه اندك تجربه و آگاهي در فعاليت هاي سياسي 
دارند، نيك مي دانند در تظاهرات خودجوش و اعتراضي، 
يك گروه متش��كل 5 الي 10 نفره به راحتي مي تواند به 
شعارها جهت دهد، با وجود اين شعار حمايت از رضاشاه 
چنان با مطالبات معترضان ناهمخوان بود كه از حد شعار 
حاشيه اي يكي دو تجمع اعتراضي فراتر نرفت. اما تبليغات 
بي بي سي به گونه اي بود كه به بيننده القا مي كرد 80 شهر 
ايران يك صدا پايان جنبش اصالحي و رهبري رضا پهلوي 
را فرياد زده اند!!! مسوالن بي بي سي در پيگيري اين خط 
تبليغاتي چنان ش��تاب زده عمل كردند كه حتي به اين 
صرافت نيفتادند كه مخاطب آنان احتماال خواهد پرسيد 
چگونه در تظاهرات ايران مردم همزمان هم شعار مرگ بر 

ديكتاتور سرمي دهند و هم شعار زنده باد رضاشاه!
در طول اين مدت تقريبا در بخش هاي خبري شبانه يك 
زوج به عنوان كارش��ناس سياسي يكي مخالف و ديگري 
موافق دعوت مي شدند. اما تركيب چنان گزينش مي شد 
كه آن كه طرف��دار ادامه اعتراض ها و س��رنگوني اس��ت 
فردي حراف و مسلط باشد و آن كه از اغتشاش و تخريب 
حمايت نمي كند و ديدگاهي اصالح طلبانه دارد، از تسلط 
كافي برخوردار نباشد، تا نتيجه به نفع طرف اول بچربد. 
نتيجه منطقي! اين گفت وگوها يا مناظره ها البته روشن 

بود: مدعي بودند آنچه در حال وقوع اس��ت، يك انقالب 
يا مقدمات يك انقالب اس��ت و اصالح طلبان كه خواهان 
اصالح از درون هستند، ديگر قادر به نمايندگي مطالبات 
مردم نيس��تند! و بايد در انديش��ه اپوزيس��يوني كارآمد 
و توانمند بود آنگون��ه كه برخ��الف اصالح طلبان بتواند 

مطالبات جامعه را نمايندگي كند. 
بي بي س��ي در اين تبليغات يك سويه همه پرنسيپ هاي 
گذشته خود را زيرپا گذاشت. براس��اس اطالعات موثق 
يكي، دو مناظره ضبط شده كه با وجود تمام تمهيدات به 
عمل آمده نتيجه آن مغاير با خط تبليغاتي بي بي سي از آب 
درآمده بود و در آن منطق اصالح طلبان موجه تر و قوي تر 

جلوه كرده بود، اجازه پخش نيافت. 
شاهكار بي بي سي در پيگيري اين خط تبليغاتي مصاحبه 
با آقاي رضا پهلوي به عنوان رهبر اپوزيس��يون ايران! بود؛ 
كسي كه مجري بي بي سي تاكيد داشت بگويد اين روزها 
درخيابان هاي ايران شعارها در حمايت او طنين انداز است 
و مستند اين ادعاي بزرگ البته شعارهايي حاشيه اي به 
نفع رضاش��اه در يكي دو تجمع روزهاي گذش��ته بود كه 
در بخش هاي خبري بي بي سي دايما به نمايش گذاشته 
مي ش��د. برخالف ديگر مصاحبه ها كه مجري حرفه اي 
بي بي سي مي كوشيد با به چالش كشيدن نظرات مصاحبه 
ش��ونده و طرح پرس��ش هاي مخالف مصاحبه را هرچه 
جذاب تر كند، در اين گفت وگو هرچه بود اثبات شكست 
و به س��رآمدن تجربه اصالحات در ايران و ميدان دادن به 
رضا پهلوي با طرح پرسش هاي همدالنه و تاييدآميز بود. 
مجري بي بي س��ي در اين گفت وگو چن��ان عنان اختيار 
از كف داد كه او را رهبر اپوزيس��يون نامي��د و از برنامه او 
براي دوران پس از س��رنگوني جمهوري اس��المي ايران 
پرسيد. نيازي به توضيح بيشتر نيست آنان كه برنامه هاي 
بي بي سي را طي اين مدت پيگيري كردند احتماال از چند 
و چون ماجرا به خوبي آگاهند. خ��ط خبري و تبليغاتي 
بي بي سي در اين مدت را مي توان اينچنين خالصه كرد: 
پايان كار اصالح طلبان و فقدان نيروي سياسي مردمي و 
موجه در درون نظام كه بتواند مطالبات مردم را پيگيري 
كند و ضرورت انتقال رهبري اپوزيسيون به خارج از كشور 

و پوشاندن اين قبا بر تن رضا پهلوي. 
جالب اينجاست كه برخي معترضان ايراني خارج نشين 
نيز با اين خط سياسي تبليغاتي همراهي يا مشتاقانه در 
اين س��ناريو ايفاي نقش كردند و با حضور در برنامه هاي 
بي بي س��ي يكي به صراحت از موضع ترامپ در حمايت 
از اعتراضات اخير و س��رنگوني جمهوري اس��المي دفاع 
مي كرد و ديگري خاتمي و اصالح طلبان را آماج حمالت 
خود قرار مي داد. دم خروس را آنجا مي شد مشاهده كرد 
كه مجريان بي بي س��ي نيز اطالعيه مجم��ع روحانيون 
مبارز را كه يكي دو بند آن با بد سليقگي تنظيم شده بود، 
مكررا به آقاي خاتمي منسوب و از زبان او نقل مي كردند 
تا مخاطبان به اين نتيجه برس��ند ك��ه خاتمي هم صف 
خود را از مردم جدا كرده و صالحيت نمايندگي مطالبات 

اجتماعي را ندارد. 
به گمان من اين تغيير خط تبليغاتي، نه اتفاقي اس��ت 
و نه تصميمي است كه در س��طح بي بي سي اتخاذ شده 
باش��د. همزماني اين تحول با اظهارات تيلرس��ون، وزير 
امور خارجه امريكا مبني بر ت��الش و حمايت دولت اين 
كش��ور از تغيير رژيم اي��ران از طرق مس��المت آميز!! را 
نمي توان تصادفي دانست. باتوجه به همراهي و پيروي 
انگلستان از سياست هاي بين المللي و منطقه اي امريكا 
مي توان چنين نتيجه گرفت اين رسانه بريتانيايي ملزم 
به ايفاي نقش در چارچوب اين خط مشي شده است. اين 
هماهنگي و هم سويي البته اضالع و طرف هاي ديگري 
در ميان نيروهاي خارج كش��ور دارد، بحث درباره آن از 
حوصله اين يادداشت خارج است. اما نكته مهم اين است 
كه اين تصميم بدون توجه به اوضاع داخلي كشور يعني 
گس��ترش نارضايتي هاي عمومي و احس��اس فزاينده 
نااميدي از حل مش��كالت و تحقق آينده اي بهتر اتخاذ 
نشده است. طي سال هاي اخير مردم با حضور پرشور در 
پاي صندوق هاي راي خواس��ت و اراده خود را به تغيير 
روندهاي گذش��ته و اصالح امور به نمايش گداشتند و با 
انتخاب رييس جمهور و نمايندگان خ��ود درواقع اعالم 
كردند به كارآم��دي نظام و امكان حل مش��كالت خود 
در چارچوب نظام اميدوارند اما افراطيون و بخش هايي 
از حاكمي��ت از هيچ اقدام��ي براي ناكام ك��ردن دولت 
منتخب مردم فروگذار نكردند و كوش��يدند كه به مردم 
بفهمانن��د آب در ه��اون مي كوبند و امي��د واهي دارند 
و »در اي��ران هيچ چيز تغيي��ر نكرده اس��ت« و »راي به 
رييس جمهور اي به برنامه هاي او نيست«. كارشكني ها و 
بحران آفريني هاي افراطيون طي اين سال ها را مي توان 
در يك ش��عار كوتاه خالصه كرد: »در اي��ران اصالحات 
ممنوع«. شعاري كه نتيجه آن ادامه روندهاي گذشته، 
جلوگيري از اصالحات و در نتيجه افزوده شدن بر حجم 
بحران ها و گسترش بيشتر نارضايتي ها بود تا از يك سو 
نا اميدي به بهبود اوضاع و حل مشكالت در اقشار ملت 
را دامن بزند و از س��وي ديگر دش��منان ايران را به طمع 
اندازد و به تحقق مقاصدش��ان اميدوارتر كند، ش��عاري 
كه امروز امريكا و دش��منان ايران نيز با ذوق زدگي آن را 
تكرار مي كنند. رفت��ار تبليغاتي بي بي س��ي تنها يكي 
از نشانه هاي اين تحول اس��ت كه نبايد آن را محدود به 
يك رسانه ديد. در برابر چنين وضعيتي مي توان 2 روش 
اتخاذ كرد يا به سان گذش��ته هر اتفاق ناگواري را توطئه 
دش��من و نقش بر  آب ديد و با واكنش هاي ش��عاري و 
احساس��ي نظير نمايش هاي خياباني مش��ت بر دهان 
دشمن كوفت و با تشديد فضاي امنيتي و اقداماتي نظير 
محدودكردن فضاي مجازي صورت مساله را پاك كرد يا 
با درك شرايط حساس كنوني و از موضع مصالح ملي و با 
چشم پوشي از منافع فردي و جناحي اصالحات اساسي 

را در دستوركار قرار داد. 
 فعال سياسي اصالح طلب

درباره اظهارات مسووالن در ساعات بحراناصالحات ممنوع!
كلماتي كه به سوي مردم شليك مي شود

اصالح طلبان امروز بايد در اين شرايط حساس تاريخي 
چگونه وارد ميدان شوند كه نه دشمنان خارجي شاد 
ش��وند كه احيانا فشارش��ان در اين روزها آنها را از مرز 
و محدوديت عقالنيت خ��ارج كرده و ب��ه دايره افراط 
انداخت و همزم��ان چگونه عمل كنند كه دش��منان 
داخلي، جايگاه و محبوبيت ش��ان ن��زد قاطبه مردم را 
به مخاطره نكشانند. جايگاه و محبوبيتي كه با اتكا به 
بررسي نتايج چند انتخابات اخير غيرقابل كتمان است. 
ش��ايد بهترين تجوي��ز ب��راي آين��ده راه اصالحات و 
اصالح طلبان بازگويي همان مش��ي و روش��ي اس��ت 
كه اي��ن گروه سياس��ي ط��ي روزه��اي اخي��ر البته 
بدون هماهنگي مش��خص و بدون آنك��ه دليلي براي 
حساب شده و مديريت ش��ده بودنش در دست داشته 
باشيم، به كار بس��ت. اصالح طلبان اگر اين روزها از هر 
دو سوي مرز مورد عتاب و س��رزنش قرار گرفتند و به 
ظاهر از اينج��ا مانده و از آن جا رانده ش��دند، در عوض 
ذره اي از اصول خود عدول نكردن��د. اصالحات كه در 
تمام طول حي��ات چند دهه اي خود، هم��واره بر لزوم 
اصالح درون گفتماني حاكمي��ت در چارچوب قانون، 
پافشاري بر حقوق مشروع تك تك شهروندان و البته 
دوري از هرگونه خش��ونت و اقدام آشوب طلبانه تاكيد 
كرد، امروز و در اين روزهاي س��خت هم ذره اي تغيير 
موضع نداده اس��ت و به اين اعتبار، اگر اكثريتي شامل 
بيش از 24 ميليون نفر از اين ملت در خردادماه امسال 
به پش��توانه همين مش��ي و مرام جريان اصالحات، به 
ميدان آمده و از نسخه به مراتب معتدل تر اين گفتمان 
كه در دولت تدبير و اميد و اعتدال گراي روحاني نمود 
يافته بود، حمايت كردند، طبيعت��ا ادامه راه را نيز بايد 
به خاطر همان روش و من��ش همراه اصالحات بمانند. 
حال اينكه چه مي شود اصالحات كه روزگاري به خاطر 
پافشاري بر اصول خود مبتني بر 2 محور »حمايت از 
حقوق مش��روع ش��هروندان« و »پرهيز از خشونت« 
همچون تمامي جريانات رفرميس��ت تاريخ بشر مورد 
تاييد عق��الي جهان ق��رار مي گيرد، امروز به س��يبل 
منتقدان تبديل شده و به خاطر پافشاري بر همان اصول 
به اصطالح فحش مي خورند، مس��اله اي  است كه بايد 
بيش از اين م��ورد مداقه قرار گيرد. ب��ا اين همه آنچه 
مسلم است، اصالحات امروز همان اصالحات ديروز و 
پيش از آن اس��ت كه با اتكا بر اصولي مشخص، چشم 
به صبحي صادق دارد و عتاب احتمالي امروز از جانب 
سياس��تمدار داخلي و آن رس��انه خارجي را نيز صرفا 
نش��يبي مي بيند، در اين راه پر فراز و نشيب به سمت 

افقي روشن!

اصالح طلب�ان در كوران اتفاق�ات اخير، جرياني 
بودند كه هم از س�مت مخالفين داخل�ي و هم از 
سمت اپوزسيون خارج نشين تحت شديد ترين 
حم�الت ق�رار گرفتن�د. توپخانه رس�انه اي كه 
با برگ�زاري ميزگرد ه�اي مختل�ف و همچنين 
اختص�اص دادن زمان وي�ژه ب�راي پرداختن به 
موض�وع اعتراضات ايران، ش�ديد ترين حمالت 
را با ظراف�ت خاصي علي�ه اصالح طلبان ترتيب 
مي دادند. جواد امام، فعال سياس�ي اصالح طلب 
معتقد است جريان اصالحات تمام تالشش بر آن 
بوده است كه از دولت و اركان نظام با حفظ حقوق 
مس�لم مردم كه حق اعتراض يكي از آنها اس�ت 
بتواند كشور را در آرامش قرار دهد و اين موضوع 
كه سبب حفظ امنيت ملي كشورمان است سبب 
ش�ده اس�ت تا تندرو هاي داخلي و اپوزيسيون 
خارج نش�ين يك صدا و متحد ب�ه اصالح طلبان 

حمله كنند. 

  ريشه اعتراض هاي اخير از كجا نشات مي گيرد؟
 اگر به شروع اين اعتراضات كه از خراسان آغاز شد، نگاه 
كنيم متوجه مي شويم اتفاقات خاصي در مشهد افتاده 
است. پروژه پديده و مجموعه موسسات مالي و اعتباري 
كه در مشهد اس��ت، بحراني به وجود آورده اند كه بيش 
از نيمي از مش��كالت كشور از آنجا نش��ات مي گيرد. از 
ثامن بگيريم تا فردوس��ي و خيلي از موسس��ات ديگر، 
مركزيت در مش��هد دارند و ريش��ه همه اين اتفاق ها به 
دوران 8 س��اله محمود احمدي نژاد بازمي گ��ردد. اين 
صندوق ها امروز با كمبود نقدينگي روبه رو ش��ده اند و 
يكي از دالي��ل اين كمبود، اختالس هايي اس��ت كه در 
اين پروژه ها صورت گرفته است. اينها بحث هايي است 
كه كامال به احمدي نژاد برمي گردد. اين نارضايتي هايي 
كه در مشهد وجود دارد و تحريكاتي كه از طرف جبهه 
پايداري و س��ايت منتس��ب به اين جريان است، جرقه 
نارضايتي اوليه را زد. اين جريان به دنبال اين اس��ت كه 
در اين پرونده هاي فس��اد فرار رو به جلو داش��ته باشد و 
به نوعي با توجه به بحث هاي معيش��تي و اقتصادي كه 
دولت با آن مواجه است، اين فسادها را نيز با دولت گره 
بزنند در حالي كه اين فس��اد ها هيچ ارتباطي با دولت و 

جريان اصالحات ندارد. 
  برخ�ورد جري�ان اصالح طل�ب در وقاي�ع 

اخير را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
 جريان اصالح طلب بسيار هوش��مندانه با اين اتفاقات 
برخورد كرد و از منظر سياس��ي با اين موضوع برخورد 
نكرد. البته نارضايت��ي در جامعه وج��ود دارد. بايد اين 
نارضايتي ها را محترم شمرده و بايد براي مردم فرصتي 
فراهم كنيم كه به خواس��ته هاي آنها رس��يدگي شود. 
جريان اصالحات تمام تالش��ش بر آن بوده است كه از 
دولت و اركان نظام با حفظ حقوق مسلم مردم كه حق 
اعتراض يكي از آنها اس��ت بتواند كش��ور را در آرامش 
قرار دهد. مادامي اين آرامش فراهم نش��ده و از اتفاقاتي 

كه در سال هاي اخير در كشور افتاده است، عبور نكنيم 
كشور نمي تواند به سمت جلو حركت كند. و آرامش هم 
نباشد علي القاعده مسووالن نمي توانند تصميمات الزم 
را اتخاذ كرده و راه حلي براي مش��كالت ارايه كنند. در 
موضوع اقتصادي هم اگر بحث سرمايه گذاري را مدنظر 
قرار دهيم نياز به امنيت داريم. عده اي تالش دارند فضارا 

متشنج كرده و نگذارند اين مشكالت حل شود. 
  دلي�ل حمل�ه رس�انه هاي مخال�ف خارجي و 

تندرو هاي داخلي به جريان اصالحات چيست؟
رسانه هاي خارجي تالش كردند از اين اعتراضات عليه 
نظام استفاده كنند و در كنار اين رسانه، داخلي هايي كه 
مقصر اصلي و ش��روع كننده اين جريان بودند براي گم 
كردن ردپاي خود سعي داش��تند به جريان اصالحات 
حمله كنند. خوش��بختانه هم اطالعات ش��روع ماجرا 
و هم رفرنس هاي دس��تگاه هاي امنيتي كه مسووالن 
به آن دسترسي دارند نشان داد چه كساني اين غائله را 
آغاز كرده اند البته ادامه ماجرا آني نبود كه آنها ش��روع 
كردند و موضوع از دست آنها خارج شد. اين اتهاماتي كه 
تندرو هاي جريان اصولگرايي به اصالح طلبان مي زنند 
فرار رو به جلو اس��ت. آنها مي خواس��تند خودشان را از 
اين معركه نجات دهند كه خوشبختانه عملكردي كه 
تا االن داشتند و اتفاقات 8س��اله احمدي نژاد، موضوع 
موسسات مالي و اعتباري نشان داد اين جريان نمي تواند 
گذش��ته خود را پاك كند. موضوع موسس��ات مالي و 
اعتباري غيرمجاز كامال مشخص است و بحثي نيست 
كه امروز مطرح شود. اين موضوع از سال ها قبل دستور 
كار شوراي عالي امنيت ملي قرار داشت و تمام مسووالن 
مربوطه نسبت به اين موضوع هوش��ياري الزم را دارند. 
ما س��عي كرديم خويش��تنداري كنيم و ضمن دفاع از 
حقوق مردم با حركت هايي كه فضا را متشنج مي كند و 

ساختارشكنانه است را تاييد نكنيم.   
  هدف رسانه ها از تخريب اصالح طلبان چيست؟

آنها مي خواهند به نوعي بگويند اصالح طلبان نس��بت 
به مردم بي تفاوت ب��وده و تالش دارند با تضعيف دولت، 
ناكارآمدي جريان اصالحات را به تصوير بكشند. هدف 
ديگر تخريب اصالحات انفعال مردم از مش��اركت هاي 
سياسي و اجتماعي اس��ت و هدف نهايي آنها قرار دادن 
مردم در برابر جري��ان اصالحات و دولت اس��ت. از اين 
جهت ك��ه چون اصالح��ات حام��ي دولت ب��وده و در 
انتخابات گذش��ته با حمايت جري��ان اصالحات دولت 
پيروز ش��د. اگرچه امروز اصالح طلبان نقشي در هيات 
دولت ندارن��د، اما مخالفان مي خواهند ب��ا اين اقدامات 

هزينه را براي اصالحات باال ببرند. 

جواد امام در گفت وگو با »اعتماد« تحليل كرد 

نمايش ناكارآمدي دولت با تضعيف اصالح طلبان

گفت وگو

عليرضا كيانپور
زهير موسوي

پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري

گزارش » اعتماد «  از روند و علل تخريب اصالح طلبان در داخل و خارج  

ضد اصالحات

يادداشت

چرا اصالحات را نشانه گرفته اند
 جريان��ات سياس��ي داخل��ي به 
ويژه نسل جديدي كه در جامعه 
حض��ور دارد، ب��ر به ح��ق بودن 
مطالبات خود تاكي��د دارند. اين 
نس��ل تربي��ت ش��ده جمهوري 
اس��المي هس��تند و در نظ��ام 
سياس��ي مطالب��ات مش��روعي 

دارند. اين نس��ل امروز ب��ه مطالبات مش��روع خود فكر 
مي كند و بنابر گفته رييس جمهور باي��د مطالبات اين 
نسل شنيده شود. اين تنها زماني شدني است كه انديشه 
اصالح طلبي به عنوان اولين و آخرين سنگر نجات كشور 
در ميان مسووالن شناخته شود. تهاجم تبليغاتي عليه 
اصالح طلبان را از اين منظر مي بينم كه اين نكته از سوي 
جامعه مدني ادراك شده كه اصالح طلبي اولين و آخرين 

سنگر نجات كشور است و چون اپوزيسيون خارج نشين 
در پي تغيير س��اختار و حكومت در ايران هس��تند اين 
سوپاپ اطمينان كه اصالح طلبان هستن را شناخته و آن 
را به خوبي نشانه گرفته اند. دليل اين نشانه گيري روشن 
اس��ت چون ناكارآمدي جريان رقيب در ادوار جمهوري 
اس��المي ايران به خوب��ي ثابت ش��ده اس��ت و جريان 
اصالحات كارآمدي خود را ثابت كرده اس��ت كه نمونه 

بارز آن دوران س��يد محمد خاتمي است. اصالح طلبي 
تنها راه نجات كشور است و اين مهم در جامعه جاافتاده 
است. مردم به اصالح طلبان اقبال دارند اگرچه كاريزماي 
خاتمي تاثيرگذار بوده اما م��ردم گفتمان اورا پذيرفتند 
بر همين اساس است كساني كه خواهان تغيير ساختار 
و حكومت هستند فضا را عليه اصالح طلبان به گونه اي 
تصوير مي كنن��د كه اصالح طلب��ان كارآم��دي الزم را  عبداهلل  ناصري

نداش��ته اند. تمام نهاد هاي حاكميت��ي بايد بپذيرند كه 
بهبود اوضاع تنها ب��ا يك جريان سياس��ي امكان پذير 
نيست. امروز شرايط كش��ور آنچنان فضايي براي افكار 
عمومي ايجاد كرده است كه جز با يك اراده در حاكميت 
نمي توان كشور را نجات داد و تحقق خواست هاي جناح 
نجات ملي جز با نگاه اصالح طلب محقق نخواهد ش��د. 
جريانات اخير نشان داد تمام اين مسائل داخلي است و 
اصالح طلبان در چارچوب ساختار قانوني كشور، خواهان 

اصالحات در ساختار ايران هستند.  
فعال سياسي اصالح طلب

 پيشنهاد كوهكن
در مورد اليحه بودجه 

توضيحات صديقي در مورد خطبه 
نماز جمعه گذشته

محسن هاشمي: خانواده از وجود 
وصيتنامه ديگري اطالع ندارد

احتمال شكايت نمايندگان 
مجلس از الريجاني

برخي چه كاره اند كه به روحاني 
پيشنهاد استعفا مي دهند؟

پيگير موضوع خودكشي 
بازداشتي هاي اعتراضات اخير هستيم

 25 تا 30 دانشجو و 4 دانش آموز
در بازداشت به سر مي برند

براي برخورد با برهم زنندگان مراسم 
رسمي، نقص قانوني داريم

عض��و  كوهك��ن،  محس��ن 
كميس��يون صناي��ع و معادن 
مجلس با اشاره به اينكه گاهي 
اوقات آقايان مخصوصا نسبت 
ب��ه تغيي��رات اليح��ه بودجه 
سنواتي معترض هستند، گفت: 
»آقايان تاكيد دارند كه مجلس يا بايد كل اليحه را تاييد 
كند يا رد و اگر مي خواهد تغييراتي دهد اين تغييرات 
فقط ظاهري و شكلي باش��د«. وي با بيان اينكه دولت 
تاكيد دارد اگر اع��داد و ارقام بودجه ب��ه صورت كالن 
تغيير كند ديگر اليحه دولت نيست بلكه طرح است، 
ادامه داد: »شأن و جايگاه مجلس اين است كه به جاي 
اينكه يك ربع تا يك ساعت درآمدهاي اليحه بودجه را 
بررسي كند«. كوهكن در ادامه با انتقاد از شيوه بررسي 
بودجه و اشاره به شان نمايندگان گفت: مجلس بايد يا 
محكم اليحه بودجه ارايه شده رييس جمهور را رد كند 
يا بودجه را يكجا و ب��دون تغيير امضا و ب��راي اجرا به 
رييس جمهور بدهد. رييس جمهور اهداف مختلفي از 
جمله ايجاد اشتغال را در زمينه اليحه بودجه ارايه كرده 
است و اگر سال آينده همان ميزان شغل را ايجاد نكند، 
بايد عدم كفايت سياسي رييس جمهور را كليد بزنيم. 

خانه ملت

 حجت االسالم كاظم صديقي، 
خطيب موقت نماز جمعه تهران 
در مورد خطبه هاي پيش از نماز 
جمع��ه گذش��ته توضي��ح داد 
وگفت: »وقتي بن��ده مي گويم 
م��ردم جمع ش��ده اند، معاذاهلل 
نمي توانم بگويم كه مردم چه هستند و روشن است كه 
اگر دريايي ب��ه وجود آمده و موج اين دريا »آش��غال« را 
برده، هم��ان فضاي فتنه بوده اس��ت و اص��ال كاري به 
اشخاص ندارم.« او با اش��اره به تجمع مردم در نهم دي 
سال 96 گفت: » اجتماع مردم همانند نهم دي هشتاد و 
هش��ت بود. فضايي كه دش��من به وجود مي آورد مثل 
آشغالي است كه مزاحم است و اين اجتماع مردم، فضاي 
فتنه و آش��وب را مي برد. « خطيب موقت تهران افزود: 
»الحمدهلل رب العالمين مردم ما را از خودشان مي دانند و 
من هم به مردم عشق دارم. من خدا را شكر مي كنم كه 
در خدمت مردم هس��تم و در ميان آنها هستم. در اين 
خطبه هم من نماينده مردم و بلندگوي آنها بودم. در اين 
خطبه نهايت احت��رام را به مردم كرديم، از آنها تش��كر 
كرديم و ام��كان ن��دارد م��ن بخواهم به م��ردم حتي 
معترضين و آنهايي كه به خاط��ر اعتراض بيرون آمدند 
هيچ بي احترامي بكنم.« عزت اهلل ضرغامي، رييس اسبق 
صدا و سيما نيز در واكنش به اظهارات صديقي در نماز 
جمعه، در كانال تلگرام خود تعبير »آش��غال« در مورد 
معترضين را، مشابه »خس و خاشاك« هزينه ساز و به 

گفته وي زمينه ساز فتنه دانست. دانشجو 

محسن هاشمي، فرزند مرحوم 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در 
آي��ت اهلل  م��ورد وصيتنام��ه 
گف��ت:  هاشمي رفس��نجاني 
اينك��ه وصيتنامه ديگ��ري از 
ايش��ان وجود داش��ته باشد، 
خانواده از آن اطالعي ن��دارد هرچند نمي توان امكان 
آن را نيز رد كرد. رييس ش��وراي ش��هر تهران و پسر 
ارشد آيت اهلل هاشمي رفسنجاني توضيح داد: »اينكه 
وصيتنامه اي را آيت اهلل هاشمي رفسنجاني نگارش و 
نهايي كرده باش��ند و م��ا از وجود آن باخبر باش��يم، 
صحت ندارد، برخي دست نوش��ته هاي ايشان شبيه 
وصيت نامه بود كه از زندگينامه خود نوشت ايشان تا 
بخشي از تحليل ها و روايت آيت اهلل از وقايع سياسي را 
در خود جاي داده اس��ت، البته اين دست نوشته ها به 
صورت يك متن نهايي وتنظيم شده نيست. اما اينكه 
وصيت نامه ديگري وجود داش��ته باشد خانواده از آن 
اطالعي ن��دارد ام��ا نمي ت��وان ام��كان آن را نيز رد 
كرد.«محسن هاش��مي همچنين در بخشي ديگر از 
مصاحبه به دليل مرگ آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني 
اش��اره ك��رده و توضي��ح داد: »علت ف��وت آيت اهلل 
هاشمي رفس��نجاني از س��وي بيمارس��تان شهداي 
تجريش، ايست قلبي اعالم شد اما اينكه ايست قلبي 
به چه علت��ي رخ داده، موضوعي اس��ت كه م��ا از آن 
بي اطالعيم و به دليل آنكه كالبدش��كافي نيز صورت 
نگرفته است امكان بررسي بيشتر آن از سوي پزشكان 
دش��وار اس��ت. موض��وع آلودگي ه��اي راديواكتيو، 
مس��اله اي بود كه از س��وي دبيرخانه ش��وراي عالي 
امنيت ملي به خانواده ايشان اعالم شد اما اينكه بين 
درگذشت ايش��ان و آلودگي راديواكتيو چه ارتباطي 

وجود دارد را هنوز به نتيجه نرسيده اند.«  انتخاب 

حس��ين مقص��ودي، نماينده 
م��ردم س��بزوار در مجل��س 
شوراي اس��المي با بيان اينكه 
براي پيگيري مطالبات مردم از 
موسس��ات مال��ي و اعتباري 
از  س��وال  ج��ز  راه��ي 
رييس جمهور ب��راي نمايندگان باقي نمانده اس��ت، 
گفت: »حدود 185 نماينده از سه فراكسيون واليي، 
اميد و مستقالن واليي طرح سوال از رييس جمهور را 
امض��ا كرده ان��د.«او با بي��ان اينك��ه طرح س��وال از 
رييس جمهور روند قانوني خود را طي كرده و به هيات 
رييسه مجلس تقديم ش��ده اس��ت، افزود: »رييس 
مجلس مانع به جريان افتادن اين سوال شده و اعالم 
كرده در شرايط فعلي سوال از رييس جمهور به صالح 

كشور نيست.«
عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با بيان 
اينكه اقدام علي الريجان��ي، رييس قوه مقننه خالف 
قانون است، ادامه داد: »اگر آقاي الريجاني در روزهاي 
آينده مانع به جريان افتادن س��وال از رييس جمهور 
ش��وند جمعي از نمايندگان تصميم گرفته اند از وي 
به هيات  نظارت بر رفتار نمايندگان شكايت كنند.« 

تسنيم 

 جمشيد انصاري، رييس سازمان 
ام��ور اداري و اس��تخدامي در 
تحليل اعتراض��ات اخير گفت: 
»آنچه مسلم اس��ت همواره در 
بخش هايي از جامعه، مطالبات 
محقق نش��ده داري��م. در تمام 
دوره ها هم اين مطالبات وجود داش��ته و خواهد داشت. 
ممكن است دوره اي در اين مطالبات وجه اقتصادي غالب 
باش��د و در دوره اي ديگر وجه اجتماعي و فرهنگي و در 
دوره اي هم اين مطالبات وجه سياس��ي پيدا كند. اساسا 
آنچه به عنوان نمود بيروني سياس��ت ورزي در كشور ما 
اتفاق مي افتد شركت در انتخابات اس��ت. در اين عرصه، 
گرايش اكثريت مردم يا گروه هايي از جامعه به يك برنامه 
مشخص يا يك كانديداي خاص، بيشتر به اين برمي گردد 
كه كدام بخ��ش از مطالبات توانس��ته اس��ت تبديل به 
مطالبات عام تر و فراگيرتر شود تا بتواند بخش هاي قابل 

توجهي از مردم را به دنبال خود بكشاند.«
او همچني��ن در مورد پيش��نهاددهندگان اس��تعفا به 
رييس جمهوري توضيح داد: »همه كشور، كساني را كه 
پيشنهاد استعفاي آقاي رييس جمهور را مطرح كرده اند، 
مي شناسند. آنها چه كاره هستند كه از طرف مردم بيايند 
و به رييس جمهور پيشنهاد استعفا بدهند؟ آنها خيلي هنر 
داشته باشند، بايد بتوانند كانديداي خود را در يك فضاي 

رقابت سياسي از صندوق راي درآورند.«خبرآنالين

عل��ي مطه��ري، ناي��ب رييس 
مجل��س ش��وراي اس��المي از 
پيگي��ري موضوع خودكش��ي 
برخي بازداشت شدگان حوادث 
اخير خب��ر داد و گفت: »منتظر 
گزارش مقامات مسوول در اين 
ارتباط هس��تيم.«علي مطهري در رابطه با ناآرامي هاي 
اخير و اينكه آيا درخواس��ت ديدار از بازداشت ش��دگان 
زندان اوين را داش��ته ايد، توضيح داد: »هنوز در اين باره 
درخواس��تي نداش��تيم؛ ولي از مقامات مس��وول درباره 
خودكش��ي بعضي بازداشت ش��دگان س��وال كرديم و 
اطالعاتي را گرفتيم و پيگير قضيه هستيم.«نايب رييس 
مجلس ش��وراي اس��المي در رابطه با اف��رادي كه گفته 
مي شود خودكشي كردند، تاكيد كرد: »به ما گفتند يك 
نفر در تهران و دو نفر در شهرستان خودكشي كردند و بنا 
ش��د كه گزارش دقيقي به ما بدهند كه فعال منتظر آن 
گ��زارش هس��تيم.«پيش از اي��ن م��رگ س��ه ت��ن از 
بازداشت ش��دگان در جري��ان ناآرامي ه��اي اخير تاييد  
شده بود. طبق اظهارنظر مقامات مسوول محسن عادلي 
در دزفول، وحيد حيدري در اراك و سينا قنبري در تهران 

پس از بازداشت در بازداشتگاه خودكشي كرده  اند. ايلنا

 فاطم��ه س��عيدي، نماين��ده 
تهران و عضو كميته پيگيري 
دانش��جويان  وضعي��ت 
بازداشت ش��ده در مجل��س با 
اش��اره ب��ه آخري��ن وضعيت 
در  بازداش��تي  دانش��جويان 
نا آرامي هاي اخير كشور، گفت: خوشبختانه اكثريت 
دانشجويان آزاد شده اند و حدود 25 تا 30 دانشجو و 4 
دانش آموز همچنان در بازداش��ت به سر مي برند. ما 
پيگير هس��تيم كه ان ش��اء اهلل آنها هم برگردند و به 
امتحان هاي شان برسند. سعيدي در پاسخ به اينكه آيا 
براي دانش��جوياني كه در بازداش��ت به سر مي برند 
پرونده قضايي تشكيل شده اس��ت؟ گفت: در جريان 
اينكه حكمي براي دانشجويان بازداشتي صادر شده 
باشد نيستم و اميدوارم قبل از اينكه پرونده اي تشكيل 
و حكمي صادر شود، دانشجويان بازداشتي آزاد شوند. 
وي در خص��وص آم��ار دانش��جويان بازداش��تي، 
خاطرنش��ان كرد: آمار اوليه دانش��جويان بازداشتي 
در سراسر كشور حدود 120 نفر بود كه خوشبختانه 
روزانه عده اي آزاد مي شوند و در حال حاضر تنها 25 تا 

30 نفر در بازداشت هستند. 
وي يادآور شد: تمام روساي دانشگاه ها بسيج شده اند 

كه دانشجويان بازداشتي آزاد شوند. اعتماد آنالين

طرح برخورد ب��ا برهم زنندگان 
مراس��م رس��مي اواخ��ر س��ال 
گذشته مطرح شد اما اين طرح 
ك��ه ب��ه كميس��يون حقوقي و 
قضايي مجلس ارجاع شده هنوز 
در اين كميسيون مورد بررسي 
ق��رار نگرفته اس��ت و بس��ياري از نماين��دگان مجلس 
نمي دانند كه س��رانجام اين طرح چه شده است.  محمد 
جواد فتحي، نماينده تهران و عضو كميسيون حقوقي 
قضايي مجلس نيز در خصوص طرح برخورد با برهم 
زنندگان مراس��م رس��مي گفت: »اين طرح در نوبت 
است تا در دستور كار كميس��يون قرار بگيرد و بعد از 
بررس��ي نيز ب��ه صح��ن علني ارج��اع مي ش��ود.« 

اعتمادآنالين


