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«ایران» پیام جدید ویدئویی احمدی نژاد را بررسی می کند

غبارروبی مضجع مطهر امام رضا (ع)
با حضور رهبر معظم انقالب

فرافکنی!

اخبــــار
Khamenehee.ir

همزمان با ماه ذیقعده و ایام زیارت مخصوص رضوی ،مراسم غبارروبی مضجع
شــریف ثامنالحجــج حضــرت علــی بن موســی الرضــا (علیهماالســام) ،صبح
پنجشــنبه با حضــور رهبرمعظــم انقالب اســامی برگزار شــد .بــه گــزارش پایگاه
اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،در این مراسم معنوی مراجع تقلید آیات
عظام مکارم شیرازی و وحید خراسانی و آیتاهلل مصباح یزدی ،به همراه جمعی
از علما ،مسئوالن و خانوادههای شهدا ،جانبازان و ایثارگران استان خراسان حضور
داشتند.

آیتاهلل مکارم شیرازی :دشمن در آوردن مردم به
خیابانها موفق نشد

آیــتاهلل ناصر مکارم شــیرازی در همایــش «نقش روحانیت و مســاجد در ارتقای
خدمــت بــه مــردم» کــه در مدرســه علمیه نــواب مشــهد برگزار شــد ،اظهــار کرد:
امریکاییها میگویند ما آماده مذاکره با ایران هستیم اما باید بدانیم خواسته آنها
این اســت که پای میز مذاکره دســتاوردهای هستهای و موشکی خود را کنار گذاشته
و اســرائیل و فرقههــای ضاله را به رســمت بشناســیم .بهگــزارش مهــر ،وی افزود:
امریکاییها بهدنبال از بین بردن اسالمیت در نظام جمهوری اسالمی ایران هستند
اما به هدف خود نخواهند رســید ،زیرا مردم ما هوشــیار و متحد هستند .دشمن در
هفتههای گذشته تالش کرد مردم را به خیابانها بکشاند اما در این اقدام خود نیز
موفق نبود .آیتاهلل مکارم شیرازی در ادامه به لزوم برخورد قاطع و سریع با مفاسد
اقتصادی اشــاره کرد و گفت :مردم انتظار دارند با مفســدان برخوردی سریع انجام
شود تشریفات غلط و دست و پا گیر محاکمه مفسدان اقتصادی را طوالنی میکند و
مردمازدستگاهقضاییراضینیستند.

دعوت به تجمع روحانیون این بار در پرند

بعد از تجمع روحانیون در پایان خطبههای نماز مشهد ،این بار امام جمعه پرند از
تجمع روحانیون پرند در اعتراض به وضعیت اقتصادی خبر داد.
بهگزارش فارس ،حجتاالسالموالمسلمین احمد عبداهللزاد ه پاشاکی روز گذشته
در خطبههای نماز جمعه پرندگفت :سهشنبهای که گذشت جلسهای با روحانیون
برگزار شد که از گرانی شکایت میکردند؛ درخواست تجمعی علیه گرانی داشتند.
این تجمع بهصورت قانونی در پرند شکل خواهد گرفت .امیدوارم از این مشکالت
کشورسرافرازبیرونبیاییم.

حمایت حزب اتحاد ملت از راهکارهای خاتمی

شــورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اســامی در جلســه اخیر خود از راهکارهای
سیدمحمد خاتمی در دفاع از منافع ملی و افزایش سرمایه اجتماعی و وحدت ملی
در کشور حمایت کرد .به گزارش ایلنا ،در این جلسه که به ریاست علی شکوریراد،
دبیــرکل این حزب برگزار شــد ،اعضای شــورای مرکزی با بحث و بررســی پیرامون
موضع اخیر سیدمحمد خاتمی ،در تبیین شرایط حساس کشور و لزوم بسیج همه
نیروهایی که دل در گرو ایران دارند ،مهمترین راه عبور از بحرانهای پیش روی کشور
را تکیه بر ظرفیتهای فراوان داخلی دانستند و تأکید کردند که تحقق «ایران برای
همهایرانیان»،رمزعبورازتهدیداتداخلیوخارجیاست.اشرفبروجردی،فعال
اصالحطلب نیز با استقبال از راهکارهای رئیس دولت اصالحات به ایلنا گفت :سید
محمد خاتمی بهدنبال ایجاد وفاقی درجامعه است که همه نیروها احساس کنند
دیده میشوند و مورد توجه قرار میگیرند و نظرات شان میتواند در عمل به نتیجه
برسد و مورد بهرهبرداری قرار بگیرد.

جاوید رحمان خواستار سفر به ایران شد

گزارشگرویژهسازمانمللدرامورحقوقبشرایرانخواستارسفربهکشورمانشد.به
گزارش رسانهها ،جاوید رحمان ،در راستای آنچه جلب همکاری و گفتوگو با دولت
جمهوری اسالمی خوانده ،ضمن معرفی خود در اولین اطالعیهاش خواستار سفر
به ایران شد.

تأیید مصوبه منع بهکارگیری بازنشستگان
در شورای نگهبان ،تکذیب شد

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی اخبار درباره «تأیید اصالحیه قانون منع
بهکارگیری بازنشســتگان در  17مرداد در شــورای نگهبان» ،گفت که این شــورا هنوز
نظری در این باره اعالم نکرده است .عباسعلی کدخدایی در کانال خود در سروش
نوشــت :خبری در برخی خبرگزاریها منتشر شــده مبنی بر تأیید مصوبه مجلس
راجع به منع بهکارگیری بازنشســتگان .به اطالع میرسانم که هنوز شورای نگهبان
نظری را اعالم نکرده است.

انفجار شیء صوتی در سراوان امنیتی نبود

فرمانده انتظامی سراوان در جنوب شرق سیستان و بلوچستان گفت :انفجار شیء
صوتی صبح دیروز در این شهرستان امنیتی نبوده بلکه پرتاب یک ترقه دست ساز
از سوی قاچاقچیان مواد مخدر بوده است .به گزارش ایرنا ،سرهنگ احمد آذرکیش
در تشــریح جزئیات این حادثه اظهار داشــت :بامداد جمعه در پی درگیری شدید
مأموران مبارزه با مواد مخدر شهرســتان سراوان با قاچاقچیان مسلح مواد مخدر،
 900کیلوگــرم انــواع مــواد مخــدر و مقادیر زیــادی ســاح و مهمات از قبیــل تیربار
گیرینف ،آرپیجی و کالشنیکف کشف شد .وی افزود :همزمان از طریق عوامل این
قاچاقچیان ،ترقهای دستساز در خیابان روبهروی کالنتری سراوان پرتاب و منفجر
شد .سرهنگ آذرکیش گفت :این انفجار هیچ گونه خسارت جانی نداشته است.

دفاع پزشکیان از زندگی شخصی خودش و دخترش
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بعد از حاشــیههای جلســه اســتیضاح وزیر کار برای مســعود پزشــکیان ،حاال او در
توگویی با خانه ملت توضیحاتی درباره اتهامات وارد شده به فرزندان و خودش
گف 
داده اســت .نایــب رئیس مجلس گفت :زندگــی افرادی که حــرف از حق و عدالت
میزننــد را باید نــگاه کنیم که چقدر با حق و عدالت تطابق دارد .چه کســی حاضر
اســت اجازه بدهــد که از وضعیت زندگــیاش فیلم بگیرند و آن را به مردم نشــان
دهند؟ من حاضر هســتم از هر شــخصی و از هر جایی از زندگی من فیلم بگیرند و
منتشر کنند .آیا دیگران نیز جرأت دارند خانه ،فرزندان ،زندگی خود و حتی افرادی
کــه اطرافشــان حضور دارند ،را نشــان دهنــد؟ وی دربــاره دختر خود توضیــح داد:
دخترم مدرک کارشناسی ارشد شیمی خود را از دانشگاه شریف اخذ کرده و کارمند
جم اســت که این همه داد و بیداد کردند ،دخترم حدود  6ســال پیش کارمند جم
شــده و حدود  4میلیون تومان حقوق دریافت میکند .پزشکیان افزود :دختر من و
همسرش با موتور به اداره میروند و برمیگردند .کدام یک از بچههای این افراد با
موتور به اداره میرود و برمیگردد ،بعد بروید فرزندان آنها را هم ببینید .وی با بیان
اینکه «بروید زندگی جراحان قلب را نگاه کنید و بیایید زندگی مرا نیز نگاه کنید ،این
در حالی است که همیشه مسئولیت باال داشتهام» افزود :من اگر حرف نزنم و بروم
جراحــی قلــب را ادامه بدهم با همین تعرفهها ماهانــه  500تا  600میلیون تومان
درآمد کسب میکنم .اگر بخواهم از بیمار هم پول بگیرم و جراحی کنم ،میزان پول
دریافتی من سر به فلک میکشد که انصاف نیست.

علی رضایی
گروه سیاسی

«آقــای روحانی اگر آبروداری نمیکردید و
میگفتیــد از دولت قبل برای شــما چه به
ارث مانــده و کشــور در چــه وضعیتی بود،
االن برایــت ابوعطــا نمیخواندنــد»؛ این
جمله ،تنها بخش کوتاهی از واکنشهای
مردمی در فضای مجازی به ویدئوی اخیر
محموداحمدینژادبود.
رئیسدولتهاینهمودهمروزپنجشنبه
در ویدئویی ،با ادعای اینکه «دولت فعلی
یعنــی دولت یازدهــم و دوازدهــم بر یک
سلســله مبانی نادرســت و طراحی شــده
شــکل گرفــت» ،تــداوم حضــور حســن
روحانــی در رأس دســتگاه اجرایــی را بــه
ضرر مــردم دانســت .او با طرح ایــن ادعا
که «آقای روحانی؛ شــما و حامیانتان ،دو
جناح سیاســی کشور و دو رئیس قوه دیگر،
همــه در این وضعیت شــریک هســتند»،
عنوان کرد که« :اقتصاد در آستانه متالشی
شــدن اســت» و «اعتمــاد عمومــی به کل
سیســتم به صفر نزدیک شده است ».و بر
پایه این ادعاها ،خواستار کنارهگیری حسن
روحانی از رئیس جمهوری شد.
ســخنان اخیر احمدینژاد اگرچه همانند
دیگــر ادعاهــای واهی و اثبات نشــده او در
یکــی دو ســال گذشــته ،واکنشــی از جانب
مسئوالن و فعاالن سیاسی دریافت نکرد،
اما بــا اعتراض گســترده مــردم در فضای
مجازی روبهرو شــد .کاربران در کانالهای
خــود بخشهایی از ســخنان احمدینژاد
را وام گرفتند و شــماری دیگر در صفحات
خود در توئیتر ،اینستاگرام ،فیسبوک و...
در مقام پاسخ به او برآمدند.
بــه اعتقــاد کاربــران ،احمدینــژاد نبایــد
داســتان را از آخــر تعریــف میکــرد؛ بلکه
باید به اول قصــه ،یعنی فردای انتخابات
ریاســت جمهوری دوره دهم در سال 88
برمیگشــت و دربــاره روزهایــی توضیــح
مــیداد که مــردم معترض بــه انتخابات
را «خس و خاشــاک» خوانده بــود؛ درباره
روزهایــی کــه روزنامههــا بــه اتهــام عــدم
همراهــی تام و تمام بــا دولت متبوع او به

مسلختوقیفمیرفتند؛دربارهروزهاییکه
منتقدان به سیاستهای او در عرصههای
مختلف،برایپاسخگوییبهشکایاتریزو
درشت دستگاههای دولتی در کریدورهای
قضایی گرفتار میشــدند؛ دربــاره روزهای
ممنوعالتصویــری ،ممنــوع الــکاری،
ممنوعالقلمی هنرمندان ،روزنامهنگاران
و فعاالن سیاســی در دولت هشــت ســاله
او؛ دربــاره روزهایی که او با وجود در اختیار
داشــتن سرشــارترین درآمدهــای نفتــی،
اقتصــاد صدقــهای را در دســتور کار قــرار
داد و میرفــت تــا کشــور را به یــک کمیته
امداد بــزرگ تبدیل کند؛ دربــاره روزهایی
که تحریم پشــت تحریم بر ســر مردم آوار
میشــد امــا او قطعنامههــا را «کاغذپاره»
میدانســت و ســر تیــم مذاکــره کننــده
هیــأت دیپلماســی دولــت احمدینــژاد،
در مذاکــرات از پایــان نامــه خــود حــرف
میزد؛ درباره همپیمانان و رفقای گرمابه
و گلســتانش ماننــد محمدرضــا رحیمی،
اسفندیاررحیممشایی،علیاکبرجوانفکر،
حمیــد بقایــی ،ســعید مرتضــوی ،بابک
زنجانی و ...که امروز کسی نیست که طبل
رسوایی پروندههایشان را نشنیده باشد.
در ایــن میــان عــدهای احمدینــژاد را
«اپوزیسیون جعلی» خواندند و عدهای با
هشتگ کردن «وقاحت» ،خواستار سکوت
او شدند .اگرچه واکنش کاربران با هیجانی
منفی ،خشــم و تمســخر ابراز میشد ،اما
کم نبــود تعداد افــرادی که ســخنان اخیر
احمدینــژاد و ســید محمد خاتمــی را در
تــرازو گذاشــته و بــه داوری نشســتند .چه
ســید محمد خاتمی رئیــس دولت هفتم
و هشــتم نیــز هفتــه گذشــته در واکنش به
وضعیت کشــور و اعتراضهــای پراکنده،
لب به سخن گشوده بود.
رئیــس دولت اصالحات هفته گذشــته در
دیــدار نماینــدگان ادوار مجلــس شــورای
اسالمی ،ضمن یادآوری برخی نابسامانی
و نارضایتیهــا بــه عنــوان یــک شــهروند
دوســتدار ایران و اسالم ،به خاطر نقصها
و کمبودهای موجود ،از مردم عذرخواهی
کــرد .ایجــاد و تقویت فضای همبســتگی
ملی؛ وحدت ملی؛ تغییر نگاه رسانههای

اینهمهمدارابادعوتکنندهبهبراندازی!

بیشــتر از اینکــه از رفتــار و ســخنان چنــد روز اخیــر محمــود
1
احمدینــژاد تعجب کنــم ،تعجبم از صبــر و بردباری نظام
ً
گفتـــار و حاکمیــت در برابر حرکات ایشــان اســت .واقعــا نمیدانم
کــه چــرا باید تا این حد با ایشــان مدارا شــود و آنچنان میدان
مانــوری برایش مهیا شــود تا چنین حرفهایی را نســبت به
اصــل نظام ،جامعه و دولت مطرح کند .چگونه میشــود که
نهادهای حاکمیت اینقدر در برابر ایشــان صبور هستند؟ اگر
محسن غرویان چنیــن حرفهایی را آقــای خاتمی مطرح میکــرد یا آقایان
استاد حوزه و
دانشگاه موســوی و کروبــی عنوان کننــد ،نظام میتوانــد تحمل کند؟
از ایــن شــبیهتر به مبارزه بــا نظام جمهوری اســامی و اصل
والیت فقیه و مردمساالری کجا میتوانیم پیدا کنیم؟ صحبتهایی که از سوی رئیس
دولتهــای نهــم و دهم مطرح شــد ،دعوت به فرو پاشــاندن نظام اســت .اینکــه او از
رؤســای سه قوه بخواهد از شغل خود اســتعفا دهند و به نظر خود همه قوای سهگانه
ی داند و میگوید که باید کنار بروید ،به چه معناست؟
را شریک در وضعیت فعلی م 
غیــر از ایــن اســت که قصد دعوت بــه ناآرامی و تفرقه و تشــتت بیــن مهمترین ارکان
نظام را دارد؟ دلیل مدارا در این حد با ایشــان و مقایســه رفتار نظام با ایشــان نســبت
به ســایر افرادی که در محدودیت به ســر میبرند ،ســؤالی اســت که همه ملت آن را
مطرح میکنند و نباید هم بیپاسخ بماند .البته بر کسی پوشیده نیست که هدف آقای
احمدینــژاد از چنیــن رفتارهایی ،چنگ انداختن دوباره به قدرت و به دســت گرفتن
دوباره مدیریت کشور است ،اما او مسیر را اشتباه رفته است.
ی بینیم کــه همانها در برابر
ی نژاد قبالً حامیانی داشــته و امروزه هم م 
آقــای احمــد 
همــه حرکات او ســکوت پیشــه کرد ه انــد .حتی در آن زمانــی کــه  11روز در برابر والیت
فقیه مقاومت کرد و خانهنشینی را برگزید و همچنین ماجراهایی که در دوران ریاست
دولت ایشــان در مجلس اتفاق افتاد ،تنها کاری که توانســتند انجام دهند ،ســکوت در
ی کنم دعوت به مبارزه با اصل نظام برای از هم پاشاندن
برابر اقدامات او بود.فکر نم 
والیت فقیه ،چیزی غیر از صحبتهای روزهای گذشته محمود احمدینژاد باشد .اما
ی خواهند سکوت کنند؟
آیا باز هم علما بزرگان و مراجع م 

ملــی؛ ایجــاد فضــای بــاز ،امــن و آزاد
سیاســی؛ محدود کردن دایره غیرخودی؛
برداشــتن حصــر؛ آزادی تمــام زندانیــان
سیاســی و عقیدتــی؛ اعالم عفــو عمومی؛
رفــع محدودیتهــای بیجــا؛ پایــان دادن
افــراط و تنــدروی؛ کارآمــدی بیشــتر قوای
ســه گانــه و نهادهــای حاکمیتی؛ شــنیدن
اعتــراض مردم؛ پاســخگویی دولت؛ زنده
نگــ ه داشــتن اعتماد مــردم بــه مجلس و
تشکیل دادگاهها با هیأت منصفه مردمی،
 15راهــکاری بــود کــه خاتمی بــرای برون
رفت از شرایط فعلی مطرح کرد.
تقــارن زمانــی نســبی موضعگیــری دو
رئیــس جمهــوری ســابق و اســبق دربــاره
یک موضوع واحد ،یعنی وضعیت فعلی
کشــور و راه بهبود آن ،باعث شد تا ناظران
سیاســی و غیر سیاســی یک بار دیگر عیار
هر دو ســخن را به محــک بگذارند .در این
عیار ســنجی البتــه محمــود احمدینژاد
نمره قابل قبولی نگرفت؛ به باور ناظران،
اگرچــه احمدینــژاد علیالظاهر حســن
روحانــی را مخاطب قــرار داده اســت ،اما
جمالتی نظیر اینکــه «اعتماد عمومی به
کل سیســتم به صفر نزدیک شده است»
یــا «ملــت کالً ناراضی اســت» ،ترجمانی
دیگر از همان القائاتی است که کانالهای
معلومالحــال بــرای تحریــک مــردم بــه
ناآرامی و نه «اعتراض مسالمت جویانه و
قانونی» به کار میبرند.
بــا فاصله گرفتن از واکنشهای هیجانی و
احساسی که عمدتاً با طنز و طعنه همراه
اســت ،چنــد نکتــه خودنمایــی میکنــد؛
نخســت اینکه آن گونه که از موضعگیری
اخیــر احمدینــژاد برمیآید ،او یــا دوران
هشت ساله ریاســت جمهوری خودش را
از یاد برده اســت یا میپنــدارد مردم دچار
خطای نســیان شــده و به یک باره حافظه
جمعــی از دوران هشــت ســالهای کــه او
مســئولیت امور اجرایی کشــور را به عهده
داشت ،خالی شده است.
صداقــت رفتار
نکتــه دوم ،تردیــد دربــاره
ِ
اوســت؛ فــارغ از اینکــه احمدینــژاد چــه
راســت و دروغ ،دوغ و دوشــابی را بــرای
اثبــات ادعاهای خــود ردیف کرده ،ســؤال

 ëëخاتمــی را مقایســه کنید با احمدینژاد تا تفاوت دو دیدگاه نســبت به کشــور و مــردم را بفهمید،
احمدینژاد مردم را دور خودش جمع میکند و مثل یک شــومن برایشــان ســخنرانی میکند؛ اما
بـــــرش
دریغ از یک جمله راهکار برای خروج از بحران .اما خاتمی راهکار اجرایی دارد و اگرچه هیچ سمتی
در نظام ندارد اما از مردم عذر میخواهد.
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نسلماشد...
 ëëاحمدینژادغمانگیزترینشوخیایبودکهبا
جوونی ِ
ِ
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رابهعنوانلیدرمنتقدینوضعموجود،بهافکارعمومیغالبکند!بدنهجامعهشایدخاطراتیبعضاًخوشازدولتش
داشته باشند،اماب ههر حالویراازشرکایشکلگیریوضعموجودمیدانند.
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زبان مردمی
اینجاست او چگونه میتواند ِ
باشد که در روزهای قدرتش آنها را «خس
و خاشاک» خوانده بود؟ اگر قرار بر شنیدن
صــدای نارضایتــی باشــد ،کــدام صــدا از
اعتــراض میلیونهــا نفــر در ســال  88به
حضــور او در رأس دســتگاه اجرایی کشــور
بلندتر بــود؟ کدام صــدا از فریاد منتقدان
سیاستهای او در عرصه اقتصاد ،فرهنگ
و سیاســت خارجــی رســاتر بود کــه عنوان
میداشت وی کشور را به پرتگاه میبرد؟
هــر چنــد نمیتــوان نیتخوانی کــرد ،اما
صراحــت رفتــار احمدینــژاد پاســخ این
ســؤال که «او دل نگران منافع خود اســت
یا مــردم» را در ابهام نمیگذارد .چه هیچ
مغلطــهای نمیتوانــد خطــوط روشــن و
واضحی که سخنان احمدینژاد در قدرت
یا امیــدوار به قــدرت را بــا احمدینژاد به
دور مانــده از کرســی ریاســت را کمرنــگ
کنــد .اصولگرایــان به تکرار ایــن جمله که
احمدینــژاد زمانی خوب بــود و حمایت
ما به آن زمان منحصر بود ،بسیار دلخوش
هستند و تاکنون برای اقناع افکار عمومی
به این اســتدالل توسل جســتهاند اما خو ِد

احمدینژادپاسخگوباشدنهطلبکار

آقای احمدینژاد در ویدئوی جدیدی که منتشر کرده
2
خواستار اســتعفا و کنارهگیری رؤســای قوای سهگانه
گفتـــار شــده است .شــاید هرکس دیگری چنین مسألهای را
مطــرح کرده بود میشــد از آن تعجب کــرد اما آقای
احمدینژاد در ســابقه خود مــوارد متعددی دارد که
باعث شــده دیگر شــنیدن چنین مواضعی از او جای
تعجب نداشــته باشد .احمدینژاد به گواه سوابقش
حسینسبحانینیا فردی است خواهان دیده شدن و استفاده حداکثری
فعال سیاسی
اصولگرا از موقعیتها بهنفع خــود .از چنین فردی نمیتوان
انتظار داشــت که موقعیت موجود کشور را برای قرار
گرفتــن هرچند موقــت در مرکز توجه نادیده بگیــرد .همینطور این توقع نیز
کامالً طبیعی است که او و همفکرانش در شرایط فعلی بهجای دغدغه گذر از
شرایط به فکر گرفتن بهره سیاسی خود باشند.
اما در اینکه آیا پشت این سخنان احمدینژاد برنامه خاصی وجود دارد باید
بهطور جدی شک کرد .او در همان دوران اداره دولت هم پروژههای خود را با
روش آزمون و خطا و بهشــکل تیر در تاریکی پیش میبرد ،بیآنکه مشــخص
باشد آیا طرحریزی پشت آن وجود دارد یا خیر .به عبارتی از فردی که در اداره
کشور هم از برنامهریزی قبلی و حرکت بر اساس یک نقشه مدون بیشترین
فاصلــه ممکن را داشــت نمیتوان انتظار داشــت که در شــرایط گوشــهگیری
سیاســی و در حالی کــه یار چندانی برایــش باقی نمانده ،اقدامــات خود را بر
اساس یک برنامه انجام دهد.
امــا اصلیتریــن موضوع شــاید این باشــد کــه شــاید احمدینــژاد بتواند با
ســخنانش قــدری معترضان وضع موجــود را مصممتر کند امــا این به آن
معنا نیست که او امکان بهرهبرداری از این وضعیت را داشته باشد .چرا که
در نظر هر آنکســی که معترض وضع فعلی اســت ،احمدینژاد خود یکی
از اساســیترین عناصری است که در شــکلگیری این موقعیت برای کشور
نقش داشته و هماکنون باید پاسخگوی اقدامات خود باشد نه طلبکار.

شباهت و تفاوت احمدینژاد با براندازان
4
محمــود احمدینــژاد در گذشــته هــم
نشــان داده کــه هیــچ ابایــی نــدارد کــه
گفتـــار
ســوار امواج پوپولیســتی شود .هرجا که
چنیــن امواجی را دید ،وسوســه شــده و
حاضر نیست از خیر رویکرد پوپولیستی
خود بگذرد .شــاید بتوان گفت که او به
صادق زیباکالم درســتی تشــخیص داد که از محبوبیت
استاد دانشگاه دولــت -به معنــای قوه مجریــه ،-قوه
مقننــه و قــوهقضائیــه کم شــده اســت
اما مســأله این اســت که آقای احمدینژاد فقط روی سه قوه
نمیایســتد بلکــه جلوتر آمــده و مســأله نظــام را هم مطرح
میکند و مدعی افت محبوبیت آن می شود و آن را همردیف
سه قوه قرار میدهد.
منتهــا آقای احمدینژاد دو مســأله اساســی و سرنوشتســاز
را در این نوار ویدئویی بدون پاســخ گذاشــت .نکته اول اینکه؛
آقــای احمدینــژاد! عملکرد خود شــما در آن هشــت ســال،
چقدر در عدم محبوبیتی که سیستم به آن دچار شده ،دخیل

واکنش برخی کاربران فضای مجازی به ادعاهای تازه احمدینژاد

بوده؟ ســهم شــما چقدر اســت؟ به عنوان رئیــسجمهوری
بســیار با نفــوذ و به مراتب قدرتمندتر از آقــای روحانی ،آقای
خاتمــی و مرحــوم هاشــمی -البتــه در دوره دوم ریاســت
جمهوری خود -سهم شما در این فقدان محبوبیتی که پیش
آمده ،چقدر بوده اســت؟ شــما هیچ نقشــی نداشــتید؟ نکته
دوم که به نظر من شــاهبیت مســأله است ،این است که آقای
احمدینژاد پاســخ شما به ســؤال «چه باید کرد؟» چیست؟
اگــر فرض بگیریم که مردم نســبت به نظام بدبین هســتند و
نســبت به قوای سهگانه هم بیاعتماد شدهاند ،حاال چه باید
بکنیم؟ اعالم رفراندوم کنیم؟ بدیل و آلترناتیو شما برای این
نظام چیست؟
اینجاست که آقای احمدینژاد از پاسخ میماند اما براندازان
و سلطنتطلبان پاسخ روشــنی برایش دارند و آن ،براندازی
نظام اســت .البته آقای احمدینــژاد و براندازان ،در حقیقت
یــک وجه اشــتراک و یک وجه افتــراق با یکدیگــر دارند .وجه
اشــتراک آنان این اســت که هر دو میگوینــد براندازی نظام،
که احمدینژاد به صورت دیپلماتیک این براندازی را مطرح

احمدینــژاد کمتــر میتوانــد بــه چنیــن
توجیهی دســت بیاویزد و بــرای خود دوره
رنسانسیقائلشود.
آن گونــه کــه از رفتــار و گفتــار او در یکی دو
سال گذشته برمیآید ،احمدینژاد امروز
بیــش از هــر چیــز میــان پارادوکسهایــی
مستأصل است که راهی برای بازگشت وی
به قدرت ،باز نمیکند.
او از یــک طــرف ارکان نظــام را هــدف
حمالت اعتراضی قرار میدهد و از طرف
دیگر تمایــل و اصرار عجیبی برای حضور
م رســمی و حکومتی دارد؛ از یک
در مراس 
طرف مدعی اســت ســکوت کرده اســت و
از طرفــی هــر هفته یا به ســفر مــیرود؛ یا
ســخنرانی میکند؛ یا اطالعیه میدهد؛ یا
بست مینشیند و هر روز خواستار برکناری
کســی از قــدرت میشــود .از یــک طــرف
میکوشد صفت «انقالبی» بودن را به نام
خودمنحصرکندوازطرفدیگرسخنانش
واگویهصریحترادعاهایرسانههاییاست
که بیش از هر چیز به «ضد انقالب» بودن
مشهوراند.
از یــک طــرف خــود را ســرباز «والیــت»

میدانــد و از طــرف دیگر نمیتواند «نهی
صریح» از حضور در رقابتهای انتخاباتی
را بپذیــرد و نــه تنهــا خــود بلکــه اعــوان و
انصــارش را هم بــرای کاندیداتوری ثبت
نام و همراهی میکند.
مجموعــه مؤلفههایی که نشــان میدهد
اعتــراض امــروز احمدینژاد نــه به خاطر
وضعیت کشــور و مــردم ،بلکه وضعیتی
ِ
اســت که او و یارانش به آن گرفتار شدهاند
و حــال او امیــدوار اســت بعــد از ریاســت
جمهوری حســن روحانی ،دنیــا باز به کام
او و همراهانش بچرخــد و او یک بار دیگر
بر صندلی رئیس جمهــوری جلوس کند
امــا فارغ از ســطوح ابتدایی پیــام او ،آنچه
پــس ایــن ویدئــو خودنمایــی میکند،
در ِ
زیر ســؤال بــردن آرای مردم اســت .آرایی
کــه حــدود  14مــاه پیــش بــه رغــم تمــام
سیاهنماییهاودوپینگهایریزودرشت،
به سبد حسن روحانی ریخته شد.
رئیــس جمهــوری کــه در انتخاباتــی بــا
کمترین حاشیه 24میلیون رأی کسب کرد.
 24میلیونرأییکهروشنترینپیامشاین
بود«:بهگذشتهبرنمیگردیم».

دعوت به تنش
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خاص متوقف شــد بلکه باید این رفتار را از زمان حضور او در
گفتـــار قدرت بررســی کرد .اگر مجموعه رفتارهای چند ســاله رئیس
دولتهای نهــم و دهم در کنار هم قرار بگیرد درک این نکته
ی نژاد دســت به چنین رفتــاری میزند و
کــه چرا آقای احمد 
دقیقــاً در تناقض آنچه که کشــور نیاز جدی بــه آن دارد یعنی
وحدت موض ع میگیرد به مراتب آسان تر است.
آذر منصوری ظهــور محمود احمدینــژاد در قدرت سیاســی بخصوص در
قائم مقام حزب
اتحاد ملت ســال  84همراه با حرکتی بود که مجموعه حامیان ایشــان به
آن دامن زدند و فضای سیاســی کشــور را به ســمت دو قطبی
شدن به پیش بردند .حال در شکافی که پیامد انتخابات  84است ،مجموعه کسانی که
بهدنبال مقابله جدی کشور با تهدیدات ترامپ و همپیمانانشان هستند در تالشند این
انسجام را ترمیم کنند ،غیر از همان فردی که مسبب این شکاف گسترده بوده است.
رفتــار امــروز احمدینــژاد هم در امتــداد حرکت ســالهای  88 ،84و بعد از آن اســت.
زمانی که فراخوان جدی برای مشارکت گسترده مردم در انتخابات داده میشد ایشان
ی دادند و امروز هم که جامعه بیشــترین نیاز را به
پیامــی در نقــض این پیام به مردم م 
آرامش و وحدت برای عبور از بزنگاه سخت دارد ،سعی میکند که از آب گلآلود ماهی
بگیرد و بر موج نارضایتی سوار شود.
حــال نه تنها شــخص آقای احمدینــژاد باید در مورد هدفش از دامــن زدن به تفرقه و
شــکاف پاســخ دهد ،بلکه مجموعه کســانی که موجب قدرت گرفتن او شدند هم باید
پاســخگو باشــند .فضایی که برای قدرتنمایی احمدینژاد فراهم است با محدودیتی
که برای آقای خاتمی درنظر گرفته شده اصالً قابل مقایسه نیست .اما در همین فضای
متفاوت شــاهد تالشی هستیم که از سوی ســیدمحمد خاتمی و حتی محصورین برای
ایجــاد وحــدت و انســجام بهمنظور عبــور کشــور از بحران انجام میشــود و اما از ســوی
یتوان از آن
محمود احمدینژاد فیلمی منتشر میشود که برداشتی جز ایجاد تنش نم 
داشــت .تداوم بخشــی از این همراهیها و حمایتها از رئیــس دولتهای نهم و دهم
بدون شک به وحدت و انسجام امروز کشور آسیب جدی میرساند.

میکند و براندازان رسماً و علناً در کف خیابان شعار میدهند
ق این دو اما
و میگوینــد که این نظام نباید باشــد .وجه افتــرا 
این اســت کــه یــک عــده از برانــدازان میگویند به ســلطنت
بازگردیــم ،عــدهای دم از جمهــوری دموکراتیــک میزننــد و
برخی هم از ســلطنت ملــی میگویند اما آقــای احمدینژاد
هیچی نمیگوید .فقط میگوید نظام نباشد.
آقای احمدینژاد؛ نظام نباشد ،به جایش چه باشد؟ فکر کنید
 80میلیون نفر ایرانی به شــما وکالــت دادهاند تا به نمایندگی
از آنهــا نظــام دیگری را روی کار بیاورید .چــه نظامی را روی کار
میآوری؟ چه میخواهی بکنی؟ اینجاســت که ایشان متوقف
میشــوند و چیزی نمیگویند .به گمان من آقای احمدینژاد
باید لفاظی و ســوار شــدن بر امواج پوپولیســم را کنــار بگذارد و
جدی بحث کند و بگوید که «چه باید کردش» چیست؟
میــزان محبوبیــت صادق زیبــاکالم ،تا چند مــاه قبل چندین
برابر محمــود احمدینژاد بود اما در حــال حاضر این میزان
به یک دهم میزان محبوبیت آقای احمدینژاد رسیده است.
چون صادق زیباکالم حاضر نیست سوار بر امواج پوپولیستی

شــود و شــعار براندازی نظام را ســر دهد .همه تیغ و تیشــهها
را هــم دریافــت میکنــد و میگوید که باید به ســمت تغییر و
تحــول این نظام برویم و هرگونه فکــر براندازی نظام ما را به
عقــب میبرد .ولی آقای احمدینژاد اگر چنین اعتقادی هم
داشــته باشــد ،برای اینکه محبوبیــت خود را از دســت ندهد،
چیزی نمیگوید .در حالی که آقای سید محمد خاتمی نگران
از دست دادن محبوبیت خود نیست .آقای تاجزاده و خیلی از
اصالحطلبان نگران از دســت دادن محبوبیت خود نیستند و
آنچه را به خیر و صالح مملکت است بیان میکنند.
به هر حال معتقدم که این پیام آقای احمدینژاد هیچ اثری
نخواهــد داشــت ،چون االن زمانهای اســت کــه آدمها باید به
خاطر ایران بایستند و از آن چیزی که به نفع مملکت و آینده
کشــور اســت ،دفاع کنند ،ولو اینکه خیلیها خوششان نیاید.
نظام اگر تضعیف شــود به جلو کــه نمیرویم هیچ ،به عقب
بازخواهیم گشــت .هر فرد دیگری چه احمدینژاد و چه فرد
دیگــری باید تمنای محبوبیــت را کنار بگــذارد و ببیند که چه
چیزی به خیر و صالح آینده ایران است.

