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یکشنبه  ۳۰اسفند  ۲۰ / ۱۴۲۸مارس ۲۰۵۰
ســاعت  ۷صبــح بــا صــدای زنــگ موبایــل از خــواب بیــدار مــی شــوم .در میانــه خــواب و بیــداری ،بــه زحمــت مــی فهمــم کــه رئیــس
جمهــور اســت .از ایــن تمــاس غـ یـر منتظــره عذرخواهــی مــی کنــد و مــی خواهــد بـرای جلســه مهمــی راهــی دفـ تـرش بشــوم .قبــل از
اینکــه ســوایل بکنــم توضیــح مــی دهــد« :اتفــاق بــدی نیفتــاده ،موضــوع جلســه ،پیــام نــوروزی اســت».
ـ� پیــام نــوروزی رئیــس جمهــور را نهـ یـا� کــرده بودیــم .مــی شــود فهمیــد کــه روی اولـ ی ن
مــا شــب پیــش مـ ت ن
ـ� پیــام نوروزیــش بــه
عنــوان رئیــس جمهــور حساســیت دارد .امــا کار کــردن دوبــاره روی متـ نـی کــه قب ـا ً نهـ یـا� شــده هــم وســواس زیــادی اســت.
در محوطــه نهــاد ریاســت جمهــوری ،تعــداد نگهبــان هــا از همیشــه کمـ تـر اســت .نگهبـ ن
ـا� کــه تــا حــاال او را ندیــده ام مــی پرســد چــه
کار دارم .کارتــم را نشــان مــی دهــم و مــی گویــم« :نیمــا حسـ ن
ـی� هســتم ،رئیــس دفـ تـر رئیــس جمهــور!» هــم مــا و هــم نگهبــان
هــا ،مــدت زیــادی نیســت کــه وارد مجموعــه شــده ایــم و تــا همدیگــر را بشناســیم طــول مــی کشــد.
در دفـ تـر رئیــس جمهــور ،غـ یـر از خــودش ،خانــم حافظــی معــاون اول و خانــم شــمس ســخنگوی دولــت هــم هســتند .دقایقــی بعــد
آقــای مســعودی مشــاور ارشــد هــم مــی رســد و جلســه ش�وع مــی شــود .رئیــس جمهــور مــی گویــد کــه از نظــر او کلمــه بــه کلمــه
مـ ت ن
ـ� پیامــی کــه دیشــب نهـ یـا� شــده هیــچ مشــکیل نــدارد ،امــا هنــوز شــک دارد کــه ش�وع نشــدن پیــام بــا «بــه نــام خــدا» انتخــاب
ـو� باشــد .توضیــح مــی دهــد کــه  ۷۰ســال در ایــن کشــور مــردم عــادت کــرده انــد کــه پیــام هــای نــوروزی بــا بســم هللا الرحمــن
خـ ب
الرحیــم ش�وع شــوند و اینکــه یــک دفعــه از بســم هللا تبدیــل بشــود بــه «ســام» ،تغیـ یـر شــدیدی اســت« :شــاید بــد نباشــد کــه
حداقــل یــک بــه نــام خــدا در اول پیــام نــوروزی داشــته باشــیم».
بحـ ثـی کــه بــه دنبــال صحبــت هــای رئیــس جمهــور در مــی گـ یـرد ،داغ تــر از صحبــت هــای دیشــب اســت .انــگار همــه مــان ب ـرای
بحــث کــردن در روز عیــد کــم حوصلــه ایــم .ســخنگوی دولــت و مشــاور ارشــد در دفــاع از ش�وع پیــام نــوروزی بــا نــام خــدا
صحبــت مــی کننــد و معــاول اول و مــن ،مدافــع ش�وع پیــام بــا ســام هســتیم .اســتدالل اصــی مشــاور ارشــد ایــن اســت کــه
اک�ث یــت بــاالی جمعیــت ایـران ،حـ تـی آنهـ یـا� کــه مذهــب خــایص را قبــول ندارنــد ،بــه وجــود خــدا معتقدنــد .مــن مــی گویــم کــه
شــخصاً مذهـ بـی هســتم ویل فکــر مــی کنــم آقــای امیـ نـی بــه عنــوان رئیــس جمهــور یــک حکومــت ســکوالر نمــی توانــد صحبــت
هایــش را بــا عبـ ت
ـار� ش�وع کنــد کــه معنــای مذهـ بـی دارد .معــاون اول ،فراتــر مــی رود و مــی گویــد« :مثــل اینکــه رئیــس جمهــور بایــد
اول تکلیفشــان را روشــن کننــد کــه آیــا دیــن را از حکومــت جــدا مــی داننــد یــا نــه؟» رئیــس جمهــور چهــره در هــم مــی کشــد .بــه
جایــش ســخنگوی دولــت جــواب مــی دهــد و اســتدالل مــی کنــد کــه انتقــال از حکومــت مذهـ بـی بــه حکومــت ســکوالر یــک فراینــد
تدریجــی اســت .هشــدار مــی دهــد کــه «نمــی تــوان کــه از همــان ابتــدا بــا اقشــار مذهـ بـی درگـ یـر شــد»...
بحــث تــا بعــد از ظهــر طــول مــی کشــد .نهایتـاً مــن و معــاون اول بــا مکافــات موفــق مــی شــویم رئیــس جمهــور را متقاعــد کنیــم
ـت� پیــام نــوروزی «بــه نــام خــدا» بیــاورد .ســخنگو و مشــاور ارشــد مــی گوینــد حداقــل اولـ ی ن
کــه نبایــد در ابتــدای نخسـ ی ن
ـ� پیــام
نــوروزی دولــت را بــا بــه نــام خــدا ش�وع کنیــم و در ســال هــای بعــد اگــر الزم شــد ،چـ ی ز
ـری دیگــری بگویــم .بــا وجــود ایــن ،رئیــس
جمهــور تصمیــم نهاییــش را گرفتــه اســت« :هــر کار ســال اول بکنیــم را بایــد در ســال هــای بعــد هــم ادامــه بدهیــم .اول پیــام
یــک کلمــه میگویــم ســام و خــاص».
دم ســال تحویــل اســت و هنــوز نهــار هــم نخــورده ایــم .قـرار مــی شــود لحظــه ســال تحویــل را دردفـ تـر رئیــس جمهــور بمانیــم
و بعــد فــوری بــه ســمت خانــه هایمــان برویــم تــا حداقــل نهــار را بــا خانــواده بخوریــم .رئیــس جمهــور بــه شــوخی مــی گویــد:
«امســال ،ســال کبیســه بــود و یــک روز هــم بیشـ تـر وقــت داشــتیم ،امــا همــه کارهــا بــه دقیقــه آخــر کشــید!»
در گوشــه هــا� از ســالن ،خانــم حافظــی و آقــای مســعودی را مــی بینیــم کــه دارنــد بــه کسـ ن
ـا� -البــد اعضــای خانــواده -توضیــح
ی
مــی دهنــد کــه لحظــه ســال تحویــل در مـ ن ز
ـرل نخواهــد بــود .ظاهـرا مکالمــه هــا بــه راحـ تـی پیــش نمــی رود .مکالمــه مــن بــا همــرم
بهمراتــب راحــت تــر اســت .ســارا وقـ تـی مــی شــنود کــه مشــکل ،نهـ یـا� کــردن مـ ت ن
ـ� پیــام نــوروزی بــوده هیجــان زده مــی شــود« :بایــد
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در خانــه همــه اش را برایــم تعریــف کـ نـی».
گ
ســال هــا زنــد� کــردن بــه عنــوان اپوزیســیون ،باعــث شــده کــه همیشــه همــه مــان بــه دنبــال کســب خـ بـر از «داخــل حکومــت»
باشــیم .حــاال کــه خودمــان در حکومــت هســتیم ،ســخت اســت عــادت کنیــم کــه نبایــد ارسار دولـ تـی را رس مـ ی ز
ـر غــذا تعریــف کــرد!

دوشنبه  ۱فروردین  ۲۱ / ۱۴۲۹مارس ۲۰۵۰
روز اول ســال ســاعت  ۹صبــح جلســه دفـ تـر رئیــس جمهــور ش�وع مــی شــود .خوشــبختانه ایــن یــی جلســه ،غـ یـر منتظــره نیســت .از
قبــل از ســال تحویــل پیــش بینیمــان ایــن بــود کــه تعــداد پیــام هــای نــوروزی رسان کشــور هــای جهــان بیشـ تـر از ســال هــای گذشــته
ـخگو� بــه آنهــا همفکــری کنیــم.
باشــد و قـرار گذاشــته بودیــم کــه در صــورت لــزوم ،در مــورد پاسـ ی
همــان طــور کــه انتظــار داشــتیم ،دبـ یـر کل ســازمان ملــل متحــد و رسان کشــور هـ یـا� در غــرب کــه بیشـ تـرین تعــداد مهاجـران ایـر نا�
را دارنــد یعـ نـی آمریــکا ،بریتانیــا و کانــادا پیــام نــوروزی داده انــد .پیــام هــر ســه تــای آنهــا مضمــون کمابیــش مشــابهی دارد :بت�یــک
نــوروز بــه کسـ ن
ـا� کــه در کشورهایشــان نــوروز را جشــن مــی یگ�نــد و اعــام تمایــل بــه گسـ تـرش روابــط بــا ایـران .در ایــن میــان رئیــس
جمهــور آمریــکا ،بــا مکافــات ،یــک بیــت کامــل از حافــظ را از حفــظ مــی خوانــد« :بیــا تــا گل برافشــانیم و مــی در ســاغر اندازیــم –
فلــک را ســقف بشــکافیم و طرحــی نــو در اندازیــم!»
ـ� بــار پیــام نــوروزی داده انــد :رئیــس جمهــور فرانســه ،نخســت وزیــر چـ ی ن
امــا گذشــته از آنهــا ،ســه نفــر دیگــر بـرای اولـ ی ن
ـ� و نخســت
وزیــر ارساییــل .رئیــس جمهــور فرانســه گفتــه کــه کشــورش ،بــه عنــوان پرچمــدار الئیســیته در جهــان ،ورود ایـران بــه جرگــه کشــورهای
گ
الئیــک را بت�یــک مــی گویــد و در پایــان هــم ،ابـراز امیــدواری کــرده روابــط تجــاری و فرهنــی دو کشــور توســعه پیــدا کنــد.
ـ� ،بعــد از مقدمــه ای مختــر ،یــک راســت رفتــه رس اصــل مطلــب و از ابـراز تمایــل کشــورش ،بــه عنــوان اولـ ی ن
نخســت وزیــر چـ ی ن
ـ�
قــدرت اقتصــادی دنیــا ،بــه رسمایــه گــذاری بیشـ تـر در ایـران صحبــت کــرده .عجیــب اســت کــه در تمــام دوران حکومــت ســابق ایـران،
ـ� در باالتریــن ســطح بــود ،رهـ بـران چـ ی ن
کــه روابــط بــا چـ ی ن
ـ� پیــام نــوروزی نــداده بودنــد و االن داشــتند ایــن کار را مــی کردنــد .شــاید
نگراننــد کــه حکومــت جدیــد ایـران از چـ ی ن
ـ� فاصلــه بگـ یـرد.
پیــام نخســت وزیــر ارسائیــل ،مقدمــه ای طـ ن
ـوال� در مــورد ســابقه ایرانیــان و یهودیــان و کــورش و ای ـر نا� تبارهــای ارساییــل و ...
دارد .امــا در آخــر ،خواسـ تـی رصیــح را مطــرح کــرده کــه برقـراری روابــط کامــل ســیایس و دیپلماتیــک دو کشــور در ســال جدیــد ایـر نا�
اســت.
قـرار شــد در جلســه راجــع بــه کلیــات پاســخ رئیــس جمهــور بــه پیــام هــای نــوروزی توافــق کنیــم و نوشـ ت ن
ـ� پیــش نویــس پاســخ هــا
را بــه خانــم شــمس ســخنگوی دولــت بسـ پـریم تــا بعــد بــا نظــر رئیــس جمهــور نهـ یـا� شــوند.
تنهــا موضــوع بحــث برانگـ ی ز
ـر ،جــواب بت�یــک نخســت وزیــر ارسائیــل اســت .رئیــس جمهــور ،از بابــت تبعــات داخــی برقـراری رابطــه
ـ� اســت کــه ش�وع بــه کار ســفارت ارسائیــل در ایـران ،تامـ ی ن
بــا تــل آویــو نگـر نا� دارد .بــه عــاوه مــی گویــد مطمـ ئ ن
ـ� امنیتــش را بــه یــک
مشــکل بــزرگ بـرای دولــت تبدیــل مــی کنــد .ترجیــح مــی دهــد بـرای برقـرار روابــط عجلــه نکنیــم و در جــواب بــه پیامشــان بنویســیم
کــه «دولــت ایـران موضــوع برقـراری روابــط دو کشــور در زمــان مناســب را بــرریس خواهــد کــرد».

5

سه شنبه  ۲فروردین  ۲۲ / ۱۴۲۹مارس ۲۰۵۰
امروز صبح جلسه خایص نیست ویل باید به ت
دف� بروم تا گزارش های اول سال را بخوانم.
خ�ســازترین
از همــه ایــن گـزارش هــا جالــب تــر ،جمــع بنــدی واکنــش رســانه هــای داخــی بــه پیــام نــوروزی رئیــس جمهــور اســت .ب
واکنــش از آیــت هللا حجــازی از مراجــع تقلیــد بــوده کــه در واکنــش بــه ش�وع نشــدن پیــام نــوروزی رئیــس جمهــور بــا نــام خــدا،
ســه روز ع ـزای عمومــی اعــام کــرده اســت .او بعــد از اعــام نتایــج رفرانــدوم تغیـ یـر حکومــت هــم ،یــک هفتــه ع ـزای عمومــی
اعــام کــرده بــود .بــا ایــن تفــاوت کــه آن وقــت ،چهــار مرجــع تقلیــد دیگــر هــم بــه او پیوســته بودنــد ،ویل ایــن بــار ،هنــوز مرجــع
دیگــری همراهــی نکــرده اســت.
ســایت «ظهــور» ،کــه عمــا پــر مخاطــب تریــن وبســایت هــوادار حکومــت ســابق اســت ،رنــگ پــس زمینــه خــودش را بــه ســیاه تغیـ یـر
داده و در تیـ تـر اصلیــش نوشــته« :ســعید امیـ نـی ‹خــدا› را کنــار گذشــت!» نویســنده مطلــب هشــدار داده کــه در ایـران «در گذشــته
گ
هــم کسـ ن
ـ� حــذف کننــد امــا مومنـ ی ن
ـد� مومنـ ی ن
ـ� آنهــا را حــذف کــرده انــد» .ایــن ســایت ،کاریکاتــور
ـا� ســعی کــرده انــد خــدا را از زنـ
لــویس را هــم منتـ شـر کــرده بــا ایــن مضمــون کــه نــام هللا حــذف شــده و بــه جایــش دارد ســتاره داوود مــی آیــد! کــه اشــارهای بــه
درخواســت نخســت وزیــر ارسائیــل بـرای برقـراری رابطــه بــا ایـران اســت.
ســایت «جمهــوری اســامی» هــم ،یــک مطلــب حقـ ق
ـو� را بــه قلــم مصطفــی گلپایـ ن
ـگا� رهـ بـر «حــزب جمهــوری اســامی» منتـ شـر
کــرده کــه در بهمــن مــاه گذشــته مجــوز فعالیــت گرفتــه و از از آن زمــان تاکنــون ،بــا هــدف «اســتقرار جمهــوری اســامی در ایـران»
بــه فعالیــت مشــغول اســت .آقــای گلپایـ ن
ـگا� از اســاس ،رفرانــدوم  ۱۱دی مــاه ســال گذشــته بـرای تبدیــل حکومــت ایـران از جمهــوری
اســامی بــه جمهــوری را غـ یـر قانـ ن
ـو� دانســته و نوشــته اســت« :رئیــس جمهــور شــدن ســعید امیـ نـی در تـ یـر  ،۱۴۲۸بــر مبنــای ‹قانــون
اســایس ای ـران› صــورت گرفــت .همــان قانـ ن
ي اصــول مربــوط ب ـه اســامي بــودن نظــام و
ـو� اصــل  ۱۷۷آن رصاحــت دارد :محتــوا 
ي ايمـ ن
ي بــودن
ـا�ي و اهــداف جمهــوري اســامي ايـران و جمهــور 
ت بــر اســاس موازيـن اســام ي و پايـه هــا 
ابتنــاي كليـ ه قوانـي ن و مقــررا 
ت و ن ـيز اداره امــور كشــور بــا اتــكاء ب ـه آراء عموم ـي و دي ـ ن و مذه ـب رســمي اي ـران تغيـ يـر
ت ام ـ 
ت و والي ـت امــر و امام ـ 
حكوم ـ 
ناپذيــر اســت».
گلپایـ ن
ـگا� ادامــه داده« :چــه کــی اســت کــه ندانــد تــن دادن جمهــوری اســامی بــه رفرانــدوم تحمیــی ،نــه نتیجــه ســاز و کاری
حقـ ق
ـوال� مــدت هــواداران رفرانــدوم بــود کــه خواســته ای نامـ شـروع و یغ�قانـ ن
ـا� ســازمان یافتــه و طـ ن
ـو� ،کــه حاصــل حضــور خیابـ ن
ـو�
یعـ نـی پایــان نظــام حکومـ تـی جمهــوری اســامی را پیگـ یـری مــی کــرد».
امــروز صبــح وبســایت «جمهــوری» ،پاســخی را بــه مقالــه «جمهــوری اســامی» منتـ شـر کــرده کــه در آن آمــده« :چـ ی ز
ـری کــه رســانه
هــای طرفــدار حکومــت ســابق نادیــده مــی یگ�نــد آن اســت کــه برگـزاری همــه پــریس ،بــه دنبــال بیــش از ســه مــاه حضــور خیابـ ن
ـا�
مســالمت آمـ ی ز
ـر میلیــون هــا نفــر از مــردم در شــهرهای مختلــف بعــد از انتخابــات ریاســت جمهــوری صــورت گرفــت کــه تنهــا
خواستشــان انجــام رفرانــدوم بــود .قابــل فهــم نیســت کــه بــر مبنــای چــه برداشـ تـی از ش
م�وعیــت یــا قانــون ،ممکــن اســت بتــوان
نتیجــه رفراندومــی کــه  ۸۸درصــد واجــدان ش�ایــط در آن ش�کــت کــرده و  ۸۲درصــد رای دهندگانــش بــه تغیـ یـر نظــام حکومـ تـی کشــور
رای داده انــد را نامـ شـروع دانســت».
دوا� وزیــر فرهنــگ منتـ شـر کــرده کــه در آن گفتــه اســت« :بنیانگــذار
در واکنـ شـی دیگــر ،وبســایت  ۱۱دی مصاحبــه ای را بــا کیانــوش ی
همــان سیســتم حکومـ تـی کــه مخالفــان دولــت هنــوز بــه دنبــال ابقــای آن در کشــورمان هســتند ،پیــش از پـ یـروزی انقــاب ۱۳۵۷
گفــت :مــا فــرض مــی کنیــم کــه ایــن ســلطنت پهلــوی اول کــه تأســیس شــد ،بــه اختیــار مــردم بــود و مجلــس مؤسســان را هــم بــه
اختیــار مــردم تأســیس کردنــد ...آنهــا چــه حقــی داشــتند کــه بـرای مــا ســلطان تعیـ ی ن
ـ� مــی کننــد .رسنوشــت هــر فــردی بــا خــودش
اســت .مگــر پدرهــای مــا ویل مــا هســتند .مگــر آن اشــخایص کــه در ۱۰۰ســال پیــش از ایــن ۸۰ ،ســال پیــش از ایــن بودنــد میتواننــد
رسنوشــت ملـ تـی را کــه بعدهــا وجــود پیــدا مــی کننــد ،تعیـ ی ن
ـ� کننــد».
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ـ� منطــق ،مــی تــوان گفــت اگــر کسـ ن
دوا�« :بــر مبنــای همـ ی ن
ـا� ،حــدود  ۷۰ســال پیــش در قانــون اســایس ایـران آورده
بــه گفتــه خانــم ی
ن
باشــند کــه نــوع حکومــت تــا ابــد جمهــوری اســامی اســت و امــکان تغیـ یـر آن وجــود نــدارد ،آنهــا قانونـاً و اخالقـاً حــق تعیـ یـ� تکلیــف
ـا� کــه دهــه هــای بعــد در ایــن کشــور بــه دنیــا مــی آمــده یــا بــه ســن قانـ ن
بـرای کسـ ن
ـو� مــی رســیده انــد را نداشــته انــد .مــردم هــر
کشــوری ،از حــق تغیـ یـر مســالمت آمـ ی ز
ـر نظــام حکومـ تـی خــود برخوردارنــد و هیــچ حکومـ تـی حــق نــدارد قوانیـ نـی را وضــع کنــد کــه
ایــن حــق را تــا ابــد از نســل هــای آینــده بگـ یـرد».
البتــه بــه طــور کیل بــه نظــر مــی رســد تعــداد واکنــش هــای رســانه هــا بــه پیــام نــوروزی رئیــس جمهــور ،کمـ تـر از حــد انتظــارات
قبــی ماســت کــه شــاید دلیــل اصلیــش ســنت دیرپــای تعطیــی اغلــب رســانه هــای ایـران در روزهــای اول ســال باشــد.
پیــام نــوروزی نخســت وزیــر ارسائیــل هــم ،واکنــش هـ یـا� را داشــته ،ویل ق ـرار نیســت در دفـ تـر از ایــن واکنــش هــا جمــع بنــدی
ـوا� از طــرف رئیــس جمهــور مــا منتـ شـر نشــده ،بیشـ تـر رســانه هــای آن طــرف
جداگانــه ای را تهیــه کنیــم .احتمــاال چــون هنــوز جـ ب
بــه نیــش و کنایــه در مــورد درخواســت عــادی ســازی روابــط بســنده کــرده انــد .اگرچــه یــک ســایت تنــدرو بــه نــام «بصـ یـرت آنالیــن»
مطلـ بـی را بــا ایــن مضمــون منتـ شـر کــرده کــه «دولــت ســعید امیـ نـی بهـ تـر مــی دانــد کــه اگــر ارسائیــی هــا بــه ایـران بیاینــد چــه مــی
شــود» .مــی توانــد معنــای نوعــی هشــدار را داشــته باشــد.

چهارشنبه  ۳فروردین  ۲۳ / ۱۴۲۹مارس ۲۰۵۰
چهارشــنبه را قراراســت بــه خاطــر تعطیــات عیــد در خانــه بمانــم .رس مـ ی ز
ـر صبحانــه ،بــا ســارا و ســامان نگاهــی بــه اخبــار شــبکه
هــای تلویزیـ ن
ـو� خارجــی مــی اندازیــم کــه بعـ ضـی هایشــان بـرای پوشــش «اولـ ی ن
خ�نگارهـ یـا� را بــه تهـران و
ـ� عیــد جمهــوری ایـران» ب
شــهرهای دیگــر فرســتاده انــد.
�ض
شــبکه چیـ نـی یس یس ت� وی گـز ش
مذه� اســت.
ار� را از شــهر قــم تهیــه کــرده کــه تمرکــز آن ،روی لبــاس مــردم حــا در مــکان هــای ب
ـا� را نشــان مــی دهــد کــه در داخــل حــرم لبــاس ســیاه بــر تــن دارد و مــی گویــد اینهــا کسـ ن
گ ـزارش ،کسـ ن
ـا� هســتند کــه در پاســخ
بــه اعــام ع ـزای عمومــی توســط یــی از مراجــع تقلیــد ،ســیاهپوش شــده انــد .البتــه حـ تـی در تصاویــری کــه از حــرم نمایــش مــی
دهــد ،بــه زحمــت مــی تــوان در میــان مـ ن
ـردا� کــه لبــاس هــای عــادی پوشــیده انــد ،چـ ی ز
ـری حــدود ۱۰درصــد ســیاهپوش را تشــخیص
داد .در میــان زنــان درصــد سیاهپوشــان دو – ســه دوبرابــر اســت .امــا دلیــل اصــی آن ،اســتفاده معمــویل خیــی از زنــان حــا�ض در
حــرم از چــادر مشــکیل اســت کــه ربطــی بــه عـزادار بــودن یــا نبودنشــان نــدارد و انــگار کــه گزارشــگر چیـ نـی ،از ایــن ســنت ب� اطــاع
ـ� ،کــه کشــورش سالهاســت صادرکننــده چــادر مشــی بــه ایـران بــوده ،چنـ ی ن
بــوده اســت .از شــبکه دولـ تـی چـ ی ن
ـ� خطـ یـا� بعیــد اســت.
تلویزیــون دویچــه ولــه فــاریس هــم گـز ش
ار� را پخــش مــی کنــد کــه موضوعــش ،ورود ب� ســابقه گردشــگرهای خارجــی بــه ایـران بـرای
ش�کــت در جشــن هــای نــوروزی و کمبــود هتــل ب ـرای اســکان آنهاســت .گ ـزارش ،عمدتــا روی توریســتهای خنـ ن
ـدا� متمرکــز اســت
کــه مــی گوینــد فکــر نمــی کــرده انــد روزی در خیابــان هــای ایـران بــدون حجــاب راه برونــد یــا در هتــل هایشــان ش
م�وبــات الــکیل
بنوشــند.
ـرل اقــوام مــی شــویم .در رستــارس شــهر ،اح ـزاب پالکاردهــا� تبلیغـ ت
بعــد از ظهــر ب ـرای عیــد دیـ ن
ـد� راهــی مـ ن ز
ـا� را بــا موضــوع
ی
انتخابــات مجلــس موسســان نصــب کــرده انــد کــه ق ـرار اســت یــک هفتــه بعــد از تعطیــات برگ ـزار شــود .زمــان قانـ ن
ـو� تبلیغــات
انتخابـ ت
ـا� بـرای کاندیداهــا هنــوز ش�وع نشــده امــا احـزاب در حــال تبلیــغ در مــورد اصــویل هســتند کــه معتقدنــد مجلــس موسســان،
بایــد در هنــگام تدویــن قانــون اســایس مــورد توجــه قـرار بدهــد.
در مـ ن ز
ـرل مــادر ســارا ،عــده ای از بســتگان بــا حـرارت در حــال بحــث ســیایس هســتند و ظاهـرا مــا را کــه مــی بیننــد ،بحثشــان داغ تــر
مــی شــود .موضــوع صحبــت ،پیــام نــوروزی رئیــس جمهــور اســت .الحمــد هللا هرکدامشــان هــم از یــک جـ یـا� از پیــام خوششــان
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نیامــده و ارصار دارنــد کــه انتقادشــان را بــه رئیــس جمهــور انتقــال بدهــم!
ـ� آش و همـ ی ن
ـرل پــدر و مــادر خــودم و دو جــای دیگــر هــم رس مــی زنیــم کــه همـ ی ن
تــا شــب ،بــه مـ ن ز
ـ� کاســه اســت .هیــچ وقــت در عمــرم یــاد
نــدارم دیــده باشــم کــه ایــن همــه مــردم بحــث ســیایس بکننــد و در مــورد ریــز و درشــت مملکــت نظــر بدهنــد .در زمــان جمهــوری اســامی،
حداقــل در میــان اطرافیــان مــا ،همــه منتقــد اوضــاع بودنــد .امــا االن ،همــان کسـ ن
ـا� کــه در گذشــته کمابیــش هــم عقیــده بودنــد ،بــا هــم
اختــاف نظــر شــدید پیــدا کــرده انــد .احســاس مشـ تـرک اغلــب آدم هــا ایــن اســت کــه کشــور دارد شــکل جدیــدی مــی گـ یـرد و «از همـ ی ن
ـ� حــاال»
بایــد خیــی کارهــا انجــام بشــود یــا نشــود .بــر رس اینکــه دولــت جدیــد بایــد چــه سیاســت هـ یـا� داشــته باشــد ،بحــث هــای زیــادی در مــی
گـ یـرد کــه جمــع هــای فامیــی و غـ یـر فامیــی را خســته کننــده کــرده اســت .بــه ویــژه بـرای مــن کــه عــادت داشــتم در ایــن جــور جمــع هــا از
ـف حکومــت از مســئوالن انتقــاد کنــم و حــاال خــودم یــک مســئول دولـ تـی هســتم ،کنــار آمــدن بــا فضــای جدیــد ســخت اســت.
موضــع مخالـ ِ
آخــر شــب بــا رسدرد بــه خانــه مــی رســیم .مشــغول مســواک زدن هســتم کــه ســارا بــا فریــاد صدایــم مــی کنــد .جلــوی تلویزیــون خشــکش زده
و بــه اخبــار ســاعت  ۱۲شــب نــگاه مــی کنــد کــه از چاقــو خــوردن یــک توریســت آلمـ ن
ـا� در رســتور نا� در اصفهــان گـزارش مــی دهــد .گزارشــگر
ن
ـکا� هــا تــوی خــاک ایــن
مــی گویــد یــک جــوان ســیاهپوش بعــد از زخمــی کــردن توریســت آلمــا� فریــاد زده« :هنــوز مــا نمــرده ایــم کــه آمریـ ی
ـتگ� شــده و حــال توریســت آلمـ ن
ـا� وخیــم اســت.
مملکــت عــرق بخورنــد ».تلویزیــون خـ بـر مــی دهــد کــه جــوان مهاجــم دسـ ی
سارا می گوید« :یا خدا! ش�وع شد!»

پنجشنبه  ۴فروردین  ۲۴ / ۱۴۲۹مارس ۲۰۵۰
جلســه دفـ تـر رئیــس جمهــور ش�وع مــی شــود .ماجـرای ســوء قصــد دیشــب فکــر همــه را مشــغول کــرده ویل موضــوع جلســه ،نامــه رهـ بـران ۸
حــزب ســیایس مخالــف جمهــوری اســامی بــه رئیــس جمهــور اســت .نامــه ،هفتــه آخــر اســفند بــه رئیــس جمهــور ارســال شــده و بــه «رونــد
کنــد تغیـ یـر ســاختار حکومــت در ایـران» انتقــاد مــی کنــد.
نویســندگان قبــل از اینکــه حــرف اصلیشــان را بزننــد انــگار مــی خواهنــد بــه رئیــس جمهــور یــادآوری کننــد کــه تنهــا بــه علــت خوشــاقبایل ،ونــه
قابلیــت ،موفــق بــه تغیـ یـر نظــام حکومـ تـی ایـران شــده اســت« :شــما قطعــا پیــش بیـ نـی نمــی کردیــد کــه تنهــا دو مــاه بعــد از پـ یـروزی شــما در
انتخابــات  ۵تـ یـر  ،۱۴۲۸رهـ بـر جمهــوری اســامی از دنیــا بــرود و اداره کشــور بــه شــورای پیــش بیـ نـی شــده در اصــل  ۱۱۱قانــون اســایس جمهــوری
اســامی بــا حضــور شــما ،رئیــس قــوه قضاییــه و یــی از فقهــای شــورای نگهبــان محــول شــود .همچنـ ی ن
ـ� ،قطعــا احتمــال نمــی دادیــد کــه بــا
ت
درگذشــت رهـ بـر وقــت ،تجمعــات تاریخــی مــردم ایـران بــا خواســت تغیـ یـر قانــون اســایس آغــاز شــود .تجمعــا� کــه تنهــا بــه فاصلــه چهــار
مــاه ،بــه تســلیم شــدن حکومــت و برگـزاری رفرانــدوم  ۱۱دی بـرای تغیـ یـر حکومــت انجامیــد کــه از بخــت بلندتــان ،بــه شــما اختیــار تشــکیل
مجلــس موسســان ،انحــال نهادهــای حکومـ تـی ســابق و اداره کشــور را تــا زمــان تشــکیل نهادهــای جایگزیــن را هــم مــی داد».
 ۸حــزب امضــا کننــده نامــه ،مطالبــه ای مشــخص داشــتند« :ســوال ایــن اســت کــه دولــت شــما تاکنــون ،از فرصــت هــای بادآوردهــای کــه بـرای
نهادینــه کــردن تغیـ یـرات اســایس درای ـران نصیبــش شــده چگونــه اســتفاد کــرده اســت؟ مشــخصا ،شــما جــز اعــام زمــان برگ ـزاری انتخابــات
مجلــس موسســان ( ۱۹فروردیــن  )۱۴۲۹چــه کار دیگــری ب ـرای تشــکیل نهادهــای حکومـ تـی جدیــد انجــام داده ایــد؟ دولــت شــما هنــوز زمــان
بنــدی رفرانــدوم قانــون اســایس و انتخابــات مجلــس را اعــام نکــرده و هنــوز مشــخص نیســت کــه بعــد از تصویــب قانــون اســایس جدیــد،
آیــا بــه عنــوان رئیــس جمهــوری کــه تحــت ‹قانــون اســایس جمهــوری اســامی› در انتخابــات پـ یـروز شــده ،قصــد ادامــه مســئولیت را داریــد یــا
خـ یـر؟»
رئیــس جمهــور مــی گویــد معتقــد نیســت کــه دولــت بایــد بــه خاطــر فشــار احـزاب کاری انجــام دهــد ،ویل بهـ تـر اســت همـ ی ن
ـ� امــروز بحــث
نیمــه کاره زمــان بنــدی انتخابــات بعــدی را نهـ یـا� کنیــم.
مــن پیــش نویـ ِـس زمــان بنــدی انتخابــات در ســال  ۱۴۲۹را ،کــه قبــل از عیــد تنظیــم کــرده بودیــم ،بـرای تصمیــم گـ یـری نهـ یـا� توزیــع مــی کنــم.
در ایــن پیــش نویــس ۱۹ ،فروردیــن بـرای انتخابــات مجلــس موسســان ۲۴ ،تـ یـر بـرای رفرانــدوم قانــون اســایس جدیــد و ۱۱شــهریور بـرای هــر
دو انتخابــات مجلــس و ریاســت جمهــوری پیــش بیـ نـی شــده اســت.
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آقــای مســعودی مشــاور ارشــد مــی گویــد« :همــان طــور کــه قبــا هــم بحــث شــده بــود ،شــما مجبــور نیســتید انتخابــات ریاســت جمهــوری
زود هنــگام برگ ـزار کنیــد .شــما قانون ـاً تــا چهــار ســال دیگــر رئیــس جمهــور هســتید و در ایــن ش�ایــط بح ـر نا� کشــور ،بــه هــم زدن ســاختار
دولــت صحیــح نیســت».
بگ�یــم .مــی
رئیــس جمهــور پاســخ مــی دهــد کــه پیــش از عیــد ایــن بحــث هــا شــده اســت و او مایــل نیســت دوبــاره ایــن بحــث را از رس ی
گویــد« :ایــن  ۸حــزب بــا وجــود لحــن تلــخ نامــه شــان درســت مــی گوینــد کــه چنــد مــاه دیگــر قانــون اســایس ایــن کشــور عــوض مــی شــود و
م�وعیــت قانـ ن
مــن کــه بــر اســاس قانــون اســایس جمهــوری اســامی رئیــس جمهــور شــده ام دیگــر ش
ـو� نــدارم».
جلســه تنهــا یــک ســاعت و نیــم طــول مــی کشــد و در زمــان بنــدی هــای ذکــر شــده در پیــش نویــس ،تغیـ یـری ایجــاد نمــی شــود .قـرار میشــود
در جلســه شــنبه هیــات دولــت بــا وزیـران در میــان گذاشــته شــود و اگــر مشــکل خــایص پیــش نیامــد ،خــود رئیــس جمهــور بعــد از سـ ی ز
ـرده بــه
در موضــوع را در یــک کنفرانــس مطبوعـ ت
ـا� اعــام کنــد.
خانــم شــمس ســخنگوی دولــت نگـران اســت کــه اعــام خـ بـر بــه فاصلــه کوتاهــی از نامــه احـزاب ،ایــن تصــور را ایجــاد کنــد کــه رئیــس جمهــور
تحــت فشــار آنهــا زمــان بنــدی انتخابــات را اعــام کــرده .پیشــنهاد مــی کنــد کــه رئیــس جمهــور در صحبــت هایــش ایــن موضــوع را روشــن
کنــد کــه فرآینــد نهـ یـا� کــردن زمــان هــای برگـزاری انتخابــات چهارگانــه ،از قبــل از عیــد ش�وع شــده بــوده تــا بعــد از تعطیــات نــوروزی اعــام
شــود .همــه موافقنــد.
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ن
ـو� نــدارم کــه روز تعطیــل دو محافــظ را از خانــه و
ظهــر بــه هم ـراه ســارا و ســامان بــه رســتورا� در مرکــز شــهر مــی رویــم .حــس خـ ب
زندگیشــان بــاز داشــته ایــم تــا همـراه مــا بــه ایــن طــرف و آن طــرف بیاینــد ،امــا حراســت ریاســت جمهــوری ارصار دارد کــه احتیــاط کنیــم .بــه
خــود مــن هــم یــک ســاح کمــری داده انــد و ســه – چهــار روز مشــق یت�انــدازی کــرده ام.
بــا وجــود ایــن کــه تــازه در ایــن کشــور کل فرماندهــان ارشــد پلیــس تغیـ یـر کــرده انــد ،تــا ایــن لحظــه چنـ ی ن
ـ� بــه نظــر مــی رســد کــه شــهرها ناامــن
تــر از گذشــته نیســتند .خیــی هــا ،پیــش بیـ نـی مــی کردنــد کــه بعــد از تغیـ یـرات انجــام شــده در پلیــس و ین�وهــای مســلح ،وضــع امنیـ تـی کشــور
بــه هــم بریــزد ،امــا مـ ی ز
ـران جرایــم اجتماعــی – بــه ویــژه جرایــم خشــن – بیشـ تـر از گذشــته نشــده .البتــه کمـ تـر هــم نشــده اســت.
در داخــل رســتوران ،عــده ای از مشـ تـریان مــن را مــی شناســند و بــا دســت بــه هــم نشــان مــی دهنــد .چنــد نفــری هــم خــوش و بــش مــی
کنــد .معــروف بــودن و بــا محافــظ در شــهر حرکــت کــردن بــه همـراه خانــواده ،بـرای ســامان جالــب اســت۱۴ .ســال از  ۱۵ســال عمــرش را در
خــارج از ایـران بــه رس بــرده و همیشــه از مــا شــنیده بــوده کــه امــکان برگشـ ت ن
ـ� بــه ایـران را نخواهــد داشــت .االن کــه برگشــته ،در مــورد خیــی
از ی ز
چ�هــا غــر مــی زنــد ،امــا از توجــه مــردم خوشــش مــی آیــد .هــر چنــد کــم کــم دارد برایــش عــادی مــی شــود.
ـر بغــل دسـ تـی مــان مــردی میــان ســال بــه همـراه خانــواده اش نشســته اســت کــه رس ی ز
رس مـ ی ز
م�مــان مــی آیــد و احوالـ پـریس مــی کنــد .اجــازه مــی
خواهــد کــه یــک بطــری ش�اب مهمانمــان کنــد .مــی گویــم« :متشــکرم ،مــن مـ شـروب نمــی خــورم ».متعجــب مــی پرســد« :بــه خاطــر سـ ت
ـام�
می�ســیدم».
یــا بــه دلیــل مذهـ بـی؟» امــا فــوری از ســوالش پشــیمان مــی شــود و مــی گویــد« :عــذر مــی خواهــم ،نبایــد پ
بعــد از رصف غــذا ،وقـ تـی از رس مـ ی ز
ـر بلنــد مــی شــویم همــان آقــا بــا صــدای بلنــد خداحافظــی مــی کنــد .ایــن بــار ،کمــی مســت شــده و بــدون
گ
رودربایسـ ت
ـتی� اســت .مــی گویــد« :آقــا نکنــد وقـ تـی میختــان را کوبیدیــد مثــل آخوندهــا زنــد� را بــه مــا حـرام کنیــد!» (بــه گیالســش اشــاره مــی
کنــد) خنــده یخــی مــی کنــم و رد مــی شــوم.
سامان می پرسد« :میختان را کوبیدید ن
یع� چی؟» فارسیش خوب است ،اما هنوز نه آن قدر که این جور اصطالحات را بفهمد.

9

شنبه  ۶فروردین  ۲۶ / ۱۴۲۹مارس ۲۰۵۰
صبح ،ی ن
اول� جلسه هیأت دولت در سال جدید تشکیل می شود.
پیــش از ش�وع جلســه ،محــض احتیــاط یــادآوری مــی کنــم کــه از هفتــه بعــد جلســات بــه جــای شــنبه ،یکشــنبه برگـزار خواهــد شــد .هیــات
دولــت قبــل از عیــد تصویــب کــرده کــه بعــد از سـ ی ز
ـرده بــه در ،تعطیــی آخــر هفتــه ادارات از پنجشــنبه و جمعــه ،بــه جمعــه و شــنبه منتقــل
شــود .در زمــان جمهــوری اســامی ،تعطیــی پنجشــنبه و جمعــه ادارات ایـران و تعطیــی شــنبه و یکشــنبه بیشـ تـر کشــورهای دیگــر ،بـرای مــا
مشــکل ایجــاد مــی کــرد .چــون چهــار روز در هفتــه را یــا مــا تعطیــل بودیــم یــا آنهــا و عمــا ،فقــط ســه روزدوشــنبه و ســه شــنبه و چهارشــنبه
بـرای ارتباطــات اداری بـ ق
ـا� میمانــد .بــا مصوبــه جدیــد ،پنجشــنبه بــه روزهـ یـا� کــه نــه مــا تعطیلیــم و نــه بقیــه اضافــه مــی شــود و یــک روز
بیشـ تـر بـرای ارتباطــات بـ ی ن
ـ� الملــی وقــت خواهیــم داشــت.
اولـ ی ن
ـ� دســتور جلســه ،زمــان بنــدی رفرانــدوم و ســه انتخابــات ســال  ۱۴۲۹اســت .تعــدادی از وزرا همچنــان بــه شــدت مخالــف برگ ـزاری
انتخابــات زودهنــگام ریاســت جمهــوری هســتند ویل رئیــس جمهــور ،حــا�ض بــه تغیـ یـر تصمیــم خــود بـرای برگـزاری ایــن انتخابــات نیســت .بــه
شــوخی مــی گویــد« :مثــل اینکــه دوســتان خیــی نگراننــد شکســت بخــورم و دیگــر وزیــر نباشــند!»
آقــای معصومــی وزیــر کشــور پیشــنهاد رأی گـ یـری مــی کنــد .خانــم حافظــی معــاون اول تذکــر مــی دهــد کــه نمــی تــوان بــا رایگـ یـری رئیــس
جمهــور را مجبــور بــه کاری کــرد کــه بــه آن معتقــد نیســت« :دوســتان لطفــا توجــه داشــته باشــند کــه ایــن ،هیــأت دولــت اســت و دیگــر در
جلســات اپوزیســیون نیســتیم کــه هــر از گاه کــی پیشــهاد رأی گـ یـری کنــد ».آقــای معصومــی معـ تـرض اســت« :پــس اصــا چـرا موضوعــات را
بــه بحــث مــی گذاریــد؟» خانــم حافظــی مــی گویــد« :ماهــا مــی توانیــم اســتدالل هــای خودمــان را بگوییــم ویل نهایتـاً شــخص رئیــس جمهــور
اســت کــه تصمیــم نهـ یـا� را مــی گـ یـرد».
وزیــر کشــور و تعــدادی از وزرا معتقدنــد یغ�ممکــن نیســت کــه در انتخابــات زودرس ،کــس دیگــری رئیــس جمهــور شــود و تمــام کارهـ یـا� کــه
از ســال  ۱۴۲۸بـرای تغیـ یـر نظــام حکومـ تـی انجــام شــده ،ناتمــام بمانــد.
نهایتـاً خانــم بـ نـی عامــر وزیــر امــور خارجــه پیشــنهاد مــی کنــد کــه بعــد از بحــث هــای موافــق و مخالــف ،حداقــل یــک رأی گـ یـری غـ یـر الـزام
آور (اســتمزاجی) انجــام دهیــم تــا رئیــس جمهــور از گرایــش کیل اعضــای هیــأت دولــت مطلــع شــود ،امــا بعــد هــر طــور کــه خواســت تصمیــم
بگـ یـرد .رئیــس جمهــور قبــول مــی کنــد .رای گـ یـری انجــام مــی شــود و اک�ث یــت ضعیفــی از وزرا بــه برگـزاری انتخابــات زودهنــگام رای میدهنــد.
در پایــان جلســه ،معــاون اول بــه رئیــس جمهــور نزدیــک مــی شــود و آهســته مــی گویــد« :روش شــما ،مناســب حکومتــداری نیســت .االن اگــر
نتیجــه رای گـ یـری خــاف نظرتــان در مــی آمــد چــه مــی کردیــد؟ حرفتــان را پــس مــی گرفتیــد؟»
صحبتــش ب� راه نیســت ویل لحنــش رئیــس جمهــور را بــه واکنــش وا مــی دارد« :خانــم حافظــی! چنــد مــاه دیگــر صـ بـر کنیــد .بلکــه اصـا ً از
قــدرت کنــار رفتیــم و کــی جــای مــا آمــد کــه حکومــت داری را بلــد اســت .آن وقــت خیــال شــما راحــت میشــود».
وانمود می کنم که ی ز
چ�ی از این مکالمه نشینده ام.
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مرکــز پژوهــش هــای ریاســت جمهــوری ســمیناری دو روزه را بــا موضــوع «ریشــه هــای فروپـ ش
ـا� جمهــوری اســامی» برگـزار کــرده کــه
قـرار اســت بعـ ضـی از مســئوالن ســابق هــم در آن صحبــت کننــد.
مــن وقــت ش�کــت در تمــام جلســات آن را نــدارم امــا برایــم مهــم اســت کــه در سـ ن
ـخ� نا� ســه مقــام نظامــی و امینـ تـی حــا�ض باشــم.
یــی از آنهــا میثــم شــکوهی رئیــس مرکــز تحقیقــات راهـ بـردی ســپاه پاســداران از ســال  ۱۴۲۴اســت کــه تــا آخریــن روزهــای جمهــوری
اســامی در ســمت خــود قـرار داشــت .نفــر دیگــر ،احســان رس با� رئیــس کار-گــروه «امنیــت پایــدار» شــورای عــایل امنیــت مــی اســت
کــه از ســال  ۱۴۲۰تشــکیل شــده بــود و بــه مســئولیت او تــا پایــان عمــر حکومــت ســابق بــه فعالیــت خــود ادامــه داد .نفــر ســوم،
معــاون امنیــت داخــی وزارت اطالعــات در دو ســال پایـ ن
ـا� حکومــت اســت کــه قبــا او را بــا نــام «ســیف الهــی» مــی شــناختیم ویل
االن معلــوم مــی شــود کــه نــام واقعیــش «کامـران حقیقــی» اســت.
ـ� سـ ن
ـ� سـ ن
ـخ�ان آقــای شــکوهی اســت کــه در حـ ی ن
اولـ ی ن
ـخ� نا� ،ســندی مهــم را بــر روی صفحــه نمایــش بــزرگ ســالن کنفرانــس نشــان
مــی دهــد .مــن پیشـ تـر در جریــان بــودم کــه در جریــان ســمینار ،ق ـرار اســت از اســنادی ب ـرای اولـ ی ن
ـ� بــار رونمـ یـا� شــوند و خـ بـر
داشــتم کــه پیــش از ســمینار ،اعتبــار ایــن ســندها توســط وزارت اطالعــات (جدیــد) بــرریس شــده ،ویل از محتــوای اطالعـ ت
ـا� کــه قـرار
اســت رونمـ یـا� شــوند خـ بـری نداشــتم.
سـ ن ن
ـخگو� ایــن پرســش اختصــاص دارد کــه چـرا ســپاه پاســداران نتوانســت در مقابلــه بــا تظاهـرات
ـخ�ا� شــکوهی ،مشــخصا بــه پاسـ ی
تغیــر حکومــت اقــدام موثــری انجــام دهــد و بــه طــور کیل ،چــرا نتوانســت
رسارسی هــواداران برگــزاری رفرانــدوم و ســپس ی
جمهــوری اســامی را حفــظ کنــد؟
او مهــم تریــن عامــل را خ ـا ً رهـ بـری نظــام بعــد از درگذشــت ناگهـ ن
ـا� آخریــن رهـ بـر جمهــوری اســامی در  ۳۰مــرداد  ۱۴۲۸بــر اثــر
ســکته قلـ بـی مــی دانــد .یــادآوری مــی کنــد کــه در زمــان حیــات شــخص اول جمهــوری اســامی ،اختالفــات جنــاح هــای مختلــف
حکومــت بــه حــدی اوج گرفتــه بــود کــه مجلــس خـ بـرگان قــادر بــه جمــع بنــدی در مــورد جایگزیــن رهـ بـری نبــود .شــکوهی در همـ ی ن
ـ�
ارتبــاط نامــه ای را رو مــی کنــد کــه رئیــس مجلــس خـ بـرگان ،شــش روز بعــد از درگذشــت رهـ بـر بــه فرمانــده کل ســپاه پاســداران
ـ� رهـ بـری – مشــخصا کمــک بــه جــا انداخـ ت ن
ـ� جانشـ ی ن
نوشــته و در آن ،خواســتار دخالــت ســپاه در فراینــد تعیـ ی ن
ـو�
ـ� آیــت هللا یعقـ ب
بــه عنــوان جانشـ ی ن
ـ� – شــده اســت .رئیــس خـ بـرگان در نامــه اش نوشــته کــه نایــب رئیــس اول مجلــس خـ بـرگان و یــک عضــو دیگــر
شــهادت داده انــد کــه نظــر رهـ بـر ،بــه جانشـ ن
ـی� آقــای پناهیــان بــوده اســت .ایــن در حــایل اســت کــه مطابــق نامــه ،در همــان جلســه
کــه ایــن شــهادت عنــوان شــده ،ســه نفــر دیگــر از اعضــای مجلــس خـ بـرگان (یــی از آنهــا بــه قیــد قســم جاللــه) شــهادت داده انــد
کــه از رهـ بـر دو مــاه قبــل از فوتــش شــنیده انــد کــه هنــوز بــه جانشـ ن
ـی� فــرد خــایص نظــر نــدارد .آنهــا نتیجــه گرفتــه انــد کــه ســکته
ناگهـ ن
ـا� ویل فقیــه باعــث شــده تــا وی قبــل از اعــام جمــع بنــدی خــود راجــع بــه جانشــینش از دنیــا بــرود.
رئیــس مجلــس خـ بـرگان ،در ادامــه نامــه خــود بــه فرمانــده ســپاه گالیــه کــرده کــه بیــان دو شــهادت متناقــض در مجلــس خـ بـرگان راجــع
بــه نظــر رهـ بـر در مــورد جانشـ ی ن
ـ� خــود ،باعــث شــده تــا اکـ ثـر اعضــای مجلــس نســبت بــه ایــن گونــه «شــهادت»ها بیاعتمــاد شــوند
ـ� جایگزیــن رهـ بـر ،در نتیجــه بحــث هــای اقناعــی اعضــا صــورت بگـ یـرد .رئیــس مجلــس خـ بـرگان ،در عـ ی ن
و توافــق کننــد کــه تعیـ ی ن
ـ�
حــال ،از شــهادت نایــب رئیــس اول راجــع بــه جانشـ ی ن
ـ� مــورد نظــر رهـ بـر ســابق دفــاع کــرده و از ســپاه خواســته اســت بــا بــه دســت
گرفـ ت ن
ـو� را «جابینــدازد».
ـ� کنـ تـرل کشــور ،رهـ بـری آیــت هللا یعقـ ب
ســندی کــه توســط میثــم شــکوهی ارائــه مــی شــود ،از یــک زاویــه خــاص هــم مهــم اســت و آن اینکــه در اواســط شــهریور ،۱۴۲۸
زمـ ن
ـا� کــه جلســات متشــنج مجلــس خـ بـرگان جریــان داشــت ،بخــش فــاریس شــبکه یس یس ت� وی چـ ی ن
ـ� خـ بـر درخواســت رئیــس
مجلــس خـ بـرگان از فرمانــده ســپاه بـرای «کودتــا» را بــه نقــل از منابعــی در داخــل ایــن مجلــس منتـ شـر کــرده بــود .در آن زمــان کــی
ایــن خـ بـر را بــاور نکــرده بــود چــون برداشــت عمومــی ایــن بــود کــه ســندی در حــد نامــه رئیــس مجلــس خـ بـرگان بــه فرمانــده ســپاه،
قاعدتـاً رسی تــر از آن اســت کــه اطالعــات آن ،از جانــب فرســتند یــا یگ�نــده لــو بــرود و در اختیــار یــک شــبکه خارجــی قـرار بگـ یـرد.
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آقــای شــکوهی در توضیــح اینکــه خــود وی چگونــه بــه ایــن ســند دسـ تـریس پیــدا کــرده بــه گفـ ت ن
ـ� ایــن توضیــح بســنده مــی کنــد کــه در
آســتانه انحــال ســپاه پاســداران ،او و تعــدادی دیگــر از مســئوالن ســپاه کوشــیده انــد تــا قبــل از نابــودی بعـ ضـی اســناد مهــم ایــن
ـ� ادعــا� درســت باشــد ،مــی تــوان حــدس زد کسـ ن
نهــاد بــه آنهــا دسـ تـریس پیــدا کننــد کــه «تــا حــدی موفــق بــوده انــد» .اگــر چنـ ی ن
ـا�
ی
کــه بــه جمــع آوری اســناد ســپاه پرداختــه انــد البــد ی ز
چ�هـ یـا� کــه بــه �ض ر خودشــان بــوده را نگــه نداشــته انــد .ویل حـ تـی بــا ایــن فــرض
هــم ،همــان مقــدار اســناد بـ ق
ـا� مانــده از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
سـ ن
ـخ�ان بعــد ،احســان رس با� رئیــس کارگــروه امنیــت پایــدار در شــورای امنیــت مــی (ســابق) اســت .او دو ســند را بــه نمایــش مــی
گــذارد کــه موضــوع هــر دو ،تبعــات ســیایس – امنیـ تـی بــه جمــع بنــدی نرســیدن مجلــس خـ بـرگان در مــورد جانشـ ی ن
ـ� رهـ بـر اســت.
اولـ ی ن
ـ� ســند ،در واقــع تحلیــی اســت کــه در بهمــن مــاه  ،۱۴۲۵ســه ســال و خــورده ای قبــل از درگذشــت رهـ بـر ،از ســوی کار گــروه
امنیــت پایــدار در اختیــار شــورا ق ـرار گرفتــه و جــدی گرفتــه نشــده اســت .ایــن گ ـزارش ،بــه انتقــاد از اصــل  ۱۱۱قانــون اســایس
جمهــوری اســامی اختصــاص دارد کــه مطابــق آن ،اگــر مجلــس خـ بـرگان نتوانــد بــه رسعــت در مــورد جایگزیــن رهـ بـر بــه جمــع بنــدی
برســد ،تــا زمـ ن
ـا� کــه تصمیــم آن نهـ یـا� شــود ،شــور یا� متشــکل از رئیــس جمهــور ،رئیــس قــوه قضاییــه و یــی از فقهــای شــورای
نگهبــان بــه طــور موقــت اداره کشــور را بــه عهــده مــی گـ یـرد .گ ـزارش ،ایــن اصــل را دارای «ای ـراد امنیـ تـی» مــی دانــد چــون در آن،
ســقف زمـ ن
ـا� مشــخیص ب ـرای مســئولیت شــور یا� کــه تــا زمــان جمــع بنــدی خـ بـرگان کشــور را ارائــه مــی کنــد ذکــر نشــده اســت.
گـزارش دوم ،یــک مــاه و نیــم بعــد از درگذشــت رهـ بـر جمهــوری اســامی ،در مهــر  ۱۴۲۸تهیــه شــده و بــه انتقــاد از جــدی گرفتــه
نشــدن گـزارش بهمــن  ۱۴۲۵پرداختــه اســت .گـزارش جدیــد یــادآوری مــی کنــد کــه بعــد از درگذشــت شــخص اول نظــام جمهــوری
ـ� بــه موقــع جانشـ ی ن
اســامی ،اختالفــات اعضــای مجلــس خـ بـرگان بــه حــدی اوج گرفتــه کــه ایــن مجلــس ،از تعیـ ی ن
ـ� رهـ بـر ناتــوان
مانــده و در عمــل ،اداره کشــور بــه عهــده شــور یا� ســه نفــره افتــاده کــه اعضــای آن ،بــه شــدت بــا یکدیگــر اختــاف موضــع دارنــد.
گـزارش مــی افزایــد کــه در ش�ایــط جدیــد ،ماننــد ســابق یــک «ویل فقیــه» وجــود نداشــته کــه نظــرش فصــل الخطــاب تلقــی شــود،
ـاو� داشــته انــد .طبیعت ـاً ،کسـ ن
ـ� خــود تقســیم کــرده بودنــد کــه دیــدگاه هــای متفـ ت
بلکــه ســه سیاســتمدار جایــگاه رهـ بـری را بـ ی ن
ـا�
چــون فرماندهــان و پرســنل ســپاه دیــدگاه هیــچ کــدام را «حکــم ویل فقیــه» نمــی دانســته انــد .جمــع بنــدی ارائــه شــده بــه شــورای
عــایل امنیــت مــی ،ترصیــح دارد کــه خــاء رهـ بـری در  ۱۴۲۸باعــث شــده تــا یــک مرجــع مشــخص بـرای هدایــت ســپاه در آن ش�ایــط
حســاس وجــود نداشــته باشــد .بــه عــاوه خــود فرماندهــان ســپاه هــم ،کــه اختالفــات سیاسیشــان بعــد از مــرگ رهـ بـری اوج گرفتــه
بــود ،نتواننــد بــر رس اقــدام واحــدی چــون کودتــا بــه همــکاری پب�دازنــد.
مطابــق ســند ،بعــد از درگذشــت رهـ بـر ،اختالفــات داخــی ســپاه بــه حــدی رســیده کــه اولویــت اصــی فرماندهــان ارشــد ،یارگـ یـری
در مقابــل فرماندهــان رقیــب بــوده و همزمــان ،ین�وهــای ســپاه نـ ی ز
ـر از ابـراز عقیــده رصیــح بــه نفــع اعضــای مختلــف شــورای موقــت
رهـ بـری خــودداری نمــی کــرده انــد .ظاهـرا در نتیجــه همـ ی ن
ـ� ش�ایــط بــوده کــه در مــاه هــای آخــر ،وقـ تـی خیابــان هــا پــر از میلیــون
ـارو� بــا مــردم قـرار نداشــته اســت.
هــا جمعیــت خواهــان برگـزاری رفرانــدوم شــده ،ســپاه اساســا در موقعیــت رویـ ی
بعــد از ارائــه ســند ،آقــای رس با� تحلیــل خــود را نـ ی ز
ـر ارائــه مــی کنــد .او مــی گویــد در ش�ایــط بیعمــی ســپاه ،عجیــب نبــود کــه
وقـ تـی رئیــس جمهــور درخواســت برگ ـزاری رفرانــدوم را بــه رای گـ یـری گذاشــت ،یــک عضــو دیگــر شــورای موقــت رهـ بـری (رئیــس
قــوه قضاییــه) هــم تحــت تاثـ یـر وضیــت خیابــان هــا رای مثبــت داد و برگـزاری ایــن رفرانــدوم ،بــا نتیجــه  ۲بــه  ۱بــه تصویــب رســید.
البتــه مطابــق  ۱۱۱قانــون اســایس جمهــوری اســامی ،شــورای موقــت رهـ بـری نمــی توانســت دســتور اجـرای کارهـ یـا� خــاص و از جملــه
برگـزاری رفرانــدوم بدهــد مگــر اینکــه ســه چهــارم اعضــای مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــه آن رای داده باشــند .ویل بــه گفتــه
سـ ن
ـخ�ان مجمــع تشــخیص هــم ،چنــان «مرعــوب» وضعیــت خیابــان هــا بــود کــه برگـزاری رفرانــدوم را تاییــد کــرد .رس با� یــادآوری
ـر و گرفـ ت ن
مــی کنــد کــه حـ تـی آن وقــت هــم ،ســپاه جــز صــدور یــک بیانیــه تهدیــد آمـ ی ز
ـ� آرایــش تهاجمــی در مرکــز پایتخــت – کــه در
درگ�یهــای داخــی ســپاه یــک هفتــه بیشـ تـر دوام نیــاورد – عمـا ً اقــدام دیگــری انجــام نــداد.
نتیجــه ی
در پایــان جلســه سـ ن
ـخ� نا� ،یــی از حــا�ض ان در جلســه ،کــه نمــی فهمــم کیســت ،بــه میثــم شــکوهی نزدیــک مــی شــود و بــا فریــاد او
را بــه خاطــر ســابقه مســئولیتش در ســپاه «جــاد» مــی نامــد .دو نفــر از مامــوران لبــاس شــخیص ،آقــای شــکوهی را از فــرد معـ تـرض
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دور مــی کننــد و از در پشـ تـی ســالن کنفرانــس بــه خــارج مــی برنــد .مــی دانــم کــه شــکوهی زنـ ن
ـدا� نیســت ویل تحــت نظــر اســت.

دوشنبه  ۸فروردین  ۲۸ / ۱۴۲۹مارس ۲۰۵۰
صبــح از همــکاران مــی خواهــم گـزارش جلســه دیــروز ســمینار مرکــز پژوهــش هــا گـز شا� را رئیــس جمهــور برایــم بیاورنــد ۵ .صفحــه
گـزارش شــده کــه طـ ن
ـوال� تــر از حــد معمــول اســت ویل آن را بــه ضمیمــه نامــه ای بـرای رئیــس جمهــور مــی فرســتم .خواهــش مــی
کنــم اگــر مــی تواننــد وقــت بگذارنــد و گـزارش روز اول و نـ ی ز
ـر روز دوم ســمینار کــه فــردا خواهــم فرســتاد را بخواننــد.
ســاعت  ۳بعــد از ظهــر بـرای شــنیدن سـ ن
ـخ� نا� کامـران حقیقــی (معــروف بــه ســیف اللهــی) بــه مرکــز پژوهــش هــا مــی روم .آقــای
حقیقــی بــه خاطــر مســئولیت ســابق خــود بــه عنــوان معاونــت امنیــت داخــل وزارت اطالعــات ،دارای یــک پرونــده سـ ی ن
ـنگ� قضـ یـا�
ـو� دارد ،محاکمــه اش هنــوز
اســت .امــا چــون دارد همــکاری مــی کنــد و در مــورد فعالیــت هــای قبــی ایــن وزارتخانــه اطالعــات خـ ب
ن
ش�وع نشــده .قـرار شــده در صــورت همــکاری موثــر ،از تخفیــف برخــوردار شــود ویل بــه هــر حــال زنــدا� اســت و او را بــا محافــظ
ـ� ش�ایطــی نــام او بــه عنــوان یــی از سـ ن
بــه ســالن ســمینار مــی آورنــد .جالــب اســت کــه قــا�ض موافقــت کــرده کــه بــا چنـ ی ن
ـخ�انان
ســمینار اعــام شــود.
ـخ�ان هــای دیــروز ،بــا خــود هیــچ ســندی نیــاورده و در هنــگام اشــاره بــه رهــری متـ ف
او بــر خــاف سـ ن
ـو� جمهــوری اســامی ،مکــرراً
ب
از لقــب «معظــم لــه» اســتفاده مــی کنــد کــه بــا اعـ تـراض تعــدادی از حــا�ض ان موجــه مــی شــود .بــا ایــن حــال ،مضمــون سـ ن
ـخ�انیش
جالــب توجــه اســت و بیشـ تـر حــا�ض ان ،در ســکوت کامــل گــوش مــی دهنــد.
آقــای حقیقــی ســخنانش را بــه شت�یــج عوامــی اختصــاص مــی دهــد کــه باعــث شــدند تــا «نهادهــای» جمهــوری اســامی نتواننــد
گ
در ش�ایــط بحـر نا� حکومــت را حفــظ کننــد .بخــش بــزر� از صحبــت هــای او بــه جایــگاه رهـ بـری اختصــاص دارد .او بــا ذکــر نمونــه
ـز� تریــن موضوعــات حکومـ تـی (حـ تـی در حــد اظهــار نظــر در
هـ یـا� مختلــف از دخالــت هــای آخریــن رهـ بـر جمهــوری اســامی در جـ ی
مــورد لــزوم قطــع رابطــه کاری وزارت اطالعــات بــا بعـ ضـی افـراد بــا ذکــر نــام) مــی گویــد شــدت ایــن دخالــت هــا بــه حــدی رســیده
بــود کــه عمـا ً برخــی از نهادهــا کارکــرد خــود را از دســت داده بودنــد.
معــاون ســابق امنیــت داخــی وزارت اطالعــات ،اذعــان مــی کنــد کــه در ایــن وزارتخانــه ،عمـا ً مهــم تریــن وظیفــه وزیــر تــاش بـرای
کســب اطــاع از دیــدگاه هــا و تمایــات رهـ بـر شــده بــود .تــا آنجــا کــه حـ تـی بعضــا ،جمــع بنــدی هــای تخصــی کارشناســان وزارت
در زمینــه هــای گوناگــون ،باعــث عصـ بـی شــدن مســئوالن ارشــد مــی شــد کــه نگ ـران بودنــد کــه ایــن جمــع بنــدی هــا بــا موضــع
رهـ بـری یکســان نباشــد.
او بــه عنــوان مثــال ،بــه پرونــده «جاســویس صنعـ تـی» بانــدی از مســئوالن حفاظــت اطالعــات قــوه قضاییــه بـرای دو ش�کــت رویس
ـتگ�ی تمــام اعضــای ایــن بانــد توســط وزارت اطالعــات منجــر مــی شــود؛ امــا بعــد از مـ ت
ـد� رئیــس قــوه
اشــاره مــی کنــد کــه بــه دسـ ی
ن
ـتگ� شــدگان ب� گنــاه هســتند .بــه گفتــه ســخ�ان بــا دخالــت رهـ بـری ،نهایت ـاً نــه تنهــا
قضاییــه رهـ بـر را متقاعــد مــی کنــد کــه دسـ ی
جاســوس هــا آزاد مــی شــوند ،کــه حـ تـی معــاون ضــد جاســویس وزارت اطالعــات برکنــار مــی شــود.
کامـران حقیقــی معتقــد اســت مشــابه ایــن وضعیــت ،در اغلــب نهادهــای حســاس حکومـ تـی جمهــوری اســامی هــم وجــود داشــته
ونتیجــه ،ایجــاد سیســتمی بــوده کــه در آن ،همــه تصمیــم هــای مهــم بــه شــخص رهـ بـری اتــکا داشــته و توانـ یـا� دســتگاه هــا در
تجزیــه و تحلیــل اطالعــات ،مدیریــت بح ـران یــا تعامــل موثــر بــه شــدت تضعیــف شــده بــود .او مــی گویــد« :بعــد از درگذشــت
معظــم لــه ،عم ـا ً حکومــت ای ـران بــدون رسپرســت شــد و نهادهــای ارشــد حکومـ تـی از جملــه دســتگاه هــای اطالعـ ت
ـا� و امنیـ تـی،
توانـ یـا� و شــخصیت تصمیــم گـ یـری موثــر یــا همــکاری ســازمان یافتــه بــا ســایر نهادهــا را ب ـرای کنـ تـرل کشــور در ش�ایــط بح ـر نا�
نداشــتند».
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حقیقــی« ،ابعــاد ســیایس شــدن» نهادهــای نظامــی و امنیـ تـی در زمــان حکومــت جمهــوری اســامی را از دیگــر عوامــل ناتـ ن
ـوا� آنهــا
ار� اشــاره مــی کنــد (بــدون ارائــه مـ ت ن
در «کنـ تـرل بحـران» مــی دانــد .وی بــه گـز ش
ـ� گـزارش ) کــه بــه گفتــه وی در ســال  ۱۴۲۶توســط
مرکــز پژوهــش هــای وزارت اطالعــات تهیــه شــده و در مــورد تبعــات ســیایس شــدن نهادهــای نظامــی و امنیـ تـی هشــدار داده بــود.
ایــن گ ـزارش هشــدار مــی داد کــه ایــن نهادهــا ،بــه حــدی درگـ یـر سیاســت شــده انــد کــه عم ـا ً در هیــچ کار دیگــری جــز در رقابــت
ـ� علــت ،از تــوان مدیریـ تـی و حـ تـی عملیـ ت
هــای ســیایس «حرفــه ای» محســوب نمــی شــوند و بــه همـ ی ن
ـا� الزم بـرای حفــظ حکومــت
در ش�ایــط بح ـر نا� برخــوردار نیســتند .گ ـزارش ،بــه عنــوان نمونــه بــه نتیجــه تحقیقــی در مــورد توانـ یـا� هــای حرفــه ای اف ـران
ـدا� حفاظــت
ســپاه پاســداران اشــاره کــرده بــود کــه مطابــق آن ۸۹ ،درصــد افـران ش�کــت کننــده در یــک آمارگـ یـری از «اصــول ابتـ ی
اطالعــات» ب� اطــاع بــوده و  ۸۵درصــد «در دو ســال منتهــی بــه نظرســنجی در هیــچ تمریــن نظامــی ش�کــت نکــرده بودنــد» ،امــا در
مقابــل ۶۲ ،درصدشــان گفتــه بودنــد بیــش از یــک ســاعت در روز را بــه «نوعــی فعالیــت ســیایس» ،از حضــور در جلســات گرفتــه تــا
بحــث ســیایس بــر روی ت
این�نــت و شــبکه هــای اجتماعــی ،اختصــاص مــی دهنــد.
معــاون ســابق امنیــت داخــی وزارت اطالعــات در بخــش پایـ ن
ـا� صحبــت هایــش ،بــه شــدت منازعــات ســیایس در داخــل نهادهــای
نظامــی و امنیـ تـی در زمــان درگذشــت رهـ بـر اشــاره مــی کنــد کــه بــه عقیــده او ،انســجام داخــی ایــن نهادهــا را در آن مقطــع بــر
هــم زده بــود .او مــی گویــد« :در واقــع در بســیاری از ایــن نهادهــا ،پرســنل و مدیـران ارشــد از یکدیگــر کینــه داشــتند و حـ تـی میــان
مدیـران ارشــد هــم رقابــت هــای شــدید وجــود داشــت .همــه اینهــا تــا وقـ تـی مقــام رهـ بـری زنــده بودنــد بــه اجبــار نوعــی وحــدت را
حفــظ مــی کردنــد ویل بــا فــوت ایشــان ،دیگــر دلیــی بـرای ادامــه ایــن وحــدت ظاهــری نداشــتند».
آقــای حقیقــی بــه عنــوان نمونــه ،بــه وقــوع  ۶مــورد «قتــل داخــی» پرســنل و مدیـران وزارت اطالعــات در  ۵مــاه بعــد از درگذشــت
رهـ بـر اشــاره مــی کنــد کــه بــه گفتــه او ،حاصــل تصفیــه حســاب هــای حاصــل از ســال هــای رقابــت یــا دشـ ن
ـم� پنهــان در الیــه هــای
مختلــف ایــن نهــاد امنیـ تـی بودنــد.
در پایــان صحبــت هــای سـ ن
ـخ�ان ،یــی از حــا�ض ان مــی پرســد چـرا بایــد روایــت االن او در مــورد ایــن  ۶قتــل داخــی را بــاور کــرد ،در
حــایل کــه قبـا ً رســانه هــای حکومـ تـی از «تــرور» تعــدادی از مســئوالن امنیـ تـی توســط رسویــس هــای بیگانــه خـ بـر داده بودنــد؟ آقــای
حقیقــی مــی گویــد کــه تعــداد کل پرســنل و مدی ـر نا� کــه در طــول  ۱۴۲۸بــه قتــل رســیده انــد ،بیــش از  ۱۵نفــر بــوده کــه احتمــاال ً
کمـ تـر از نیمــی از آنهــا بعــد از رفرانــدوم دی مــاه و در حـ ی ن
ـتگ�ی کشــته شــده انــد و  ۳-۲نفــر هــم واقعــا
ـ� مقاومــت در مقابــل دسـ ی
توســط رسویــس هــای خارجــی تــرور شــده انــد ،ویل اثبــات شــده کــه  ۶نفــر توســط کسـ ن
ـا� در داخــل وزارتخانــه بــه قتــل رســیده انــد.
زمـ ن
ـا� کــه کام ـران حقیقــی بــه هم ـراه نگهبــان هایــش از ســالن خــارج مــی شــود ،خــودم را بــه او مــی رســانم و مــی پرســم« :چ ـرا
ـا� وزارت اطالعــات کسـ ن
بایــد رسویــس هــای خارجــی در آســتانه فروپـ ش
ـا� را در داخــل آن تــرور کننــد؟» مــی گویــد« :نمیدانــم ،ویل
جمــع بنــدی مــا ایــن بــود کــه چنـ ی ن
ـ� ترورهـ یـا� حتمــا انجــام شــده».
اگر راست بگوید ،موضوع قابل توجهی است.

سه شنبه  ۹فروردین  ۲۹ / ۱۴۲۹مارس ۲۰۵۰
صبــح اول وقــت ،گـزارش سـ ن
ـخ� نا� هــای روز دوم ســمینار را هــم بـرای رئیــس جمهــور مــی فرســتم .تعــداد زیــادی از رســانه هــای
داخــی و خارجــی ،مطالــب ســمینار مرکــز پژوهــش هــای ریاســت جمهــوری را پوشــش داده انــد.
توجــه رســانه هــا بیشـ تـر بــه اســنادی اســت کــه افشــا شــده و نــه بحــث هــای تحلیــی ســمینار .عجیــب اســت کــه از بـ ی ن
ـ� ایــن همــه
موضــوع ،بیشـ تـرین توجــه بــه خـ بـر شــهریور مــاه یس یس ت� وی در مــورد نامــه رئیــس مجلــس خـ بـرگان بــه فرمانــده ســپاه صــورت
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گرفتــه .ظاهـرا بـرای رســانه هــا جالــب بــوده کــه یــک شــبکه خارجــی ،چطــور از نامــه بــه کیل رسی میــان ایــن دو نفــر مطلــع شــده
اســت؟
گ
رســانه هــای حامــی جمهــوری اســامی ،اســناد منتـ شـر شــده را ســاخت� و صحبــت هــای حــا�ض ان را تحــت فشــار دانســته انــد .تلویزیــون
ت
این�نـ تـی «مقاومــت» ،کــه بــه عنــوان یــک رســانه پــر رس و صــدا و «افشــاگر» مخاطبــان قابــل توجهــی بــه دســت آورده ،ســمینار را بــا
ـتال�» مقایســه کــرده و طعنــه زده« :البتــه دولــت ســعید امیـ نـی ایــن قــدر ‹شــیک› اســت کــه ت
«دادگاه هــای زمــان اسـ ی ن
اع�افــات اجبــاری را
هــم در ‹ســمینار پژوهـ شـی› بــه اطــاع رســانه هــا مــی رســاند».
قبــل از ظهــر ،رئیــس جمهــور احضــار مــی کنــد تــا در مــورد آخریــن اقدامــات انجــام شــده بـرای برگـزاری انتخابــات مجلــس موسســان
گـزارش بدهــم .در پایــان جلســه مــی پرســد کــه نظــرم راجــع بــه بازتــاب هــای ســمینار مرکــز پژوهــش هــای چیســت؟ میگویــم کــه بازتــاب
هــا طبیعــی هســتند .رئیــس جمهــور ،بــر عکــس ،نســبت بــه واکنــش هــا حســاس شــده و تاکیــد دارد کــه بــه طــرزی قانــع کننــده درمــورد
«تحــت فشــار نبــودن» کسـ ن
ـا� از بازمانــدگان حکومــت ســابق کــه در حــال همــکاری بــا مــا هســتند اطــاع رســانه شــود .مــی گویــد بــد
نیســت افــکار عمومــی بــه نحــوی مطلــع شــود کــه تعــداد کسـ ن
ـا� از مســئوالن ســابق کــه داوطلبانــه اطالعــات مــی دهنــد آن قــدر زیــاد
اســت کــه تحلیلگـران مــا وقــت بــرریس صحــت و ســقم اطالعــات همــه آنهــا را ندارنــد ،هرچنــد افـراد وفــادار بــه حکومــت گذشــته کــه
حــا�ض بــه همــکاری نیســتند را هــم «هیــچ وقــت بـرای گرفـ ت ن
ـ� اطالعــات شــکنجه نکــرده ایــم».
مــی گویــم البتــه شــخصا اطــاح دارم کــه  ۳۷نفــر از مســئوالن ســابق نظامــی و امنیـ تـی بــدون دسـ تـریس بــه وکیــل در زنــدان انف ـرادی
ـو� وزارت اطالعــات هســتند کــه همـ ی ن
ـ� نگهــداری در زنــدان انفـرادی مــی توانــد مصــداق شــکنجه باشــد .رئیــس جمهــور مــی
تحــت بازجـ ی
ش
ـو� آنهــا
خواهــد کــه در مــورد وضعیــت ایــن  ۳۷نفــر گـزار� تهیــه کنــم تــا بــر مبنــای آن از وزارت اطالعــات بخواهیــم بــه رسعــت بازجـ ی
ـ� ایــن زنـ ن
در زنــدان انف ـرادی را تمــام کنــد .مــی افزایــد« :بــا وجــود ایــن ،ماج ـرای وکیــل نداشـ ت ن
ـدا� هــا را اصــا نمــی فهمــم .اساس ـاً
مــا مشــکل خــایص در مــورد دسـ تـریس بــه اطالعــات نداریــم کــه بـرای بــه دســت آوردن اطالعــات بیشـ تـر ،پــای ایــن جــور بــد نامــی هــا
برویــم».
بعــد از ظهــر کار بــر روی گـزارش درخواسـ تـی رئیــس جمهــور را ش�وع مــی کنــم .چـ ی ز
ـر زیــادی در مــورد وضعیــت ایــن  ۳۷نفــر نمــی دانیــم
و بــا وزارتخانــه بـرای گرفـ ت ن
ـ� اطالعــات بیشـ تـر مکاتبــه مــی کنــم.
بعــد از مکاتبــه ،در حــال زیــر و روکــردن ســایت هــا بــه دنبــال واکنــش هــای جدیدتــر بــه ســمینار مرکــز پژوهــش هــا هســتم کــه ناگهــان
خ�گـزاری هــا پــر مــی شــود از عناویــن «خـ بـر فــوری» .خـ بـر ،چاقــو خــوردن یــک توریســت ایتالیـ یـا� در اصفهــان اســت! ایــن بــار هــم
ب
مهاجــم ،جـ ن
ـوا� ســیاه پــوش بــوده و موقــع حملــه فریــاد زده کــه توریســت هــا حــق «عــرق خــوری در مــا عــام» را ندارنــد .البتــه
برخــاف ماج ـرای حملــه بــه شــهروند آلمـ ن
ـا� ،جراحــت توریســت ایتالیـ یـا� ســطحی بــوده و ضــارب هــم متــواری شــده اســت.
وقــوع دو مــورد حملــه مشــابه بــه توریســت هــا بــر رس یــک موضــع واحــد (مــرف مـ شـروب در اماکــن عمومــی) احتمــاال نشــان مــی دهــد
کــه چاقــو زدن توریســت هــا در اصفهــان ،اقدامــی ســازمان دهــی شــده اســت.

چهارشنبه  ۱۰فروردین  ۳۰ / ۱۴۲۹مارس ۲۰۵۰
ماجرای حمله به ی ن
دوم� توریست خارجی در اصفهان ،بازتاب بسیار بدی در رسانه های دنیا داشته است.
اتحادیــه هتلــداران اصفهــان بیانیــه ای را منتـ شـر کــرده کــه در آن نســبت بــه ناامـ نـی در ایــن شــهر ابـراز نگـر نا� شــده .در نامــه آمــده کــه
بــه دنبــال حملــه چهارشــنبه پیــش بــه توریســت آلمـ ن
ـا� ۱۴ ،درصــد مســافران خارجــی هتــل هــای اصفهــان زمــان تخلیــه اتاقشــان را جلــو
انداختــه انــد .نامــه ابـراز نگـر نا� کــرده کــه بــا حملــه بــه توریســت ایتالیـ یـا� ،ایــن رونــد تشــدید شــود و از دولــت خواســته اســت کــه حفــظ
امنیــت توریســت هــا را در اولویــت قـرار دهــد.
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آقــای تجــی معــاون امنیـ تـی وزیــر کشــور صبــح زنــگ مــی زنــد و مــی پرســد کــه آیــا بـرای نهــار برنامــه خــایص دارم یــا نــه؟ میگویــم کــه
آزادم و حــدود ســاعت  ۱بــه دفـ تـر مــی آیــد تــا بــا هــم نهــار بخوریــم .بــر رس ماجـرای حملــه بــه توریســت هــا تحــت فشــار زیــادی قـرار
ـ� مـ ی ز
گرفتــه و ایــن حــد از فشــار را غـ یـر منصفانــه مــی دانــد .تأکیــد دارد بـرای کشــوری کــه در آن حکومــت عــوض شــده ،چنـ ی ن
ـر نا� از ناامـ نـی
اصـا ً عجیــب نیســت و در واقــع ،بســیار کمـ تـر از تصــورات اولیــه اســت .بــه ویــژه ،ایــن نکتــه را مثبــت مــی دانــد کــه گذشــته از اقدامــات
مســلحانه پراکنــده در ســال گذشــته بعــد از روز رفرانــدوم ،تاکنــون حرکــت مســلحانه ای علیــه امنیــت کشــور نداشــته ایــم .انتظــار دارد
دیــدگاه هایــش را بــه رئیــس جمهــور منتقــل کنــم.
از او مــی خواهــم ب ـرای آنکــه قواعــد معمــول رعایــت شــود همـ ی ن
ـ� نــکات را در قالــب یــک گ ـزارش بــه وزیــر بدهــد تــا او ب ـرای رئیــس
نم�ســد .چنــد
جمهــور ارســال کنــد .بــه شــدت بــه او بــر مــی خــورد و تــاش هایــم بـرای رفــع و رجــوع کــردن موضــوع هــم بــه نتیجــه ی
ـو� اســت و از زمــان تحصیــل در
دقیقــه بعــد از تمــام شــدن نهــار ،از دفـ تـر خــارج مــی شــود و حـ تـی چــای هــم نمــی خــورد .آدم خـ ب
کانــادا بــا هــم دوســت هســتیم .امــا نمــی توانــم بــه خاطــر روابــط شــخصیمان ،بــا دور زدن وزیــر کشــور مســتقیماً بـ ی ن
ـ� معــاون او و
رئیــس جمهــور پیغــام رد و بــدل کنــم.
بعــد از ظهــر گروهــی از دســت انــدرکاران برگـزاری انتخابــات مجلــس موسســان بــا رئیــس جمهــور جلســه دارنــد .گـزارش مبســوطی را از
وضعیــت کاندیداهــای مجلــس موسســان ارائــه مــی کننــد و از بابــت تعــداد زیــاد ایــن کاندیداهــا نگراننــد .ش�طــی کــه ب ـرای کاندیداهــا
ـنگ� (از محکومیــت مــایل گرفتــه تــا پرونــده نقــض حقــوق بـ شـر) و داشـ ت ن
ـ� پرونــده قضـ یـا� سـ ی ن
گذاشــته شــده ،نداشـ ت ن
ـ� مــدرک دکـ تـرا در
رشــته هـ یـا� مشــخص اســت (کــه فهرســت آنهــا اعــام شــده).
بــا وجــود ایــن ،تعــداد کسـ ن
ـا� کــه کاندیــدا شــده انــد و همــه ایــن ش�ایــط را هــم دارنــد آن قــدر زیــاد اســت کــه کارهــای اجـر یا� انتخابــات
بــا دشــواری زیــاد پیــش مــی رود .البتــه ،اغلــب کاندیداهــا از حمایــت احـزاب عمــده برخــوردار نیســتند و در نتیجــه شــانس کمــی بـرای
پـ یـروزی دارنــد .یــک نکتــه قابــل توجــه در مــورد کاندیداهــا ،تعــداد زیــاد نامزدهــای زن و نامزدهـ یـا� اســت کــه بــه اقلیــت هــای قومــی و
مذهـ بـی تعلــق دارنــد .احتمــاال اســتقبال زنــان و اقلیــت هــا از کاندیــدا شــدن ،تاکنــون در هیــچ انتخابــات مــی ایـران در ایــن حــد نبــوده
است.
ـمگ�ی از حامیــان جمهــوری اســامی هــم کاندیــدا شــده انــد کــه احتمــاالً،
بــه گفتــه دســت انــدرکاران اج ـر یا� انتخابــات ،تعــداد چشـ ی
تأث�گــذاری بــر قانــون اســایس آینــده دارد .البتــه ،اغلــب ایــن کاندیداهــا دارای ســابقه قضـ یـا�،
حکایــت از حرکـ تـی برنامــه ریــزی شــده بـرای ی
جـز یا� و امنیـ تـی خــایص هــم نیســتند و امــکان جلوگـ یـری از ش�کتشــان در انتخابــات وجــود نــدارد .انتظــار مـ یـرود در نهایــت ،بســیاری از
گ
کاندیداهــای تأییــد صالحیــت شــده حامــی جمهــوری اســامی ،بــه نفــع همفکـران خــود کنــار برونــد تــا جلــوی پراکنــد� آرای ایــن جریــان
بگ�نــد.
را ی
جلســه بــا دســت انــدرکاران انتخابــات ،تــا شــب طــول مــی کشــد و دیــر وقــت بــه خانــه بــر مــی گــردم .در خانــه ،ماجـرای نهــار و اوقــات
تلخــی امــروز آقــای تجــی را بـرای ســارا تعریــف مــی کنــم .معتقــد اســت کــه تجــی حــق داشــته ناراحــت شــود و بــه مــن انتقــاد مــی کنــد
کــه بــا ایــن «مقــررات بازیهــا» شــورش را در آورده ام .مــی گویــم مــن کــه نمــی توانــم بــه او کمــک کنــم تــا مقــام مافوقــش را دور بزنــد
و مســتقیم بــا رئیــس جمهــور در تمــاس باشــد .ســارا پوزخنــد مــی زنــد« :دور زدن دیگــر چیســت؟ از تــو خواســته چنــد جملــه تحلیــل
شــفاهیش از اوضــاع را از قولــش او بــه اطــاع رئیــس جمهــور برسـ ن
ـا� .اگــر خواســته بــود نامــه نــگاری کنــد ،حــرف جداگانــه ای بــود!»
واقعیــت ایــن اســت کــه نمــی دانــم حــق بــا ساراســت یــا نــه .بایــد اعـ تـراف کنم کــه اطــاع نــدارم در کشــورهای دیگــر دنیــا ،دســتورالعمل
مشــخیص بـرای انتقــال ایــن گونــه پیــام هــای مســئوالن بــه رئیــس جمهــور وجــود دارد یــا نــه و اصــوال ً در چنـ ی ن
ـ� ش�ایطــی چــه بایــد کرد؟
در ت
دف�چــه یادداشــت روزانــه ام مــی نویســم کــه یــادم باشــد در ایــن مــورد کمــی اطالعــت جمــع کنــم و نگاهــی هــم بــه پروتــکل هــای
دفـ تـر ریاســت جمهــوری در گذشــته بنــدازم .درســت اســت کــه مــال حکومــت ســابق هســتند ویل چــه بســا در همـ ی ن
ـ� پروتــکل هــا هــم
دســتور العمــل هــای اداری مفیــدی وجــود داشــته باشــد.
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پنج شنبه  ۱۱فروردین  ۳۱ / ۱۴۲۹مارس ۲۰۵۰
صبــح از خانــم صــدر رئیــس اداره شت�یفــات ریاســت جمهــوری مــی خواهــم کــه پروتــکل داخــی دفـ تـر رئیــس جمهــور در زمــان گذشــته
را برایــم پیــدا کنــد و بفرســتد.
در پروتــکل ،دســتورالعمل خــایص در مــورد انتقــال درخواســت هــای مســئوالن دولـ تـی بــه رئیــس جمهــور پیــدا نمــی کنــم ،ویل تعــداد
زیــادی از قواعــد زمــان جمهــوری اســامی نظــرم را جلــب مــی کننــد کــه نیــاز بــه بازنگــری دارنــد .عجیــب اســت کــه از زمــان تحویــل
گرفـ ت ن
ـ� دفـ تـر رئیــس جمهــور ،بــه فکــر مــن و هیــچ کــدام از همــکاران نرســیده کــه الزم اســت پروتــکل داخــی جدیــدی بـرای دفـ تـر رئیــس
جمهــور تدویــن شــود.
بــا خانــم صــدر تمــاس مــی گـ یـرم و خواهــش مــی کنــم بــه کمــک همکارانشــان وظیفــه تهیــه پیــش نویــس پروتــکل جدیــد را انجــام
دهنــد .شــک دارد کــه ایــن کار ،وظیفــه اداره شت�یفــات باشــد و مــی گویــد کــه الزم اســت بــا بخــش حقـ ق
ـو� مشــورت کنــد .مــی گویــم
تشــخیص آنکــه بــا کجــا مشــورت کننــد بــا خودشــان اســت و مــن برایشــان حکمــی صــادر مــی کنــم تــا همــه بخشــهای ریاســت جمهــوری
ملــزم بــه همــکاری بــا اداره شت�یفــات بـرای تدویــن پروتــکل جدیــد باشــند.
ـر� را بــه حضــور مــی پذیــرد .بــه همـراه اســتوارنامه ،نامــه امـ یـر امــارات را
بعــد از ظهــر ،رئیــس جمهــور سـ ی
ـف� جدیــد امــارات متحــده عـ ب
ت
ت
تقدیــم مــی کنــد کــه ابـراز امیــدواری کــرده کــه روابــط دو کشــور در زمینــه هــای اقتصــادی و امنیــی گســرش پیــدا کنــد.
موضــوع قابــل توجــه در پیــام امـ یـر امــارات ایــن اســت کــه در آن ،هیــچ اشــاره ای بــه درخواســت هــای قبــی ایــن کشــور از ایـران بـرای
مذاکــره بــر رس جزایــر ســه گانــه بــه چشــم نمــی خــورد ،در حــایل کــه در ســال هــای اخـ یـر ،امــارات فشــار زیــادی بــر روی موضــوع جزایــر
ـف� ،همـ ی ن
گذاشــته بــود .بعــد از رفـ ت ن
ـ� موضــوع را بــه رئیــس جمهــور مــی گویــم .مــی گویــد کــه احتمــاال ً بعــد از جمهــوری اســامی،
ـ� سـ ی
امیــد چنـ ن
ـدا� ندارنــد کــه بــر رس موضــوع جزایــر از حمایــت غــرب برخــوردار باشــند .در ســال هــای اخـ یـر ،امــارات موفــق شــده بــود
ـر� را بــر رس موضــوع جزایــر ســه گانــه بــه دســت بیــاورد و مشــخصا آمریــکا ،بــه شــدت ایـران را نرمــش
همــکاری بســیاری از دولــت هــای غـ ب
ش
بــر رس ایــن جزایــر تحــت فشــار گذاشــته بــود .در �ایــط جدیــد ایـران بعیــد اســت کــه آمریــکا یــا قــدرت هــای اروپـ یـا� بــه جانبــداری از
موضــع امــارات در مــورد جزایــر ســه گانــه ادامــه بدهنــد.
بــه رئیــس جمهــور مــی گویــم اگــر واقعـاً موضــع امــارات بــر رس جزایــر تغیـ یـر کــرده باشــد ،بهـ تـر اســت بــه نحــوی مــا هــم حســن نیــت
متقابــل نشــان بدهیــم .رئیــس جمهــور مــی گویــد مخالفـ تـی نــدارد ویل بــه طــور کیل اســتقرار حکومــت جدیــد در ایـران ،قاعدتــا از نظــر
برخــی از هفــت شــیخ نشـ ی ن
ـو� نیســت .دلیلــش را ایــن مــی دانــد کــه در ش�ایــط جدیــد ،خیــی از ایرانیهـ یـا� کــه در زمــان
ـ� امــارات خـ بـر خـ ب
جمهــوری اســامی رسمایــه هایشــان را بــه امــارات بــرده انــد ایــن پــول هــا را بــه داخــل کشــور برمــی گرداننــد و ایــن موضــوع ،بیشـ تـر از
جزایــر ســه گانــه بـرای امــار تا� هــا مهــم اســت.
ـران بازگشــت رسمایــه واقــع بینانــه باشــد .همـ ی ن
امیــدوارم کــه خــوش بیـ نـی رئیــس جمهــور راجــع بــه مـ ی ز
ـ� کــه چاقــو خــورن دو تــا توریســت
مــی توانــد صنعــت گردشــگری مــا را تهدیــد کنــد ،نشــان مــی دهــد کــه وضعیــت اقتصــادی کشــور تــا چــه حــد ممکــن اســت آســیب پذیــر
باشد.

جمعه  ۱۲فروردین  ۱ / ۱۴۲۹آوریل ۲۰۵۰
جمعــه صبــح زود بــه اتفــاق ســارا و ســامان و یــی از محافــظ هــا بــه درکــه مــی رویــم .ســامان در گذشــته هــم چنــد بــار بــه درکــه آمــده
و بــه محیــط آن عالقــه منــد اســت.
ـم�انات هــم در کــوه بــه مــا مــی پیونــدد .او نــوه عمــوی ساراســت و در زمــان
بــا قـرار قبــی ،رسهنــگ عظیمــی رئیــس ناحیــه پلیــس شـ ی
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جمهــوری اســامی ،کمـ تـر از یــک ســال رئیــس کالنـ تـری تجریــش بــوده ،هــر چنــد ایــن اواخــر بــه اجبــار بازنشســته اش کــرده بودنــد.
گ
معــروف اســت کــه قبــل از بازنشســت� اجبــاری ،بــر رس شــکایت یــی از اهــایل از فرمانــده پایــگاه بســیج تجریــش بــه خاطــر �ض ب و جــرح،
حکــم جلــب ایــن فرمانــده را صــادر کــرده کــه نهایتـاً بــه برکنــاری خــودش انجامیــده اســت.
در مسـ یـر راه رفـ ت ن
ـ� کــوه پیمایــان ،هــر از گاه ین�وهــای پلیــس در حــال گشــت زدن دیــده مــی شــوند .رسهنــگ عظیمــی مــی گویــد ســال
هــا فشــار حکومــت بــر روی موضوعـ ت
ـا� چــون مــرف الــکل یــا روابــط پــر و دخـ تـر باعــث شــده بعــد از رفــع محدودیــت هــای ســابق،
«زیــاده روی»هـ یـا� اتفــاق بیفتــد و نیــاز بــه دخالــت پلیــس باشــد .مثــال مــی زنــد کــه همـ ی ن
ـ� دو هفتــه پیــش ۱۵-۱۰ ،جــوان مســت ،ظاهـراً
ـتگ� کــرده اســت.
بــر رس یــک موضــوع «نامــویس» ،بــه شــدت درگـ یـر شــده انــد کــه پلیــس آنهــا را دســتجمعی دسـ ی
ـ� زمــان جمهــوری اســامی ب� اعتبــار شــده انــد و هنــوز قوانـ ی ن
رسهنــگ گالیــه مــی کنــد کــه قوانـ ی ن
ـ� جایگزیــن تصویــب نشــده انــد و ایــن
موضــوع ،ب ـرای ین�وهــای پلیــس رسدرگمــی ایجــاد کــرده اســت .مــی گویــم کاری کــه دولــت مــی توانــد بکنــد ،شــتاب دادن بــه رونــد
تصویــب قانــون اســایس جدیــد و تشــکیل مجلــس اســت تــا قوانـ ی ن
ـ� را بــه رسعــت بازنگــری کنــد.
ـ� ســابق را لغــو کــرده اســت .بــه جــای قوانـ ی ن
بعــد از تغیـ یـر حکومــت ،دولــت بــا اســتفاده از اختیــارات ویــژه خــود ،تعــدادی از قوانـ ی ن
ـ�
قدیمــی ،بخشــنامه هــا� بــه دســتگاه هــای مختلــف ابــاغ شــده کــه ایــن کار بــه نظــر بعـ ضـی حقوقدانــان شــبهه قانـ ن
ـو� دارد .بــه ویــژه
ی
اینکــه بخشــنامه هــا از نظــر قواعــد قانــون نویــی کامــل نیســتند و بعضــا دســتخوش بازنگــری مــی شــوند کــه اصـا ً خــوب نیســت .ویل
ـ� حــال ،چــاره دیگــری هــم وجــود نــدارد و بایــد تــا زمــان تصویــب قوانـ ی ن
در عـ ی ن
ـ� جدیــد در مجلــس صـ بـر کــرد.
بــه گفتــه رسهنــگ عظیمــی مشــکل دیگــری کــه در اماکــن تفریحــی وجــود دارد ،درگـ یـری هــای هــر از گاه اقشــار مذهـ بـی – نــه لزوم ـاً
هــواداران جمهــوری اســامی – بــا جوانـ ن
ـا� اســت کــه از نظــر آنهــا «هنجارشـ ن
درگ�یهــا
ـک�» مــی کننــد .مــی گویــد تاکنــون شــدت ایــن ی
زیــاد نبــوده ویل تعدادشــان رو بــه افزایــش اســت و پلیــس هــر از گاه مجبــور بــه مداخلــه میشــود .رسهنــگ عظیمــی بــزرگ تریــن مشــکل
ـ� ارتبــاط را آن مــی دانــد کــه خیــی از پرســنل ،در هنــگام مداخلــه در چنـ ی ن
نـ یـروی پلیــس در همـ ی ن
درگ�یهـ یـا� دارای موضــع شــخیص لــه
ـ� ی
یــا علیــه طرفـ ی ن
ـ� دعــوا (مذهـ بـی هــا یــا غـ یـر مذهـ بـی) هســتند .رسهنــگ تعریــف مــی کنــد کــه تاکنــون تعــدادی از ین�وهـ یـا� پلیــس ،بــه
�ض
علــت آنکــه اثبــات شــده در هنــگام انجــام وظیفــه بــه ر افـراد مذهـ بـی یــا غـ یـر مذهـ بـی رفتــار جانبدارانــه داشــته انــد توبیــخ یــا حـ تـی
تعلیــق شــده انــد .بــا وجــود همــه اینهــا ،در مجمــوع از عملکــرد ین�وهایــش رضایــت دارد و معتقــد اســت کــه در ایــن مــدت زمــان کوتــاه،
بــه مـ ی ز
ـران زیــادی خــود را بــا ش�ایــط جدیــد تطبیــق داده انــد.
گ
بــه عقیــده رسهنــگ ،یــی از مزیــت هــای ســکوالر شــدن حکومــت بـرای پلیــس ایــن بــوده کــه بخــش بــزر� از ین�وهــای انتظامــی دیگــر
مجبــور نیســتند درگـ یـر مســئولیت هــای پرزحمـ تـی همچــون کنـ تـرل حجــاب زن هــا باشــند .تاکیــد دارد کــه ایــن تغیـ یـر ،باعــث شــده تــا
پلیــس ب ـرای برخــورد بــا جرایــم خشــن ،ین�وهــای بیشـ تـری را در اختیــار داشــته باشــد.
موقــع نهــار در یــک رســتوران کوهسـ ن
ـتا� توقــف مــی کنیــم .هنــوز غــذا را ش�وع نکــرده ایــم کــه گروهــی پــر و دخـ تـر پــر رس و صــدا
از راه مــی رســند و جلــوی رســتوران جمــع مــی شــوند .یــی از آنهــا دوبلنــد گــوی مینیاتــوری ویل بســیار قــوی روی کولــه پشـ تـی خــودش
ســوار کــرده کــه آنهــا را بــه خروجــی موبایلــش وصــل مــی کنــد و صــدای موزیــک بلنــدی در فضــای پخــش میشــود .چنــد تــا از جــوان هــا
وســط مــی آینــد و مــی رقصنــد .ســامان بــا عالقــه خــودش را کنــار جــوان هــا مــی رســاند و رقصشــان را تماشــا مــی کنــد کــه الحــق حرفــه
ای اســت .تعــدادی از مشـ تـریان رســتوران هــم بـرای تماشــای رقصنــده هــا رسک مــی کشــند یــا برایشــان دســت مــی زننــد.
ـو� جوانــان نیــم سـ ت
ـاع� طــول مــی کشــد و بـرای غــذا خــوردن داخــل رســتوران مــی آینــد .رسهنــگ عظیمــی مــی گویــد« :تــا رقــص
پایکـ ب
ن
اینهــا تمــام شــد .مــن دل تــوی دلــم نبــود ».ســارا مــی گویــد« :کاری نمیکردنــد کــه ».ظاهـرا رسهنــگ نگـران بــوده نکنــد بـ یـ� جــوان هــا
و ت
ـو� ایجــاد شــود .خوشــبختانه امــروز کــی معـ تـرض نبــود.
مع�ضــان احتمــایل بــه رقصشــان بگــو– مگـ ی
ســامان را�ض و پرهیجــان ،از بلندگوهــای کوچــک جــوان هــا تعریــف مــی کنــد کــه بــه گفتــه او آخریــن مــدل هســتند و او تــا حــال ایــن
مــدل را از نزدیــک ندیــده اســت.
ـرل بــر مــی گردیــم .ذهــن ســامان هنــوز درگـ یـر بلندگوهاســت و عکــس آنهــا را در ت
عــر خســته و کوفتــه بــه مـ ن ز
این�نــت پیــدا میکنــد و
نشــانم مــی دهــد .مــی گویــد« :تــوی ایـران چقــدر ی ز
ـت مــردم هســت!»
چ�هــای جدیــد دسـ ِ
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از صبــح زود همــه ین�وهــای پلیــس بســیج شــده انــد تــا سـ ی ز
ـرده بــه در بــه خـ یـر بگــذرد .در زمــان جمهــوری اســامی ،بــه عنــوان راه
حــی بـرای ترافیــک روزهــای  ۱۳فروردیــن« ،تورهــای سـ ی ز
ـرده بــه در» بــه راه افتــاد کــه کارشــان نقــل و انتقــال ارزان قیمــت مــردم بــه
مناطــق خــارج از شــهر در ایــن روز بــود .برگـزاری تورهــای سـ ی ز
ـرده بــه در را ،بخــش خصــویص از  ۱۱ســال قبــل ش�وع کــرد ،امــا از  ۷ســال
پیــش ،شــهرداری هــا هــم بـرای مقابلــه بــا قفــل شــدن ترافیــک در شــهرهای بــزرگ بــه مشــارکت در برگـزاری ایــن تورهــا پرداختنــد.
خـ بـر دارم کــه پیــش از عیــد امســال ،جلسـ ت
ـا� بــا حضــور نماینــدگان شــهرداری هــا ،پلیــس و تورهــای گردشــگری برگـزار شــده تــا بـرای
روز  ۱۳فروردیــن برنامهریــزی کننــد .در ایــن جلســات تصمیــم گرفتــه انــد کــه تورهــای سـ ی ز
ـرده بــه در ادامــه بیابــد و حـ تـی شــیوه برگـزاری
آنهــا هــم عمـاً ،تفــاوت زیــادی بــا دوران ســابق نداشــته باشــد.
در زمــان رژیــم ســابق ،بــا وجــود کنـ تـرل هــای پلیــس بــر روی موضوعـ ت
ـا� چــون حجــاب و ظواهــر اســامی ،پلیــس هرگــز نتوانســت
ن
ـهروندا� کــه در تورهــای سـ ی ز
ـرده بــه در حــا�ض مــی شــدند را کنـ تـرل کنــد و عم ـا ً مقصدهــای معــروف ایــن تورهــا در نزدیــک
شـ
ض
ن
ـو� جوانــان تبدیــل شــده بــود .در عـ یـ� حــال ،تذکرهــای بعــی از مراجــع تقلیــد بــه دولــت
شــهرهای بــزرگ ،بــه مــکان رقــص و پایکـ ب
ف
ت
ت
بـرای کنـ تـرل فضــای تورهــای سـ ی ز
ـرده بــه در هــم بــه جـ یـا� نمــی رســید؛ چــون پلیــس و حــی بســیج ،قــدرت کا� را بـرای کنــرل موثــر
ـ� فضاهـ یـا� نداشــتند .از طــرف دیگــر ،در صــورت تعطیــل شــدن تورهــا نـ ی ز
چنـ ی ن
ـر تــردد در تهـران و دیگــر شــهرهای بــزرگ در روزهــای
 ۱۳فروردیــن غـ یـر ممکــن مــی شــد.
ـتثنا� امکانــش
ســامان از اول صبــح ارصار مــی کنــد کــه مــا هــم بــه یــی از ایــن تورهــا برویــم ویل واقعــا بــا محافــظ و شــلوغی اسـ ی
ز
وجــود نــدارد .در عــوض ،عــر بــه اتفــاق ســامان و ســارا رسی بــه خانــه یــی از دوســتان ســارا مــی زنیــم کــه بــه مناســب سـ یـرده بــه
ـا� عرصانــه گرفتــه انــد و عــده ای را دعــوت کــرده انــد .خاصیتــش ایــن اســت کــه خانــه آنهــا ،در بــرج مسـ ن
در مهمـ ن
ـکو� خودمــان قـرار
دارد و نیــاز بــه نقــل مــکان نیســت.
در مهمـ ن
م�بانــان چهــار خانــواده دیگــر هــم حضــور دارنــد کــه نصفشــان ســاکن همـ ی ن
ـا� ،غـ یـر از مــا و ی ز
ـ� بــرج هســتند .در شــهرهای
گ
گ
گ
ـژ� هایــش ،توســعه معـ ش
ـا�ت بــا همســایه هــا و
بــزرگ ،ســبک زنــد� جدیــدی در زنــد� خیــی از آدم هــا جــا افتــاده کــه یــی از ویـ
هــم محلــه ایهــا نســبت بــه یــی – دو دهــه گذشــته اســت کــه البتــه دلیــی هــم جــز افزایــش ترافیــک و ســخت شــدن رفــت و آمــد
نــدارد.
طبــق معمــول ،نصــف مهمـ ن
ـا� بــه جــواب پــس دادن مــن بــه بقیــه سـ پـری مــی شــود کــه در مــورد کارهــای کــرده و نکــرده دولــت توضیــح
مــی خواهند.
در اواخــر مهمـ ن
ـا� ،در حــال دســت -دســت کــردن بـرای خداحافظــی هســتیم کــه ناگهــان دخـ تـر صاحبخانــه بــا صــدای بلنــد مــی گویــد
«هیــس!» صــدای تلویزیــون را بلنــد مــی کنــد کــه صحنــه هـ یـا� دلخـراش از انتقــال زخمــی هــا بــه آمبوالنــس را نشــان مــی دهــد.
یــی از مهمــان هــا داد مــی زدنــد« :اینجــا کــه ایـران اســت!» گزارشــگر توضیــح مــی دهــد کــه حــدود ســاعت  ۶و نیــم عــر ،در یــک
رســتوران در حــوایل میــدان ونــک یــک بمــب منفجــر شــده اســت .هنــوز معلــوم نیســت کــه علــت چــه بــوده امــا ظاه ـراً در ایــن
گ
گ
رســتوران ،بــه تــاز� ســالن رقــص بــزر� افتتــاح شــده بــوده و مـ شـروب رسو مــی شــده اســت .تلویزیــون مــی گویــد کــه در انفجــار،
حداقــل  ۱۵نفــر کشــته و چنــد برابــر آن زخمــی شــده انــد .مهمانهــا بــا چهــره هــای وحشــت زده جلــوی تلویزیــون خشکشــان زده اســت.
ییک می گوید« :در دوران جمهوری اسالمی حداقل در خیابان ها بمب منفجر نمی شد!»
دل و دماغ بحث کردن ندارم.
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امــروز صبــح ،دومـ ی ن
ـ� جلســه هیــات دولــت در ســال جدیــد برگـزار مــی شــود .بــا توجــه بــه ماجـرای دیشــب ،حفاظــت هــای امنیـ تـی
در اطـراف ســاختمان ریاســت جمهــوری از همیشــه بیشـ تـر اســت.
تعــدادی از وزیرهــا و شــخص رئیــس جمهــور ،بــه وضــوح بــه خاطــر انفجــار دیشــب بــه هــم ریختــه انــد .در آغــاز جلســه ،وزرای
بهداشــت ،اطالعــات و کشــور در مــورد ماج ـرای دیشــب جداگانــه گ ـزارش مــی دهنــد کــه عمــا چـ ی ز
ـر جدیــدی نســبت بــه مطالــب
امــروز صبــح رســانه هــا نیســت .خانــم اعتمــادی وزیــر بهداشــت مــی گویــد کــه تعــداد کشــته هــا تــا صبــح بــه  ۱۸نفــر رســیده و
رسجمــع  ۸۲نفــر هــم زخمــی داشــته ایــم کــه حــدود دو-سومشــان رسپـ یـا� معالجــه شــده انــد و بقیــه بسـ تـری هســتند.
بعــد از او ،آقــای صبوحــی وزیــر اطالعــات مــی گویــد جمعــی بــا امضــای «فداییــان اســام» مســئولیت ایــن انفجــار را بــه عهــده
گرفتــه کــه کامـا ً ناشــناخته اســت و در واقــع ،بــا انفجــار شــنبه اعــام موجودیــت کــرده اســت .وزیــر اطالعــات خـ بـر مــی دهــد ایــن
وزارتخانــه قصــد دارد امــروز رســما از دادگسـ تـری درخواســت کنــد کــه تماســهای ت
این�نـ تـی بیــش از  ۳۰۰نفــر از چهــره هــای تنــدروی
حامــی رژیــم ســابق را کنـ تـرل کنــد تــا بلکــه رسنخــی در مــورد ماهیــت «فداییــان اســام» بــه دســت بیــاورد .مشــخص نیســت در
صـ ت
ـور� کــه چنـ ی ن
ـ� گروهــی وجــود خارجــی داشــته باشــد ،احیانــا بــا مســئوالن نظامــی  -امنیـ تـی ســابق ارتبــاط دارد یــا نــه.
آقــای معصومــی وزیــر کشــور تأکیــد دارد کــه یــک دغدغــه مهــم پلیــس در ش�ایــط موجــود ،وضعیــت اماکـ نـی اســت کــه بــا نوشــابه
الــکیل از مشـ تـریان خــود پذیـر یا� مــی کننــد .مــی گویــد ظاهـرا الگــوی ثابـ تـی کــه در حمــات انجــام شــده بــه توریســتها در اصفهــان
و بمــب گــذاری دیشــب وجــود داشــته ،حساســیت عجیــب مهاجمــان بــه مســاله مــرف علـ نـی مـ شـروب بــوده اســت .وزیــر بــر همـ ی ن
ـ�
مبنــا ،نگـران تکـرار حمــات تروریسـ تـی علیــه اماکـ نـی اســت کــه نوشــابه الــکیل عرضــه مــی کننــد .رئیــس جمهــور از بقیــه حــا�ض ان در
جلســه هــم مــی خواهــد کــه در مــورد همـ ی ن
ـ� دغدغــه مشــخص اظهــار عقیــده کننــد.
وزیــر کشــاورزی آقــای بحریـ نـی مــی گویــد« :بنــده از بحــث هــای امنیـ تـی رس در نمــی آورم ،ویل نمــی دانــم چقــدر درســت بــود کــه
دولــت مــا بــه فاصلــه کمــی از تغیـ یـر رژیــم ،مـ شـروب فـ ش
ـرو� هــا را بازکــرد .مــی بینیــد کــه هــر روز رس ایــن مســاله یــک مکافــات
امنیـ تـی جدیــد داریــم ».خانــم حافظــی معــاون اول اعـ تـراض مــی کنــد« :ممکــن اســت عــده ای بــا رورسی رسنکــردن زن هــا هــم
مشــکل داشــته باشــند .ایــن وظیفــه پلیــس اســت کــه امنیــت را تامـ ی ن
ـ� کنــد ».وزیــر کشــور زیــر لــب زمزمــه مــی کنــد« :نمــی توانیــم
کــه در هــر جـ یـا� کــه مـ شـروب مــی فروشــند نگهبــان مســلح بگذاریــم».
صــدای خانــم حافظــی بلنــد مــی شــود« :عجــب! فرمودیــد نمــی توانیــم کــه هــر جــا مـ شـروب مــی فروشــند نگهبــان مســلح بگذاریم؟
چطــور اســت بــه جــای برخــورد بــا تروریســت هــا ،مثــل ســابق مـ شـروب را ممنــوع کنیــم؟» وزیــر کشــور مــی گویــد« :حــرف دهــان
مــن نگذاریــد .مــن فقــط دارم مــی گویــم انتظاراتمــان از تــوان پلیــس ،آن هــم پلیــی کــه اکـ ثـر ین�وهایــش زمــان رژیــم ســابق
اســتخدام شــده انــد ،منطقــی باشــد».
مــن وقــت صحبــت مــی خواهــم و مــی گویــم تعــداد اماکـ نـی کــه نوشــابه الــکیل عرضــه مــی کننــد محــدود اســت و احتمــاال بــا
حملــه دیشــب ،تعدادشــان کمـ تـر مــی شــود .نتیجــه مــی گـ یـرم کــه پلیــس ،بــا تعــداد کمــی از اماکــن عمومــی مواجــه خواهــد بــود کــه
مـ شـروب مــی فروشــند و ایــن تــوان را دارد کــه از ایــن تعــداد بــه طــور نامحســوس حفاظــت کنــد.
رئیــس جمهــور کــه تاکنــون ســاکت بــود ،مــی گویــد« :همــکاران توجــه داشــته باشــند کــه موضــوع ،بــه مصلحــت بــودن یــا نبــودن
رفــع محدودیــت عرضــه نوشــابه الــکیل نیســت .دولــت مــا ،بــه عنــوان یــک دولــت ســکوالر هیــچ توجیهــی ب ـرای اســتفاده از زور
بـرای ممنــوع کــردن عرضــه الــکل نــدارد .در مقابــل ،وقـ تـی بــه هــر علـ تـی عملیــات تروریسـ تـی انجــام شــود ،چــاره ای جــز مقابلــه بــا
تروریســت هــا و محافظــت از جاهـ یـا� کــه در معــرض خطــر هســتند نداریــم».
ت
رئیــس جمهــور در عـ ی ن
ـ� حــال تاکیــد مــی کنــد کــه آنچــه شــب گذشــته رخ داده ،مهــم تــر از حملــه بــه مــکان یــا فعالیــی مشــخص
گ
ـزر� کــه افتــاده ایــن اســت کــه بـرای اولـ ی ن
ـ� بــار بعــد از روی کار آمــدن حکومــت جدیــد در ایـران ،در ایــن کشــور
اســت« :اتفــاق بـ
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یــک بمــب گــذاری تروریسـ تـی در یــک مــکان عمومــی انجــام شــده ».آقــای امیـ نـی ادامــه مــی دهــد« :مــا تاکنــون ،مــواردی پراکنــده
از ســوء قصــد را داشــته ایــم کــه بـرای یــک کشــور کــه در آن حکومــت تغیـ یـر کــرده عجیــب نیســت .امــا بمــب گــذاری تروریسـ تـی،
از همــان نــوع کــه در دهــه هــای گذشــته در بعـ ضـی کشــورهای منطقــه داشــته ایــم ،در کشــور مــا اتفــاق کمابیــش جدیــدی اســت.
حـ تـی در زمــان جمهــوری اســامی هــم ،بــه نــدرت چنـ ی ن
ـ� وقایعــی مشــاهده شــده بــود».
اشــاره رئیــس جمهــور بــه تجربــه کشــورهای منطقــه ،بعـ ضـی از افـراد حــا�ض در جلســه را نگرانـ تـر مــی کنــد .بعــد از پایــان جلســه،
وزیــر کشــور بــه مــن مــی گویــد« :مــن دارم فکــر مــی کنــم وقـ تـی  ۱۰-۱۲ســال پیــش اولـ ی ن
ـ� بمــب گــذاری تروریسـ تـی در عربســتان
انجــام شــد ،چــه کــی فکــر مــی کــرد ایــن کشــور بــه وضعیــت فعــی برســد؟»
ـ� باشــید ای ـران هیــچ وقــت بــه چنـ ی ن
مــی گویــم« :اگــر منظورتــان مقایســه بــا کشــور خودمــان اســت ،مطمـ ئ ن
ـ� رسنوشـ تـی دچــار
نمیشــود».

دوشنبه  ۱۵فروردین  ۴ ،۱۴۲۹آوریل ۲۰۱۵
از صبــح مشــغول جمــع بنــدی واکنــش هــای حملــه شــنبه هســتیم .مقــام هــای ارشــد  ۲۳کشــور دنیــا بــه انفجــار دیــروز واکنــش
نشــان داده انــد .مضمــون اغلــب پیــام هــا ،محکــوم کــردن حمــات و ابـراز اطمینــان در مــورد تــوان دولــت ایـران بـرای مقابلــه بــا
گ
تروریســم اســت .روســای جمهــور آمریــکا و فرانســه و روســیه ،همچنـ ی ن
ـ� اعــام آمــاد� کــرده انــد کــه در زمینــه انتقــال تجربــه در
مهــار عملیــات تروریسـ تـی بــه ایـران کمــک کننــد.
جالــب اســت کــه پادشــاه عربســتان هــم ،نامــه مشــابهی را بــه ایـران فرســتاده .کشــورش از  ۱۲ســال پیــش درگـ یـر مبــارزه بــا عملیــات
جهــادی هـ یـا� اســت کــه بــا پایــان جنــگ هــای داخــی در جاهــای دیگــر ،بــه تدریــج بــه عربســتان برگشــته انــد و عمــا جــز جنگیــدن،
هیــچ کار دیگــری بلــد نیســتند .بیشـ تـر ایــن جهــادی هــا اتبــاع خــود عربســتان ســعودی هســتند و در گذشــته ،ســال هــای متمــادی
بــا حمایــت مــایل نهادهــای مذهـ بـی همـ ی ن
ـ� کشــور ،مشــغول «جهــاد» در عـراق ،ســوریه ،یمــن و لبنــان بــوده انــد .هرچنــد رسویــس
امنیـ تـی عربســتان در ابتــدا بـرای مقابلــه بــا ایــن جهادیهــای کامــا متــی بــه آمریــکا بــود ،امــا بــا کاهــش شــدید درآمــد نفــت و افزایــش
مشــکالت مــایل ریــاض ،بــه تدریــج بیشـ تـر و بیشـ تـر درگـ یـر مبــارزه بــا تروریســم شــد و االن ،از رسویــس هــای بــا تجربــه در ایــن
زمـ ی ن
ـ� محســوب مــی شــود.
انفجــار تهـران ،تقریبـاً از ســوی تمــام رســانه هــای اصــی دنیــا بــه طــور برجســته پوشــش داده شــده و خیــی از رســانه هــا ،آن را
نشــانه ش�وع احتمــایل مجموعــه ای از عملیــات مشــابه در ایـران دانســته انــد .ایــن جــور برداشــت هــا ،بــه رسمایــه گــذاری خارجــی
در کشــور صدمــه مــی زنــد و بایــد بـرای کنـ تـرل فضــای ایجــاد شــده کاری کــرد.
جمــع بنــدی واکنــش هــا ،تــا دیروقــت طــول مــی کشــد .جمــع بنــدی نهـ یـا� را بــا تحلیــی کــه خــودم مــی نویســم ،ب ـرای رئیــس
جمهــور مــی فرســتم و از دفـ تـر بـ یـرون مــی زنــم.
شــب کــه بــه خانــه مــی رســم ،ســامان تنهاســت و مــی گویــد مــادرش هنــوز از رس کار برنگشــته .مــی گویــد کــه ســارا بهــش خـ بـر داده
گ
ـاخ� مســتندی در مــورد مـ ی ز
امشــب تــا دیــر وقــت نمــی آیــد چــون درگـ یـر سـ ت ن
ـران آمــاد� واحدهــای پلیــس اســت .خــدا بــه خـ یـر کنــد.
ســارا اهــل رودربایسـ تـی و مالحظــه نیســت مــی ترســم حیثیــت بـرای دولــت نگــذارد!
از وقـ تـی کارش را بـرای شــبکه تلویزیـ ن
ت
موفق�یــن تلویزیــون
ـو� جدیــد الـ بـرز ش�وع کــرده ،عمـا ً ســاعت کار مشــخیص نــدارد .الـ بـرز،
خصــویص موجــود ای ـران اســت و در همـ ی ن
ـ�  ۶-۵ماهــی کــه فعالیــت مــی کنــد مخاطبــان زیــادی بــه دســت آورده .بــا وجــود ایــن،
ـو� ،پرســنل نســبتاً کمــی دارد و نتیجــه ایــن مــی شــود کــه ین�وهــای موجودشــان ،بیشـ تـر از حــد معمــول کار مــی
ب ـرای رصفــه جـ ی
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کننــد.
ـذا� درســت کــرده کــه مــی گویــد چیـ نـی اســت .رس شــام ســاکت اســت و ب� دل و دمــاغ بــه نظــر مــی رســد.
ســامان بـرای شــام غـ ی
ن
ش
بــدون مقدمــه مــی گویــد« :آن روز کــه رفتــه بودیــم رســتوران ،اون آقاهــه داشــت مــروب مــی خــورد رو یادتــه؟» نهــار اولـ یـ� جمعه
ســال را مــی گویــد .مــی گویــم« :خــوب؟» مــی گویــد« :اگــر تروریســت هــا دارنــد جاهـ یـا� کــه مــردم مـ شـروب مــی خوردنــد بمــب
مــی گذارنــد ،خــوب ممکــن بــود آن روز رســتوران مــا را هــم منفجــر کننــد».
برایــش تعریــف مــی کنــم کــه انفجــار دو شــب پیــش ،بــه معـ نـی ناامــن بــودن رســتوران هــا نیســت و اطمینــان مــی دهــم کــه پلیــس
ـتگ� مــی کنــد تــا دیگــر کــی بمــب گــذاری نکنــد.
تروریســتها را دسـ ی
تأث� حرف های من قرار گرفته باشد.
به نظر نمی رسد خییل تحت ی
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دولــت جدیــد پــس از رفرانــدوم ،بــا اســتفاده از اختیــارات ویــژه اش تــا زمــان ش�وع بــه کار مجلــس جدیــد ،تعــداد زیــادی از
تعطیــی هــای مذهــی را حــذف کــرده .هرچنــد بــه همــه ادارات و موسســات ابــاغ شــده کــه بــه تمــام کارکنـ ن
ـا� کــه مــی خواهنــد
ب
در مناســبت هــای مذهـ بـی رس کار نیاینــد ،مرخــی بدهنــد .امــروز  ۱۳رجــب روز تولــد امــام اول شــیعیان اســت کــه ســابقاً تعطیــل
عمومــی بــود و نکتــه جالــب اینکــه در نهــاد ریاســت جمهــوری هــم ،تعــداد مرخــی هــا بیشـ تـر از روزهــای عــادی اســت.
بعــد از تشــکیل مجلــس جدیــد ،دولــت بایــد بــه رسعــت الیحــه ای را تقدیــم قــوه مقننــه کنــد کــه وضعیــت تعطیــات رســمی کشــور
را بــه صــورت قانــون بــه تصویــب برســاند .فعـا ً بــه طــور موقــت تصمیــم گرفتــه شــده کــه از بـ ی ن
ـ� تعطیــات مذهـ بـی ،عیدهــای
فطــر ،عیــد قربــان ،غدیــر و مبعــث تعطیــل باشــند و بقیــه حــذف شــوند .از طــرف دیگــر ،چهــار تعطیــی ســیایس  ۱۴خــرداد
(درگذشــت بنیانگــذار جمهــوری اســامی) ۱۵ ،خــرداد (ســالگرد قیــام هــواداران آیــت هللا خمیـ نـی در ســال  ۲۲ ،)۱۳۴۲بهمــن (ســالگرد
پـ یـروز انقــاب اســامی) و  ۱۲فروردیــن (ســالگرد رفرانــدوم جمهــوری اســامی) هــم طبیعتـاً حــذف شــدهاند .ایــن ترتیــب ،مجموعـاً
 ۱۴روز تعطیــل از تقویــم ســاالنه ایـران حــذف شــده اســت.
در مقابــل ۱۱ ،دی (روز رفرانــدوم تغیـ یـر حکومــت از جمهــوری اســامی بــه جمهــوری) بــه تعطیــات رســمی ســاالنه اضافــه شــده و
بــه ایــن ترتیــب ،اکنــون تقویــم کشــور دارای  ۱۰روز تعطیــل عمومــی ســاالنه اســت ۱ :تــا  ۴فروردیــن بــه مناســب عیــد نــوروز ،چهــار
عیــد مذهـ بـی فطــر ،قربــان ،غدیــر و مبعــث ۱۱ ،دی و  ۲۹اســفند روز مــی شــدن صنعــت نفــت.
بعــد از ظهــر ،در وزارت کشــور جلســه ســتاد برگ ـزاری انتخابــات مجلــس موسســان تشــکیل مــی شــود کــه جمعــه برگ ـزار خواهــد
شــد .وزیــر کشــور توضیــح مــی دهــد کــه بــا توجــه بــه بمــب گــذاری شــنبه ،تــا آخــر هفتــه تمــام مرخــی پلیــس هــا را لغــو کــرده
تــا نــروی ف
کا� ب ـرای تأمـ ی ن
ـ� امنیــت انتخابــات وجــود داشــته باشــد .از پنجشــنبه گذشــته ،مهلــت تبلیغــات کاندیداهــا ش�وع شــده
ی
ـدا� حــق تبلیغــات نــدارد.
و تــا آخــر وقــت چهارشــنبه ادامــه خواهــد داشــت .از ســاعت  ۱۲شــب چهارشــنبه بــه بعــد ،هیــچ کاندیـ ی
آقــای تجــی معــاون ســیایس وزیــر کشــور مــی گویــد نکتــه غـ یـر منتظــره در مــورد فعالیــت هــای انتخابـ ت
ـا� ،تبلیغــات گسـ تـرده و
منظــم کاندیداهــای هــوادار جمهــوری اســامی در رس تــا رس کشــور اســت .در تمــام حــوزه هــای انتخابیــه ،حامیــان جمهــوری
اســامی توانســته انــد بــه توافــق برســند کاندیداهـ یـا� کــه از حمــات کمـ تـری برخوردارنــد ،بــه نفــع نامزدهــای بــا نفوذتــر کنــاره گـ یـری
کننــد تــا رأی ایــن جریــان شکســته نشــود .در عـ ی ن
ـ� حــال ،حجــم تبلیغــات آنهــا حکایــت از عقبــه مــایل بســیار قدرتمنــدی دارد کــه از
تخمـ ی ن
ـ� هــای دولــت فراتــر اســت.
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ـ� انتخابـ ت
وزیــر کشــور ،یــک علــت کیفیــت بــاالی کمپیـ ی ن
ـا� حامیــان جمهــوری اســامی را ســال هــا تجربــه حکومـ تـی دســت انــدرکاران
ایــن کمپـ ی ن
ـ� نســبت بــه مخالفــان جمهــوری اســامی مــی دانــد کــه اغلبشــان تجربــه اجـر یا� مشــخیص نداشــته انــد.
آقــای آذری معــاون امنیــت داخــی وزارت اطالعــات مــی گویــد پــویل کــه خــرج انتخابــات شــده نشــان مــی دهــد در صـ ت
ـور� کــه
ـا� از جنــس انفجــار شــنبه باشــند ،کشــور بــا چــه مشـ ت
هــواداران جمهــوری اســامی پشــت اقدامـ ت
ـکال� مواجــه مــی شــود .او در عـ ی ن
ـ�
حــال یــادآوری مــی کنــد کــه وزارت« ،بــه طــور کیل حضــور فعــال حامیــان جمهــوری اســامی در روندهــای ســیایس قانـ ن
ـو� را بــه �ض ر
امنیــت کشــور نمیدانــد ».آقــای آذری همچنـ ی ن
ـ� خـ بـر مــی دهــد کــه مطابــق نظــر ســنجی هــای وزارت اطالعــات کاندیداهـ یـا� حامــی
حکومــت ســابق ،در ت
به�یــن حالــت ۱۰ ،ایل  ۱۲درصــد کــریس هــای مجلــس موسســان را اشــغال خواهنــد کــرد.
در پایــان جلســه ،ســمت آقــای تجــی معــاون ســیایس وزیــر کشــور مــی روم و خــوش و بــش مــی کنــم .هنــوز از بابــت چهارشــنبه
هفتــه پیــش رسسـ ی ن
ـنگ� اســت.
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ـ� مصاحبــه مطبوعـ ت
امــروز اولـ ی ن
ـا� رئیــس جمهــور در ســال جدیــد برگ ـزار مــی شــود .بــا وجــودی کــه تنهــا ســه روز بــه برگ ـزاری
ق
انتخابــات مجلــس موسســان بــا� مانــده کــه بایــد قانــون اســایس مملکــت را تدویــن کنــد ،اغلــب ســوال هــا در مــورد انفجــار میــدان
ـو� توانســته انــد افــکار عمومــی را بــه سـ ت
ـم� کــه مــی خواهنــد
ونــک اســت .ظاه ـراً تروریســت هــا ،هــر کــس کــه هســتند ،بــه خـ ب
بب�نــد.
در بخـ شـی از مصاحبــه مطبوعـ ت
خ�نــگار یس ان ان از رئیــس جمهــور مــی پرســد در ش�ایطــی کــه هنــوز اغلــب ین�وهــای نظامــی
ـا� ،ب
و انتظامــی ای ـران اســتخدام شــدگان زمــان جمهــوری اســامی هســتند ،مبــارزه بــا تروریســت هــا چگونــه امکانپذیــر خواهــد بــود؟
خ�نــگار مــی گویــد کــه ایــن ســوال ،بــه معـ نـی متهــم کــردن ین�وهــای مســلح کشــور بــه همــکاری مســتقیم یــا غـ یـر
رئیــس جمهــور بــه ب
مســتقیم بــا تروریســت هاســت و او ترجیــح مــی دهــد کــه بــدون مــدرک بــه کــی اتهــام زده نشــود.
خ�نــگاران
خ�نــگار ســایت جمهــوری اســامی بــه نشــانه تأییــد صلــوات مــی فرســتد!  ۳-۲نفــر دیگــر از ب
بــه اینجــا کــه مــی رســد ،ب
�ض
ت
خ�نــگار حــا در جلســه اعــراض مــی کننــد و یــی
رســانه هــای مدافــع جمهــوری اســامی هــم بــا او همراهــی مــی کننــد .چنــد ب
ت
خ�نــگاران
بــا صــدای بلنــد مــی گویــد« :بعـ ضـی همــکاران مثــل اینکــه فــرق مصاحبــه مطبوعــا� بــا مجلــس ختــم را نمــی فهمنــد!» ب
خارجــی کنجــکاو شــده انــد کــه چــه خـ بـر شــده و ب ـرای رس در آوردن از موضــوع پــرس و جــو مــی کننــد .خانــم شــمس ســخنگوی
دولــت ،کــه جلســه را اداره مــی کنــد ،بــا صــدای بلنــد تذکــر مــی دهــد کــه اگــر کــی در جریــان مصاحبــه اخــال ایجــاد کنــد ،در
نشســت هــای بعــدی دعــوت نخواهــد شــد.
خ�نــگار یس ان ان مــی گویــد کــه کلیــه فرماندهــان ارشــد ین�وهــای
رئیــس جمهــور صحبــت نیمــه کاره خــود را از رس مــی گـ یـرد و بــه ب
نظامــی و انتظامــی و هـزاران نفــر از ین�وهــای رده هــای پایـ ی ن
ـ� تــر بــر کنــار شــده انــد و بـرای هــر کــس ،در هــر رده ،کــه متهــم بــه
نقــض حقــوق بـ شـر اســت ،پرونــده قضــا� تشــکیل شــده .آقــای امیـ نـی تأکیــد مــی کنــد« :ویل نمــی تــوان ســایر کسـ ن
ـا� کــه در ایــن
ی
ین�وهــا کار مــی کننــد را بــه چشــم مظنونــان دائمــی نــگاه کــرد».
خ�نــگار جمهــوری اســامی بـرای جــواب رئیــس جمهــور ،وقـ تـی نوبــت ســوال خــودش مــی شــود لحـ نـی
بــا وجــود صلــوات فرســتادن ب
ن
تهاجمــی دارد .مــی پرســد رئیــس جمهــور چــه نظــری در مــورد ایــن «فرضیــه» دارد کــه «ناامــی هــای اخـ یـر ،اقــدام حســاب شــده
طرفــداران دولــت بـرای منفــی کــردن نظــر مــردم نســبت بــه اقشــار مذهـ بـی در آســتانه انتخابــات اســت؟» رئیــس جمهــور مــی پرســد
خ�نــگار جمهــوری اســامی مــی گویــد تحلیــی
ایــن فرضیــه مبتـ نـی بــر اطالعــات مشــخیص هــم هســت یــا رصف ـاً تحلیــی اســت؟ ب
اســت کــه ریشــه در «برداشــت عــده ای از واقعیــات کشــور دارد».
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رئیــس جمهــور پاســخ مــی دهــد کــه اگــر دولــت او هــم مــی خواســت بنابــر تحلیــل کسـ ن
ـا� را متهــم کنــد ،نتیجــه بــه نفــع «بعـ ضـی
از جریانــات» نبــود .آقــای امیـ نـی ادامــه مــی دهــد« :حتمـاً ب� اطــاع نیســتید کــه خیلیهــا مقـران بمبگــذاری هــای اخـ یـر را هــواداران
حکومــت ســابق مــی داننــد .ویل مــا مثــل زمــان آن حکومــت ،بــر مبنــای تفسـ یـر ســیایس بــه آدم هــا اتهــام امنیـ تـی نمــی زنیــم و بــه
دنبــال شــواهد قطعــی هســتیم».
خ�نگارهــای طرفــدار دولــت مــی رســد کــه از جــواب رئیــس جمهــور هیجــان زده شــوند و دســت
ایــن بــار نوبــت بــه  ۶-۵نفــر از ب
بزننــد! دوبــاره خانــم حافظــی میکروفونــش را روشــن مــی کنــد و مــی گویــد« :بـرای آخریــن بــار هشــدار مــی دهــم کــه اگــر کــی
نظــم نشســت خــری را بــه هــم بزنــد از نشســت هــای بعــدی حــذف مــی شــود .فـ ق
ـر� هــم بـ ی ن
خ�نگارهــای موافــق و مخالــف
ـ� ب
ب
دولــت نیســت».
در اواخــر جلســه ،بخــش فــاریس تلویزیــون قطــری الجزیــره ســوال مــی کنــد کــه اساسـاً ین�وهــای امنیـ تـی جدیــد ایـران تــا چــه حــد
توانــا� انجــام وظایفشــان را دارنــد؟ مــی پرســد« :مثـا ً ایـران دو هفتــه اســت کــه عامــل حملــه بــه یــک توریســت آلمـ ن
ـا� در اصفهــان
ی
ـتگ� کــرده .چـرا تــا حــاال نتوانســته ایــد در مــورد شــبکه ای کــه احتمــاال در آن عضویــت دارد چـ ی ز
ـری بفهمیــد؟» رئیــس جمهــور
را دسـ ی
جــواب مــی دهــد« :اگــر منظورتــان ایــن اســت کــه ماننــد بعـ ضـی از کشــورهای اطرافمــان ،آن قــدر متهــم را شــکنجه کنیــم تــا بــه
هــر چــه مــی خواهیــم اعـ تـراف کنــد ،بایــد بگویــم مــا چنـ ی ن
ـ� کارهـ یـا� نمــی کنیــم».
اع�افــات تلویزیـ ن
پاســخ رئیــس جمهــور ،بــه وضــوح کنایــه ای بــه ت
ـو� دو – ســه هفتــه پیــش متهمــان بــه اقــدام علیــه حکومــت در
خ�نــگار جــواب
تلویزیــون دولـ تـی قطــر اســت .بــه نظــرم لزومــی نداشــت رئیــس جمهــور بــا ایــن لحــن نیــش دار بــه ســوال یــک ب
بدهــد.

پنجشنبه  ۱۸فروردین  ۷ / ۱۴۲۹آوریل ۲۰۵۰
صبــح بــا صــدای مهیـ بـی از خــوب مــی پریــم .ســارا وحشــت زده مــی پرســد« :انفجــار بــود؟» روی بالکــن مــی رویــم .خانــه مــا طبقــه
ن
ـاختما� شــعله هــای آش زبانــه مــی کشــد .بقیــه همســایه هــا
 ۲۸اســت و از آن بــاال ،مشــخص اســت کــه در حــوایل فرمانیــه ،از سـ
هــم روی بالکــن هایشــان آمــده انــد ،ســارا نگاهــی رسرسی بــه اخبــار روی موبایلــش مــی انــدازد و مــی گویــد« :بمــب بــوده ،آن هــم
بشـ تـر از یــی!»
خ�گـزاری هــا گـزارش مــی کننــد کــه بمــب هــا  ۱۳تــا بــوده انــد و همــه بــا هــم رس ســاعت  ۵صبــح منفجــر شــده انــد ۹ .رســتوران
ب
و بــار را در رستــارس تهـران منفجــر کــرده انــد .در اصفهــان و بت�یــز و اهــواز و رشــت هــم هــر کــدام یــک رســتوران منفجــر شــده
اســت و آنهــا هــم درســت رس ســاعت  .۵جــای شــکرش بـ ق
ـا� اســت کــه اول صبــح بــوده و خیابــان هــا شــلوغ نبــوده ،ویل بــه هــر حــال
تلفـ ت
ـا� هــم داشــته .تلویزیــون الـ بـرز مــی گویــد حداقــل  ۱۰نفــر از جملــه یــک پلیــس در تهـران و  ۱نفــر در اصفهــان کشــته شــده انــد
و ۴۰-۳۰نفــری هــم زخمــی بــر جــای مانــده .همــان صبــح اول وقــت «فداییــان اســام» مســئولیت را بــه عهــده گرفتــه و اعــام کــرده
اماکــن منفجــر شــده بــه مشـ تـری هایشــان مـ شـروب مــی داده انــد .بــه نظــرم دیگــر مشــکوک اســت .بــا عقــل جــور در نمــی آیــد کــه
ایــن حجــم از عملیــات بــر رس موضوعــی در حــد مـ شـروب انجــام شــود.
ســاعت  ۱۰بــا رئیــس جمهــور و مقــام هــای ســیایس – امنیـ تـی بـرای انتخابــات جلســه داریــم ویل معلــوم اســت کــه بــا اتفاقــات اول
صبــح ،موضــوع جلســه بــه کیل متفــاوت بــا ی ز
چ�هـ یـا� کــه درنظــر داشــتیم خواهــد بــود .دور تــا دور ریاســت جمهــوری ،غـ یـر از
پلیــس تعــدادی هــم نـ یـروی ارتـ شـی مســتقر شــده .کــی نمــی دانــد روزی کــه آغــازش بــا  ۹انفجــار در پایتخــت بــوده ،قـرار اســت
چطــور ادامــه پیــدا کنــد.
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در آغــاز جلســه آقــای صبوحــی وزیــر اطالعــات خـ بـر مــی دهــد کــه مامــوران امنیـ تـی یــی از بمــب گــذاران را از طریــق فیلــم یــک
ـ� هــای خیابـ ن
ـ� مســتقر در خیابــان شناسـ یـا� کــرده انــد کــه نز� چــادری بــوده .مــی گویــد مسـ یـر حرکــت بمــب گــذار را دوربـ ی ن
دوربـ ی ن
ـا�
ـتگ� شــده ،امــا جلیقــه انفجاریــش را منفجــر کــرده کــه درجــا خــودش و
ضبــط کــرده انــد و او حــدود یــک ربــع بعــد از انفجــار دسـ ی
یــک مامــور پلیــس را کشــته اســت .آقــای صبوحــی ادامــه مــی دهــد کــه بــا بــرریس ســوابق ایــن زن  ۲۲ســاله معلــوم شــده کــه مجــرد
و در زمــان حکومــت ســابق عضــو هیــچ نهــاد حکومـ تـی نبــوده اســت .مــی گویــد انتخــاب چنـ ی ن
ـ� فــرد بــدون ســابقه ای و تعلیــم دادن
او بـرای عملیــات ،تــا حــد منفجــر کــردن خــودش ،نشــان مــی دهــد شــبکه پشــت بمــب گــذاری هــا کامـا ً حرفــه ای اســت.
رئیــس جمهــور از وزی ـران اطالعــات و کشــور بازخواســت مــی کنــد« :مگــر یکشــنبه در هیــأت دولــت ق ـرار نشــد جاهـ یـا� کــه الــکل
عرصــه مــی کننــد را تحــت مراقبــت قـرار بدهیــم؟ دقیقـاً همــان جاهــا را زده انــد و مــا حـ تـی یــی از بمــب هــا را نتوانســته ایــم خنـ ثـی
کنیــم».
آقــای معصومــی وزیــر کشــور مــی گویــد« :جلــوی تــک  -تــک جاهـ یـا� کــه منفجــر شــده انــد دوربـ ی ن
ـ� کار گذاشــته شــده بــود و ۲۴
ـ� هــا نشــان مــی دهــد  ۱۰تــا ماشـ ی ن
ســاعته کنـ تـرل مــی شــدند .بــرریس دوربـ ی ن
ـ� و  ۳موتــور ســیکلت نزدیــک  ۱۳هــدف انفجــار در
جاهــای مختلــف ایســتاده انــد و راننــده هایشــان محــل را تــرک کــرده انــد .حــدود دقیقــه بعــد هــم ،بمــب هــا همزمــان منفجــر
شــده انــد ».وزیــر کشــور تأکیــد مــی کنــد« :عــی الظاهــر کامــا مــی دانســته انــد کــه جلــوی رســتوران هــا دوربـ ی ن
ـ� هســت ۹ .تــا
از رانندههــا زن هــای چــادری بــوده و در تصاویــر محکــم رو گرفتــه انــد ۴ .تــا هــم مردهــای موتــور ســوار بــوده انــد کــه کاســکت
ـ� هــا مشــکوک شــده انــد و فــوری ین�وهــای عملیـ ت
هایشــان را در نیــاورده انــد .از قضــا در دو مــورد مســئوالن کنـ تـرل دوربـ ی ن
ـا� را
خـ بـر کــرده انــد ،ویل انفجــار هــا ایــن قــدر رسیــع اتفــاق افتــاده کــه پلیــس نتوانســته کاری بکنــد».
بعــد از وزیــر کشــور ،رستیــپ اســدی فرمانــده پلیــس مــی گویــد « :تمــام برنامــه ریــزی مــا بـرای حفــظ جــان مــردم در اماکـ نـی بــود
کــه دارای ریســک بــاال تشــخیص داده شــده بودنــد .امــا فکــر نمــی کردیــم کــه ممکــن اســت انفجــار هــا در زمـ ن
ـا� انجــام شــود کــه
هیــچ مشـ تـری� در ایــن اماکــن نباشــد».
مــن مــی گویــم پذیرفتنــش ســخت اســت کــه انگـ ی ز
ـره اصــی ایــن انفجارهــا ،واقعـاً مســأله عرضــه مـ شـروب باشــد ۱۳« :انفجــار درســت
رس یــک ســاعت و آن هــم یــک روز قبــل از روز رای گــری ،قاعدتــا هـ ف
ـد� جــز انتخابــات نــدارد».
ی
رئیــس جمهــور شــک دارد« :ویل آخــر چــه نفعــی از ایــن کار مــی برنــد؟ خــوب ،اینکــه باعــث مــی شــود مــردم علیهشــان رأی بدهنــد».
امــا وزیــر اطالعــات بــا مــن موافــق اســت« :آنهــا شــی ندارنــد کــه در اقلیتنــد؛ امــا امیدوارنــد مــردم را از تبعــات روی کار آمــدن یــک
حکومــت غـ یـر مذهـ بـی تب�ســانند ».ادامــه مــی دهــد« :قاعدتــا مــی خواهنــد بــه جامعــه ایــن پیــام را بدهنــد کــه در رژیــم ســابق ،هــر
مشــکیل هــم کــه وجــود داشــت ،عملیــات تروریسـ تـی انجــام نمــی شــد؛ ویل اگــر مجلــس موسســان ،حکومــت را رســما غـ یـر مذهـ بـی
کنــد ،در کشــور عملیــات تروریسـ تـی ش�وع مــی شــود».
دوا� وزیــر فرهنــگ تاکیــد مــی کنــد کــه تــا همـ ی ن
ـ� حــاال هــم فعــاالن و رســانه هــای حامــی جمهــوری اســامی گفتــه انــد
خانــم ی
انفجارهــا نشــان داده اگــر حکومــت ســکوالر شــود امنیــت بــه هــم مــی ریــزد .مــی گویــد هنــوز خیلیهایشــان اظهــار نظــر نکــرده انــد،
امــا آنهـ یـا� کــه کــرده انــد ،در ظاهــر در محکومیــت انفجارهــا بــوده و در عـ ی ن
ـ� حــال ،در تاکیــد بــر اینکــه حکومــت ســکوالر تــوان
مقابلــه بــا تامـ ی ن
ـ� امنیــت مــردم را نــدارد.
خانــم حافظــی معــاون اول توصیــه مــی کنــد بــا رســانه هـ یـا� کــه چنـ ی ن
ـ� مطالـ بـی را منتـ شـر مــی کننــد برخــورد شــود« :ایــن مصــداق
رصیــح بهــره بــرداری از یــک عملیــات تروریسـ تـی بـرای تأثـ یـر گذاشـ ت ن
ـ� روی انتخابــات مجلــس موسســان اســت .دادگسـ تـری بایــد بــا
اینهــا برخــورد کنــد».
دوا� مخالفــت مــی کنــد« :خــوب ،از آن طــرف هــم بعـ ضـی از رســانه هــای مخالــف جمهــوری اســامی مــی گوینــد ایــن بمــب
خانــم ی
گــذاری هــا کار طرفــداران جمهــوری اســامی اســت و مــردم بایــد در انتخابــات تکلیفشــان را بــا ایــن طرفــداران روشــن کننــد .ایــن
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هــم مــی توانــد نوعــی ســوء اســتفاده انتخابـ ت
ـا� تلقــی شــود».
قــا�ض همـ تـی دادســتان کل مــی گویــد« :هیــچ کــدام از ی ز
چ�هـ یـا� کــه موافقــان یــا مخالفــان جمهــوری اســامی بــه بهانــه انفجارهــای
گ
امــروز نوشــته انــد لزومــا جــرم نیســت و نمــی شــود کــی را بــه ســاد� بــر رس آنهــا بــه دادگاه کشــید .البتــه اگــر رســانه ای چـ ی ز
ـری را
منتـ شـر کنــد کــه بــه معـ نـی حمایــت از انفجارهــا یــا توجیــه آنهــا باشــد ،بحــث جداگانــه ای اســت».
جلســه ریاســت جمهــوری تــا موقــع ظهــر طــول مــی کشــد .بعــد از ظهــر ،ش�وع مــی کنــم بــه مــرور گـزارش بازتــاب هــای انفجارهــای
امــروز در رســانه هــای داخــی و خارجــی .وحشــتناک اســت! تصــور عمومــی بــر ایــن اســت کــه حمــات تروریسـ تـی ادامــه خواهــد
یافت.
بعـ ضـی از رســانه هــای حامــی دولــت ،بــه دســتگاه هــای امنیـ تـی و انتظامــی انتقــاد کــرده انــد و بــه ویــژه ،پیگـ یـر تصفیــه رسیــع تــر
بازمانــده هــای حکومــت ســابق هســتند .رســانه هــای مدافــع جمهــوری اســامی هــم منتقــد دســتگاه هــای امنیـ تـی و انتظامــی
هســتند ،منتهــا از ایــن زاویــه کــه مــی گوینــد دولــت جدیــد ،بــا تصفیــه «فرماندهــان کارآمــد» باعــث تضعیــف امنیــت کشــور شــده
اســت.
عــر موقــع برگشـ ت ن
ـ� بــه خانــه ،ین�وهــای پلیــس و حـ تـی ارتــش را مــی بینــم کــه در مناطــق مختلــف شــهر مســتقر شــده انــد .در
خ�نــگار خارجــی اســت ،ایــن صحنــه هــا اصـا ً خــوب نیســت .چــه بســا تروریســتها
ش�ایطــی کــه تهـران بــه خاطــر انتخابــات پــر از ب
ـ� الملــی ،همـ ی ن
بدشــان نمــی آمــده کــه بــا توجــه بــه فرصــت حضــور غـ یـر معمــول رســانه هــای بـ ی ن
ـ� فضــا بــه دنیــا نشــان داده شــود.

جمعه  ۱۹فروردین  ۸ /۱۴۲۹آوریل ۲۰۵۰
از دیــروز تهـران تحــت حفاظــت امنیـ تـی شــدید قـرار دارد امــا ظاهـرا حملــه هــای پنجشــنبه در مـ ی ز
ـران مشــارکت مــردم در انتخابــات
تأثـ یـر گذاشــته .تــا ظهــر ،حضــور مــردم پــای صنــدوق هــای رأی بــه وضــوح کمـ تـر از زمــان رفرانــدوم تغیـ یـر حکومــت بــوده اســت.
طبیعتـاً عــده ای از مــردم نگراننــد کــه انفجارهــای جدیــدی – بــه ویــژه در حــوزه هــای رأی گـ یـری– رخ بدهــد .بــا وجــود ایــن ،شــبکه
هــای تلویزیـ ن
ـو� دولـ تـی از صبــح در حــال تشــویق مــردم بــه رأی دادن هســتند و ده هــا اکیــپ فیلمـ بـرداری خارجــی هــم انتخابــات
را پوشــش مــی دهنــد.
ن
ـو� توانســته انــد موضــوع «امنیــت» را بــه دغدغــه اصــی مــردم در روز
کســا� کــه پشــت حملــه هــای دیــروز بــوده انــد ،بــه خـ ب
برگـزاری انتخابــات تبدیــل کننــد .شــبکه هــای تلویزیـ ن
ـو� بـ ی ن
ـ� الملــی ،مصاحبــه هــای متعــددی را بــا رأی دهنــدگان یــا عابـران خیابــان
هــا انجــام مــی دهنــد و بخــش قابــل توجهــی از مصاحبــه شــوندگان ،از دغدغــه هــای امنیـ تـی خــود حــرف مــی زننــد.
بچــه هــای دفـ تـر ،مرتــب جمــع بنــدی پوشــش خـ بـری رســانه هــای داخــی و خارجــی را مــی فرســتند .طبــق یــی از جمــع بنــدی هــا،
حــدود یــک چهــارم کسـ ن
ـا� کــه – تــا موقــع ارســال گـزارش – بــه ســوال هــای  ۶شــبکه عمــده خارجــی در مــورد انتخابــات پاســخ داده
انــد ،بــه نوعــی از عملکــرد دولــت در تأمـ ی ن
ـ� امنیــت انتقــاد کــرده انــد.
ـو� را از تبلیغــات رســانه هــای حامــی جمهــوری اســامی انجــام داده کــه عـ ی ن
ـ� آن را
یــی دیگــر از گـزارش هــا ،تحلیــل محتــوای خـ ب
ن
ب ـرای مطالعــه رئیــس جمهــور مــی فرســتم .جالــب اســت کــه تــا همـ یـ� چهارشــنبه گذشــته ،موضــوع امنیــت در میــان محورهــای
ـا� آن طــرف ،جایــگاه ســوم را داشــته (محــور اصــی« ،دفــاع از مذهــب» و محــور بعــد« ،وابســته» معـ ف
اصــی تبلیغـ ت
ـر� کــردن
دولــت ســکوالر بــوده) .امــا بعــد از انفجارهــای پنجشــنبه ،محوراصــی تبلیغــات آنهــا ،بــا فاصلــه زیــادی نســبت بــه موضوعــات
دیگــر ،امنیــت شــده اســت.
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البتــه از چهارشــنبه شــب بــه بعــد ،رســانه هــا حــق تبلیغــات انتخابـ ت
ـا� را نداشــته انــد ،امــا طرفــداران رژیــم ســابق ،مکــررا آزاد
شــدن عرضــه الــکل را موجــب بــه هــم ریخـ ت ن
ـ� امنیــت دانســته و نتیجــه گرفتــه انــد کــه ســکوالر شــدن کشــور مــی توانــد باعــث بــه
هــم ریخـ ت ن
ـ� ایـران بشــود .زاویــه دیگــر مطالــب آنهــا ،تأکیــد بــر ب� تجربــه بــودن دولــت جدیــد در زمینــه هــای امنیـ تـی و انتقــاد از
کنــار گذاشـ ت ن
ـ� ســپاه پاســداران از ســاختار امنیـ تـی ایـران بــوده اســت .بحــث اصلیشــان ایــن اســت کــه اگــر ســپاه نبــود ،ایـران هــم
ماننــد عربســتان درگـ یـر عملیــات تروریســت هــا مــی شــد و بــا کنــار زدن ســپاه ،ایـران در معــرض چنـ ی ن
ـ� خطــری قـرار گرفتــه اســت.
از بعــد از ظهــر ،حضــور مــردم پــای صنــدوق هــای رأی بــه طــور محســویس بیشـ تـر مــی شــود .امــروز عملکــرد ین�وهــای امنیـ تـی
موفقیــت آمـ ی ز
ـر بــوده و حضــور گسـ تـرده ین�وهــای پلیــس و ارتــش در ســطح شــهر و محــل هــای رأی گـ یـری ،ظاهـراً دارد بــه تدریــج
تــرس مــردم را کمـ تـر مــی کنــد .نزدیــی هــای ســاعت ( ۸ســاعت پایــان رأی گـ یـری) حــوزه هــای رأی گـ یـری حسـ بـا� شــلوغ هســتند.
وزارت کشــور ســاعت رأی گـ یـری را تــا  ۱۰شــب تمدیــد مــی کنــد.
نزدیــی هــای پایــان زمــان رأی گـ یـری ،وزارت اطالعــات گـز ش
ار� را از وضعیــت امنیــت در روز انتخابــات مــی فرســتند کــه حکایــت دارد
اساس ـاً امــروز ،در هیــچ کجــای کشــور تهدیــد تروریسـ تـی مشــاهده نشــده اســت .انــگار تروریســت هــا کار اصلیشــان را پنجشــنبه
انجــام داده و منتظــر تأثـ یـرش در روز جمعــه مانــده انــد .شــاید از ابتــدا ب ـرای امــروز برنامــه جدیــدی نداشــته انــد و شــاید هــم
آمــاده بــاش ین�وهــای امنیـ تـی و نظامــی ،در ب� تحــریک امروزشــان تأثـ یـر داشــته اســت.
«رس صنــدوق» را بـرای مالحظــه رئیــس جمهــور مــی فرســتم کــه همــان طــور کــه انتظــار مــی رفــت،
رس ســاعت  ،۱۱یــک نظــر ســنجی ِ
ت
حکایــت دارد مـ ی ز
ـران مشــارکت  ۱۵ – ۱۰درصــد از رفرانــدوم تغیـ یـر حکومــت کمــر بــوده اســت.
البتــه بــه طــور طبیعــی طرفــدارن حکومــت ســکوالر ،بــه مـ یـران قابــل مالحظــه ای از حامیــان جمهــوری اســامی جلوتــر هســتند .امــا
اگــر نظرســنجی درســت باشــد ،موفقیــت کاندیداهــای طرفــدار حکومــت مذهـ بـی ،و البتــه نــه لزومــا طرفــدار رژیــم ســابق ،بیشـ تـر
از پیــش بیـ نـی هــای اولیــه بــوده اســت.

شنبه  ۲۰فرودین  ۹ /۱۴۹۲آوریل ۲۰۵۰
وزارت کشــور ،صبــح اول وقــت نتایــج شــمارش آرا را اعــام مــی کنــد .نتایــج ،پیچیــده تــر از تقســیم بنــدی ســاده «موافقــان و
مخالفــان جمهــوری اســامی» اســت.
موفــق تریــن لیســت انتخابـ ت
ـا� ،فهرســت «ای ـران ســکوالر» (متشــکل از هــواداران غـ یـر مذهـ بـی اســتقرار حکومــت ســکوالر) بــا ۲۵
ـدا� دیــن از
درصــد رأی اســت .در جایــگاه بعــد ،فهرســت «دینــداران حامــی دولــت ســکوالر» (متشــکل از مذهبیــون طرفــدار جـ ی
حکومــت) بــا  ۲۴درصــد آرا قـرار دارد .لیســت ســوم ،فهرســت «جمهــوری اســامی» (هــواداران حکومــت ســابق) بــا  ۱۸درصــد رأی
اســت .لیســت «راه نــو» (متشــکل از نامزدهــای مخالــف رژیــم جمهــوری اســامی ویل حامــی اســتقرار یــک حکومــت دیـ نـی «میانــه
رو») بــا  ۱۷درصــد رأی جایــگاه بعــدی را بــه دســت آورده و رسانجــام ،فهرســت «تغیــر» (ائتـ ف
ـا� از جریــان هــای ســکوالر «ضــد
ی
مذهـ بـی») حــدود  ۱۲درصــد آرای ش�کــت کننــدگان در انتخابــات را بــه دســت آورده اســت ۴ .درصــد هــم ،ســهم فهرســت هــای
بســیار کوچــک ،کاندیداهــای یغ�تشـ ت
ـکیال� یــا آرای باطلــه بــوده اســت.
درصــد مشــارکت در انتخابــات ،حــدود  ۷۷درصــد بــوده کــه خــوب اســت .درعـ ی ن
ـ� حــال ،بــه نظــر مــی رســد کــه اقدامــات تروریسـ تـی
روز پنجشــنبه ،بــر مـ ی ز
ـران مشــارکت مــردم ب� تأثـ یـر نبــوده اســت .طبیعتـاً کــی انتظــار نداشــت کــه مشــارکت در ایــن انتخابــات ،در
حــد مشــارکت در رفرانــدوم تغیـ یـر حکومــت در ســال گذشــته (  ۸۹درصــد) باشــد.
ب ـرای تحلیــل دقیــق نتایــج انتخابــات وقــت بیشـ تـری الزم اســت .امــا بــه نظــر مــی رســد کــه بــه طــور کیل مــی تــوان گفــت کــه
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طرفــداران یغ�مذهـ بـی و مذهـ بـی اســتقرار یــک حکومــت ســکوالر ،بــا حداقــل  ۶۵درصــد آرا در اک�ث یــت ق ـرار دارنــد (ســه فهرســت
ای ـران ســکوالر ،دینــداران حامــی دولــت ســکوالر و تغیـ یـر) .در مقابــل ،اگــر چــه طرفــداران بازگشــت جمهــوری اســامی تنهــا ۱۸
درصــد رأی دهنــدگان را تشــکیل مــی دهنــد ،امــا حداقــل  ۳۵درصــد (رأی دهنــدگان بــه لیســت هــای جمهــوری اســامی و راه نــو)
موافــق نوعــی حکومــت مذهـ بـی هســتند کــه ب ـرای خیــی از تحلیلگ ـران غـ یـر منتظــره اســت .غـ یـر منتظــره بــودن ایــن آمــار ،عمدت ـاً
نـ ش
ـا� از آرای بــاالی فهرســت راه نــو اســت .رای دهنــدگان بــه ایــن فهرســت ،مخالــف حکومــت ســابق هســتند امــا همچنــان معتقدند
ائــی متفــاوت از اســام بایــد بــر حکومــت ایــران حاکــم باشــد (ایــن فهرســت در مناطــق ن
کــه قر ت
ســی ی ن
غــر از
نشــ� ایــران بــه ی
کردســتان ،موفقیــت زیــادی بــه دســت آورده) .مــی تــوان انتظــار داشــت کــه کاندیداهــای راه نــو ،در هنــگام رأی گـ یـری بــر رس برخــی
اصــول قانــون اســایس کــه بــه قواعــد دیـ نـی ارتبــاط دارنــد ،مشــابه هــواداران جمهــوری اســامی رأی بدهنــد .رسانجــام ایــن نکتــه
هــم قابــل توجــه اســت کــه از میــان  ۹۶درصــد رای دهنــدگان بــه پنــج فهرســت اصــی (بــا توجــه بــه  ۴درصــد آرای متفرقــه) ،حــدود
 ۵۹درصدشــان دارای گرایــش مذهـ بـی بــوده انــد ،کــه عبارتنــد از رای دهنــدگان بــه ســه فهرســت دینــداران حامــی دولــت ســکوالر،
جمهــوری اســامی و راه نــو.
از ســوی دیگــر ،نظــر ســنجی وزارت کشــور در روز رای گـ یـری ،نشــان مــی دهــد کــه ناآرامــی هــای امینـ تـی پیــش از انتخابــات ،باعــث
افزایــش نسـ بـی آرای فهرســت راه دیگــر و ،در مرحلــه بعــد ،تغیـ یـر شــده اســت .ظاهـراً حمــات انجــام شــده بــه مــکان هــای عرضــه
الــکل ،باعــث شــده تــا درصــدی از رأی دهنــدگان نگـران شــوند کــه در یــک حکومــت غـ یـر مذهـ بـی چنـ ی ن
ـ� ناامـ نـی هـ یـا� افزایــش یابــد و
بگ�نــد کــه راه اجتنــاب از چنـ ی ن
ـ� وضعیـ تـی ،اســتقرار نوعــی حکومــت مذهـ بـی میانــه روســت .ایــن در حــایل اســت کــه درصــدی
نتیجــه ی
ف
ن
هم�ن
دیگــر از رأی دهنــدگان ،ناامــی هــای اخـ یـر را نتیجــه عــدم قاطعیــت کا� دولــت در مقابلــه بــا اســام گرایــان دانســته انــد و بــه ی
مبنــا ،بــه فهرســت تغیـ یـر رای داده انــد کــه مخالــف هــر گونــه مــدارا بــا اقشــار و باورهــای مذهـ بـی اســت.
حــوایل عــر ،رئیــس جمهــور پیامــش بــه مناســبت انتخابــات را آمــاده مــی کنــد و بـرای مــن مــی فرســتد تــا نظــر بدهــم .پیــام را بــا
دو – ســه پیشــنهاد کوچــک بــه رئیــس جمهــور بــر مــی گردانــم کــه قبــول میکنــد .پیــام نهـ یـا� شــده را روی ســایت ریاســت جمهــوری
منتـ شـر مــی کنیــم .نکتــه اصلیــش ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه برگـزاری انتخابــات بــدون هیــچ گونــه اتفــاق غـ یـر منتظــره ،حداکـ ثـر تــا
گ
دو هفتــه فرآینــد رســید� بــه شــکایات بــه پایــان مــی رســد و چهــارم اردیبهشــت مــاه ،مجلــس موسســان کار خــود را ش�وع خواهــد
کرد.
تصمیــم بــه افتتــاح مجلــس موسســان دو هفتــه بعــد از انتخابــات ،از پیــش در هیــأت دولــت گرفتــه شــده بــود .امــا احتیاط ـاً
اعالمــش از ســوی رئیــس جمهــور را بــه بعــد از روز رأی گـ یـری موکــول کــرده بودیــم .بــا توجــه بــه اینکــه اوضــاع امنیـ تـی تحــت کنـ تـرل
بــه نظــر مــی رســد ،مــی توانیــم امیــدوار باشــیم کــه تــا چهــارم اردیبهشــت ،بــدون مشــکل خــایص مقدمــات اجـر یا� تشــکیل مجلــس
موسســان را بــه انجــام برســانیم.
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پیــش از ش�وع جلســه هیــأت دولــت ،اط ـراف وزرای کشــور و اطالعــات شــلوغ اســت و همــه دنبــال گرفـ ت ن
خ�هــای اختصــایص
ـ� ب
هســتند .بیشـ تـرین کنجــکاوی هــا ،بــر رس ایــن اســت کــه چطــور بــا وجــود بمــب گــذاری هــای گسـ تـرده روز پنجشــنبه ،روز انتخابــات
هیــچ اقــدام تروریسـ تـی یــا حملــه مســلحانه ای صــورت نگرفــت.
رئیــس جمهــور بــا کمــی تأخـ یـر وارد جلســه مــی شــود .خنــدان اســت و بــا حــا�ض ان خــوش و بــش مــی کنــد .بــا اشــاره بــه وزرای
ـ� ی ز
اطالعــات و کشــور مــی گویــد« :آقایــان را رهــا کنیــد چــون االن بایــد همـ ی ن
چ�هـ یـا� کــه مــی گوینــد را یــک بــار دیگــر در جلســه
تک ـرار کننــد».
جلســه کــه رســمی مــی شــود ،آقــای امیـ نـی بــدون مقدمــه از وزیــر کشــور مــی پرســد« :واقعــا چطــور شــد کــه روز انتخابــات ایــن
قــدر آرام گذشــت؟ چـرا حـ ضـرات تروریســت کــم کاری کردنــد؟» وزیــر کشــور نیمــه شــوخی – نیمــه جــدی جــواب مــی دهــد« :مــن
نمــی دانــم چـرا کــی مــا و پلیــس مملکــت را جــدی نمــی گـ یـرد .آنهــا کــم کاری نکردنــد؛ پلیــس اضافــه کاری کــرد!» بعــد از آن ،ش�ح
ـ� حــال ،از واکنــش بعـ ضـی از ســتادهای انتخابـ ت
مبســوطی را از تدابـ یـر امنیـ تـی پلیــس در روز انتخابــات میدهــد .درعـ ی ن
ـا� بــه بمــب
گذاریهــای پنجشــنبه خیــی را�ض اســت .بــه طــور مشــخص ،از دو ائتــاف «ای ـران ســکوالر» و «دینــداران حامــی دولــت ســکوالر»
تعریــف مــی کنــد ،کــه بعــد از بمــب گــذاری هــا از هوادارانشــان خواســتند طرفــداران ائتــاف هــای دیگــر را پیــدا کننــد و بــا آنهــا
بگ�نــد.
عکــس هــای مشـ تـرک دوســتانه ی
ـ� فراخـ ن
ـوا� نپیوســتند ،امــا تصاویــر بســیاری از هــواداران آنهــا نـ ی ز
اگرچــه دو ائتــاف «تغیـ یـر» و «راه نــو» رســماً بــه چنـ ی ن
ـر منتـ شـر
شــده کــه بــا طرفــداران جریــان هــای دیگــر عکــس هــای دوســتانه گرفتــه انــد .حـ تـی بــا وجــود اینکــه بســیاری از طرفــداران جمهــوری
اســامی از همفکرانشــان خواســته بودنــد کــه در ایــن «بــازی» ش�کــت نکننــد ،امــا بعـ ضـی از ت
جوان�هــای آنهــا هــم ،احتمــاال در
رودبایسـ تـی بــا ســایر رأی دهنــدگان ،عکــس هــای مشــابه گرفتــه انــد.
ارزیـ بـا� وزیــر اطالعــات ،کمــی محتاطانــه تــر اســت .مــی گویــد درســت اســت کــه در روز انتخابــات ،پلیــس و ین�وهــای امنیـ تـی در
آمــاده بــاش کامــل بودنــد و واکنــش عمومــی بــه بمــب گذاریهــای پنجشــنبه هــم خــوب بــود ،امــا شــواهد حکایــت دارد کــه تـ ش
ـا�
هــم بـرای عملیــات تروریسـ تـی صــورت نگرفتــه اســت .آقــای صبوحــی مــی گویــد کــه وزارت ،اظهــار نظرهــای شــخصیتها و فعــاالن
جمهــوری اســامی بــر روی شــبکه هــای اجتماعــی را در فاصلــه صبــح پنجشــنبه تاکنــون بــه دقــت رصــد کــرده اســت« :بســیاری از
آنهــا ،از نتیجــه انفجارهــا روی آرای جریانشــان و بــه ویــژه از اینکــه باعــث تقویــت دو فهرســت انتخابـ ت
ـا� رقیــب یعـ نـی راه دیگــر و
تغیـ یـر شــده ،ناراحــت هســتند ».وزیــر یــادآوری مــی کنــد کــه خیــی از هــواداران رژیــم ســابق نتوانســته انــد هیجــان زدگیشــان را
از ایــن انفجارهــا پنهــان کننــد و مثــا گفتــه انــد انفجارهــا نشــان مــی دهــد اگــر حکومــت ســکوالر تثبیــت شــود ،بـ ی ن
ـ� اقشــار مذهـ بـی
بیش�شــان موضــع تدافعــی داشــته انــد یــا حـ تـی انفجارهــا را کار کسـ ن
ـ� رخ مــی دهــد ،امــا ت
درگ�یهــای خونـ ی ن
ـا� دانســته
و یغ�مذهـ بـی ی
انــد کــه بــه دنبــال «بــد نــام» کــردن مذهـ بـی هــا هســتند.
خانــم حافظــی معــاون اول خطــاب بــه وزیــر اطالعــات مــی گویــد« :از ارزیـ بـا� خوبتــان از مواضــع هــواداران جمهــوری اســامی
ـتیا� بــه اطالعــات غـ یـر علـ نـی دارد .در
متشــکریم .امــا وزارتخانــه شــما غـ یـر از تحلیــل اطالعــات علـ نـی ،وظایفــی هــم در مــورد دسـ ب
ایــن زمینــه مشــخصاً چــه کار انجــام شــده؟»
وزیــر اطالعــات جــا مــی خــورد .پاســخ مــی دهــد« :مــا بــا دریافــت حکــم از دادگسـ تـری داریــم خطــوط ارتباطــی ت
این�نـ تـی بیــش از
 ۳۰۰نفــر از وابســتگاه حکومــت ســابق را  ۲۴ســاعته کنـ تـرل مــی کنیــم »...رئیــس جمهــور حرفــش را قطــع مــی کنــد« :بــه نتیجــه
ای هــم رســیده ایــد یــا نــه؟» وزیــر اطالعــات جــواب مــی دهــد« :در مــورد انفجارهــای پنجشــنبه نــه .اگــر پشــت انفجارهــا یــک
شــبکه حرفــه ای قـرار داشــته باشــد ،بعیــد اســت بــا فــرض اینکــه مکاتبــات و مکالماتشــان کنـ تـرل نمــی شــود ،در ت
این�نــت راجــع بــه
ـ� عملیـ ت
چنـ ی ن
ـا� اطالعــات رد و بــدل کننــد ».رئیــس جمهــور بــاز مــی پرســد« :پــس چـرا وزارت اطالعــات ارصار داشــت کــه خــط هــای
ارتباطــی ایــن  ۳۰۰نفــر را کنـ تـرل کنــد؟» آقــای صبوحــی جــواب مــی دهــد« :همــه دســتگاه هــای اطالعـ ت
ـا� دنیــا در چنـ ی ن
ـ� مواقعــی
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ایــن کار را میکننــد .شــاید بایــد تعــداد خــط هـ یـا� کــه کنـ تـرل مــی شــوند را افزایــش بدهیــم ».رئیــس جمهــور نــارا�ض اســت« :بایــد
دقیقــا چنــد نفــر را کنـ تـرل کنیــم؟  ۳هـزار تــا؟ ۳۰هـزار تــا؟» وزیــر اطالعــات مــن و مــن کنــان مــی گویــد« :وزارت دارد روی فهرسـ تـی
از تمــام افـرادی کار مــی کنــد کــه بایــد تحــت مراقبــت باشــند .مــی تــوان همـ ی ن
ـ� هفتــه ایــن فهرســت را تکمیــل کــرد».
ـختگ�ی هــا را انجــام مــی دهــد ،امــا امــروز خــود رئیــس جمهــور در
در حــایل کــه معمــوال ً در کابینــه خانــم حافظــی اســت کــه سـ ی
ن
ئ
موضــع حســاب کـ شـی قـرار دارد« :فــرد ســوء قصــد کننــده بــه توریســت آلمــا� چــه؟ وزارت مطمـ ن
ـ� اســت کــه ارتباطــی بــا بمبگــذاری
هــا نــدارد؟» وزیــر اطالعــات اطمینــان مــی دهــد کــه چنـ ی ن
ـ� ارتباطــی وجــود نــدارد .ایــن بــار خانــم حافظــی در بحــث مداخلــه مــی
گ
کنــد« :پــس چـرا ســوء قصــد هــای اصفهــان ،انفجــار میــدان ونــک و  ۱۳انفجــار پنجشــنبه همــی بــه یــک هــدف واحــد یعـ نـی مــکان
هــای عرضــه الــکل حملــه کــرده انــد؟»
وزیــر اطالعــات مــی گویــد ارزیـ بـا� وزارتخانــه ایــن اســت کــه حساســیت هــای مذهبیــون روی موضــوع الــکل ،کــه نمــود برجســتهاش
ســوء قصدهــای اصفهــان بــوده ،بــه تروریســت هــا ایــن ایــده را داده کــه عملیــات خــود را روی همـ ی ن
ـ� موضــوع متمرکــز کننــد .آقــای
صبوحــی تأکیــد مــی کنــد« :همـ ی ن
ـ� کــه مهاجمــان اصفهــان اف ـراد کام ـا ً غـ یـر حرفــه ای بــوده انــد و یکیشــان بــه شــکل مســخره ای
ـتگ� شــده ،نشــان مــی دهــد کــه جنــس آنهــا بــا بمــب گــذاران کامـا ً حرفــه ای پنجشــنبه بــه کیل متفــاوت اســت».
همــان جــا دسـ ی
ت
ـختگ�ی مــی کنــم ،ویل عملکــرد امنیــی دولــت مــا
رئیــس جمهــور ســوال و جــواب را تمــام مــی کنــد« :مــی بخشــید کــه مــن کمــی سـ ی
بــه شــدت زیــر ذره بـ ی ن
بگ�یــم».
ـ� قـرار گرفتــه .بایــد بتوانیــم جلــوی تکـرار اتفاقــات ناخواســته را ی
ـو�
وزیــر اطالعــات بــا دســتمال عــرق پیشــانیش را پــاک مــی کنــد« :عیـ بـی نــدارد آقــای رئیــس جمهــور! ایــن همــه مــا از بقیــه بازجـ ی
مــی کنیــم ،بگذاریــد یــک بــار هــم خودمــان سـ ی ن
ـ� -جیــم بشــویم!»

دوشنبه  ۲۲فروردین  ۱۱ /۱۴۲۹آوریل ۲۰۵۰

امروز عرص قرار است «کمیسیون موقت نظارت بر انتخابات» در محل وزارت کشور تشکیل جلسه بدهد.
ـ� کمیسـ ن
چنـ ی ن
ـیو� ،قب ـا ً در ای ـران وجــود نداشــته و فرمــان تشــکیل آن ،بــا اســتفاده از اختیــارات ویــژه دوره گــذار از ســوی رئیــس
جمهــور صــادر شــده اســت .غـ یـر از وزیــر کشــور و دادســتان کل ،نماینــدگان ائتــاف هــای اصــی حــا�ض در انتخابــات هــم در آن
عضویــت دارنــد .تــا قبــل از تأســیس مجلــس جدیــد و تغیـ یـر قوانـ ی ن
ـ� ،نقــش ایــن کمیســیون موقــت ،تهیــه گـزارش از رونــد اجـرای
انتخابــات اســت و طبیعتــا حــق اقدامــات اجـر یا�  -مثـا ً تأییــد انتخابــات یــا ابطــال نتایــج آن -را نــدارد .امــا بــا توجــه بــه اهمیــت
ـودن» انتخابــات در دوره گــذار ،گـزارش ایــن هیــأت اهمیــت تعیـ ی ن
ـ� کننــده ای دارد و دولــت مصمــم اســت بـرای جلــب
«بیمســاله بـ ِ
نظــر آن ،هــر کار در توانــش باشــد را انجــام بدهــد .ق ـرار شــده کــه وزارت کشــور ،پــس از انتشــار گ ـزارش ایــن کمیســیون نتایــج
انتخابــات را تأییــد کنــد و مــوارد تخلــف احـزاب و کاندیداهــا یــا شــکایت از وزارتخانــه هــم ،بــه دادگسـ تـری ارجــاع شــود.
بــا ش�وع اولـ ی ن
ـ� جلســه کمیســیون ،دادســتان کل و وزیــر کشــور چنــد جملــه ای حــرف مــی زننــد و نوبــت را بــه نماینــده هــای پنــج
گ
ائتــاف اصــی مــی دهنــد .خوشــبختانه تاکنــون هیــچ کــدام از ســتادها در مــورد ســامت انتخابــات شــبهه بــزر� را پیــش نکشــیده
انــد و حداکـ ثـر ،ســتادهای همدیگــر را بــه موضوعـ ت
ـا� در حــد تبلیــغ در زمــان ممنوعیــت تبلیغــات یــا تخریــب شــخصیت کاندیداهــا
متهــم کــرده انــد.
بــا وجــود ایــن ،در همــان اوایــل جلســه ،احمــد مصبــاح نماینــده ائتــاف «جمهــوری اســامی» همــه را غافلگـ یـر مــی کنــد و اصــل
برگـزاری انتخابــات را غـ یـر قانـ ن
ـو� مــی دانــد .اســتنادش بــه بحـ ثـی تکـراری اســت کــه قبــا هــم کــرده انــد :اینکــه ســعید امیـ نـی در
ســال  ۱۴۲۸طبــق «قانــون اســایس جمهــوری اســامی» روی کار آمــده و بنابرایــن حــق نداشــته رفراندومــی را برگـزار کنــد کــه مغایــر
همـ ی ن
ـ� قانــون اســایس باشــد .مجــددا ایــن اســتدالل را پیــش مــی کشــد کــه طبــق اصــل  ۱۷۷قانــون اســایس ،جمهــوری بــودن،
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اســامی بــودن و شــیعه بــودن حکومــت و همچنـ ی ن
ـ� نقــش والیــت فقیــه تــا ابــد غـ یـر قابــل تغیـ یـر محســوب مــی شــده و هیــچ دولـ تـی
حــق نداشــته در مــورد آنهــا رفرانــدوم برگـزار کنــد .نماینــده ائتــاف جمهــوری اســامی نتیجــه مــی گـ یـرد« :بــر همـ ی ن
ـ� مبنــا ،رفرانــدوم
مجلــس موسســان هــم غـ یـر قانـ ن
ـو� اســت .دولــت حــق نــدارد بـرای تغیـ یـر قانــون اســایس و باطــل کــردن اصــول غـ یـر قابــل تغیـ یـر
آن از قبیــل اســامی بــودن حکومــت انتخابــات برگـزار کنــد».
وزیــر کشــور بــدون وارد شــدن بــه بحــث محتــوا� مــی پرســد پــس چـرا ائتــاف جمهــوری اســامی در ایــن «انتخابــات غـ یـر قانـ ن
ـو�»
ی
ن
ث
ش�کــت کــرده اســت؟ نماینــده ائتــاف جــواب مــی دهــد« :ابطــال فرانــدوم غـ یـر قانــو�  ۱۱دی  ۱۴۲۸مطالبــه حداکــری مــا بــود کــه
چــون بــه آن نرســیدیم ،بــه مطالبــه حداقــی خودمــان تــن دادیــم کــه عبــارت اســت از تــاش بـرای آنکــه تــا حــد ممکــن ،جلــوی زیــر
بگ�یــم»...
پــا گذاشــته شــدن اصــول اســام در قانــون اســایس جدیــد را ی
ـها� نماینــده ائتــاف تغیـ یـر از کــوره در مــی رود« :دولــت حاکــم آن قــدر بــا ایــن جنایتکارهــا مــدارا
بــه اینجــا کــه مــی رســد ،ســام شـ ب
بگ�نــد »...تــاش وزیــر کشــور
کــرده کــه بــه خودشــان اجــازه مــی دهنــد جلســه کمیســیون انتخابــات را بــا ایــن حــرف هــا بــه مســخره ی
بـرای قطــع کــردن صحبتــش ب� فایــده اســت« .هنــوز باورشــان نشــده حکومــت تغیـ یـر کــرده و بــا ایــن دولــت سازشــکاری کــه در ایــن
کشــور داریــم ،مــی ترســیم آخــرش هــم حکومــت واقعـاً عــوض نشــود».
آقــای مصبــاح بــه وزیــر کشــور مــی گویــد« :همـ ی ن
ـ� جاهاســت کــه معلــوم مــی شــود دولــت ب� طــرف اســت یــا نــه .در جلســه رســمی
ـها� صدایــش را
بــه یــی از ائتــاف هــای ش�کــت کننــده در انتخابــات مــی گوینــد جنایتــکار و آب از آب تــکان نمــی خــورد ».آقــای شـ ب
بلندتــر مــی کنــد« :هفتــاد ســال در ایــن مملکــت جنایــت کردیــد و آدم کشــتید ،بــه جــای آنکــه حســاب پــس بدهیــد طلبــکار شــده
ایــد .بــه جــای درس قانــون دادن ،تروریســتهایتان را از خیابــان هــا جمــع کنیــد کــه مملکــت را بــا بمــب گــذاری و چاقوکـ شـی بــه هــم
ریختــه انــد».
نماینــده ائتــاف جمهــوری اســامی از جایــش بلنــد مــی شــود و رو بــه دادســتان کل مــی گویــد« :یــا بایــد ایــن آقــا بــه خاطــر توهـ ی ن
ـ�
و اتهــام برخــورد شــود یــا مــن یــک لحظــه در ایــن اتــاق نمــی مانــم ».بعــد هــم بــدون آنکــه منتظــر جــواب دادســتان شــود نوشــته
هایــش را جمــع مــی کنــد تــا بــرود .پشــت رسش نماینــده ائتــاف تغیـ یـر هــم بــه دادســتان مــی گویــد« :مــا هــم عالقــه ای بــه
ش�کــت در ایــن جــور جلســات نداریــم .اگــر خواســتید مــن را بــه خاطــر توهـ ی ن
ـ� بــه تروریســت هــا بازداشــت کنیــد مامــور بفرســتید
ت
دف�مــان ».بازویــش را مــی گـ یـرم و نمــی گــذارم بلنــد شــود .مــی گویــد« :شــما حــق نداریــد مــن را بــه زور در اینجــا نگــه داریــد».
مــی گویــم« :خیــی خــوب ،برویــد ،فقــط صـ بـر کنیــد چنــد دقیقــه از خــروج آقــای مصبــاح بگــذرد کــه خــارج جلســه بــا هــم رو بــه
رو نشــوید ».پوزخنــد مــی زنــد :ت
«ن�ســید! بــا ایــن آقــا دســت بــه یقــه نمــی شــوم!»
بــا خــروج او ،وزیــر کشــور از نمانــده ســه ائتــاف بـ ق
ـا� مانــده مــی خواهــد فــردا ســاعت  ۶بعــد از ظهــر ب ـرای برگ ـزاری جلســه
بــه وزارت کشــور برگردنــد .خانــم مراغــه ای نماینــده ائتــاف ای ـران ســکوالر مــی گویــد« :کــدام جلســه؟ اینهــا کــه رفتنــد!» آقــای
معصومــی مســتاصل جــواب مــی دهــد« :شــما فــردا برگردیــد ،مــا هــم ســعیمان را مــی کنیــم ببینیــم تــا آن وقــت چــه مــی کنیــم.
اگــر راضیشــان کردیــم برگردنــد کــه چــه بهـ تـر ،اگــر نــه بــدون آنهــا جلســه را ادامــه مــی دهیــم».
ختــم جلســه ،تنهــا  ۳۵دقیقــه بعــد از آغــاز آن اعــام مــی شــود .همــه مــان شــوکه شــده ایــم! بعــد از رفـ ت ن
ـ� نماینــده هــا ،نیــم
سـ ت
ـاع� بــا وزیــر کشــور صحبــت مــی کنیــم تــا ببینیــم چــه بایــد کــرد .قـرار مــی شــود آقــای معصومــی ســه شــنبه بــا رهـ بـران ائتــاف
هــای جمهــوری اســامی و تغیـ یـر صحبــت کنــد تــا بلکــه کوتــاه بیاینــد .مانــده ام فــردا چطــور خـ بـر بــه هــم خــوردن جلســه را بــه
رئیــس جمهــور بدهــم.
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حــدود ســاعت  ۸صبــح اطالعیــه ائتــاف انتخابـ ت
ـا� «جمهــوری اســامی» منتـ شـر مــی شــود کــه ش�کــت در جلســات کمیســیون موقــت
نظــارت بــر انتخابــات را تحریــم کــرده اســت!
اطالعیــه مــی گویــد در جلســه اول کمیســیون« ،ائتــاف جمهــوری اســامی تروریســت و جنایتــکار معـ ف
ـر� شــده» و مــی افزایــد« :ایــن
بــر خــاف اصــول دموک ـرایس اســت کــه در ســاختمان وزارتخانــه متــویل برگ ـزاری انتخابــات ،یــی از محبــوب تریــن ائتــاف هــای
بگ�نــد .انجــام چنـ ی ن
ـ� الفاظــی مــورد توهـ ی ن
حــا�ض در عرصــه انتخابــات و میلیــون هــا رأی دهنــده بــه آن ،بــا چنـ ی ن
ـ� رفتــار
ـ� ق ـرار ی
ـو� مـ ی ز
تبعیــض آمـ ی ز
ـران اعتبــار و صالحیــت برگ ـزار کننــدگان
ـر ،غـ یـر منصفانــه و متعصبانــه ای در ســاختمان وزارت کشــور ،بــه خـ ب
انتخابــات مجلــس موسســان را نشــان مــی دهــد».
عجــب آدم هـ یـا� هســتند! حـ تـی یــک کلمــه اشــاره نکــرده انــد کــه الفاظــی چــون جنایتــکار و غـ یـره را نماینــده ائتــاف تغیـ یـر بــه
نماینــده شــان گفتــه .فقــط مــی گوینــد کــه «در ســاختمان وزارت کشــور» ایــن حــرف هــا بــه آنهــا گفتــه شــده کــه ایــن تصــور را ایجــاد
مــی کنــد کــه انــگار مســئوالن دولـ تـی چنـ ی ن
ـ� موضعــی را گرفتــه انــد .کامـا ً مشــخص اســت دنبــال فرصــت مــی گشــته انــد کــه ش�کــت
در کمیســیون را تحریــم کننــد .حتمـاً نتیجــه اش هــم ایــن خواهــد بــود کــه بعــدا اعــام کننــد کمیســیون و در نتیجــه انتخابــات،
معتـ بـر نیســت.
بــه دفـ تـر کــه مــی رســم ،خـ بـر مــی دهنــد رئیــس جمهــور زودتــر رس کار آمــده و مــی خواهــد مــن را ببینــد .بــه تلخــی در مــورد
اتفاقــات کمیســیون بازخواســت مــی کنــد« :مــن صبــح بایــد از اخبــار رســانه هــا متوجــه شــوم کــه جلســه کمیســیون بــه هــم
خــورده؟ پــس چــه نیــازی بــه حضــور شــما در جلســه بــود؟» ماجـرای دیــروز را بــه تفصیــل تعریــف مــی کنــم ،بــا ایــن توضیــح کــه:
«جلســه بــا وزیــر ســاعت  ۷شــب تمــام شــد .صـ بـر کردیــم فــردا اول وقــت بــه شــما خـ بـر بدهیــم ،ویل یــک درصــد هــم احتمــال
نمــی دادیــم کــه ســاعت  ۸صبــح چنـ ی ن
ـ� اطالعیــه ای بدهنــد».
رئیــس جمهــور قانــع نشــده اســت« :مــا ایــن روزهــا مرتــب داریــم غافلگـ یـر مــی شــویم ۱۳ .انفجــار پنجشــنبه گذشــته ،اطالعیــه
امــروز ... ،از آخــر و عاقبــت کارمــان واقعــا مــی ترســم ».اعتقــاد دارد هــواداران جمهــوری اســامی خیــی حســاب شــده ،اول
رفرانــدوم تغیـ یـر حکومــت را بــا اســتناد بــه قانــون اســایس وقــت غـ یـر قانـ ن
ـو� دانســتند و حــاال هــم بــا َع َلــم کــردن بهانــه ای جدیــد،
دارنــد اعتبــار انتخابــات مجلــس موسســان را زیــر ســوال مــی برنــد« :همــه اینهــا بـرای آن اســت کــه بهانــه هــا� بــه ظاهــر قانـ ن
ـو�
ی
ب ـرای بــه رســمیت نشـ ت ن
ـناخ� حکومــت جایگزیــن داشــته باشــند».
رئیــس جمهــور بــه شــدت نگـران اســت کــه ائتــاف تغیـ یـر هــم ،جلســات کمیســیون موقــت را تحریــم کنــد و توصیــه مــی کنــد هــر
کار کــه میتوانیــم را ب ـرای متقاعــد کردنشــان بــه حضــور در جلســات انجــام بدهیــم .بعــد از صبحــت بــا آقــای امیـ نـی ،بــا وزیــر
کشــور تمــاس مــی گـ یـرم و نظــر رئیــس دولــت را بــه اطالعــش مــی رســانم .تاکیــد مــی کنــد کــه بعــد از صــدور اطالعیــه صبــح،
شــخصاً کوشــیده بــا نماینــده ائتــاف تغیـ یـر صحبــت کنــد چــون نگـران بــوده کــه آنهــا هــم اطالعیــه مشــابهی را صــادر کننــد .مــی
ـها� پیــام گذاشــته و منتظــر جــواب اوســت .از وزیــر خواهــش مــی کنــم قبــل از
گویــد از حــدود یــک ســاعت پیــش بـرای آقــای شـ ب
اینکــه کار از کار بگــذرد مجــدداً تمــاس بگـ یـرد.
ـها� صحبــت کــرده اســت .او گفتــه همکارانــش
نیــم ســاعت بعــد از مکالمــه ،وزیــر زنــگ مــی زنــد و خـ بـر مــی دهــد کــه بــا آقــای شـ ب
دارنــد در واکنــش بــه بیانیــه ائتــاف جمهــوری اســامی ،بیانیــه ای را تنظیــم مــی کنــد ویل قصــد تحریــم جلســات کمیســیون را
ندارنــد .وزیــر کشــور را�ض اســت« :همـ ی ن
ـ� کــه قصــد تحریــم ندارنــد کفایــت مــی کنــد .حــاال هــر چــه مــی خواهنــد در بیانیــه شــان
بنویســند».
چـ ی ز
ـری از مکالمــه مــان نمــی گــذرد کــه بیانیــه منتـ شـر مــی شــود .واقع ـاً هــر چــه خواســته انــد در بیانیــه شــان نوشــته انــد! بخــش
کوتاهــی از آن ،البتــه بــا لحــن بســیار تنــد ،بــه انتقــاد از ائتــاف جمهــوری اســامی اختصــایص دارد ،امــا بخــش اصــی ،انتقــاد از
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دولــت اســت .رفتــار نماینــده ائتــاف جمهــوری اســامی در جلســه کمیســیون را« ،نمونــه ای از نتایــج سیاســت دولــت در مــدارا بــا
عامــان رژیــم ســابق» دانســته انــد و هشــدار داده انــد کــه بــا ادامــه ایــن رونــد «قانــون اســایس بعــدی هــم چـ ی ز
ـری بیــش از نســخه
تعدیــل شــده قانــون اســایس جمهــوری اســامی نخواهــد بــود» .در انتهــای بیانیــه هــم اعــام کــرده انــد کــه اگــر در جلســات
بعــدی کمیســیون ش�کــت مــی کننــد ،فقــط بـرای «اطمینــان نداشـ ت ن
ـ�» بــه مجریــان انتخابــات و دفــاع از حقــوق «کاندیداهــای واقعــی
ســکوالر» اســت و گرنــه در «نمایــش سازشــکارانه دولــت» ش�کــت نمــی کردنــد.
عجیــب اســت کــه ائتــاف تغیـ یـر هــم ،ماننــد ائتــاف جمهــوری اســامی ،بعــد از تمــام بــد و بـ یـراه هـ یـا� کــه بــه دولــت گفتــه،
توضیــح نــداده کــه در جلســه دیــروز کمیســیون واقعــا چــه اتفـ ق
ـا� افتــاد .فکــر مــی کنــم دولــت چــاره ای نــدارد جــز آنکــه راسـاً در این
مــورد اطــاع رسـ ن
ـا� کنــد .یــک بــار دیگــر بــا وزیــر کشــور تمــاس مــی گـ یـرم و همـ ی ن
ـ� پیشــنهاد را مطــرح مــی کنــم .مــی گویــد ورود بــه
دعــوای ایــن دو ائتــاف را بــه صــاح نمــی دانــد امــا مخالفـ تـی نــدارد کــه از بابــت «ثبــت در تاریــخ» ،وزارت کشــور اطالعیــه بدهــد.
بیانیــه وزارت کشــور ،دو ســاعت و نیــم قبــل از تشــکیل جلســه دوم کمیســیون منتـ شـر مــی شــود و توصیــف دقیقــی از ماج ـرای
جلســه اول را ارائــه مــی کنــد .در بیانیــه ،از اینکــه ائتــاف جمهــوری اســامی ،بــه بهانــه درگـ یـری لفظــی بــا نماینــده ائتــاف تغیـ یـر
جلســات کمیســیون را تحریــم کــرده ،اب ـراز تعجــب شــده اســت.
ســاعت  ۶جلســه بعــدی کمیســیون تشــکیل مــی شــود .از همــان ابتــدای جلســه ،آقــای معصومــی کنـ تـرل بحــث را در دســت مــی گـ یـرد
و بــدون کوچــک تریــن اشــاره ای بــه ماجراهــای روز گذشــته ،خیــی خشــک و اداری شــکایت هــای طــرح شــده از طــرف ســتادهای
انتخابـ ت
ـا� را بــه بحــث مــی گــذارد .وزیــر مشــخصا ،هیــچ اشــاره ای بــه بیانیــه چنــد ســاعت پیــش ائتــاف تغیـ یـر و مطالــب آن علیــه
ـا� کــه انــگار خودشــان را بـرای بحــث هــای متفـ ت
دولــت نمــی کنــد .نماینــده هــای ســتادهای انتخابـ ت
ـاو� آمــاده کــرده بودنــد ،کمابیــش
غافلگـ یـر مــی شــوند ،امــا خودشــان را جمــع و جــور مــی کننــد و جلســه بــه صــورت عــادی پیــش مــی رود.
جلســه ،تــا ســاعت  ۹و نیــم شــب ادامــه پیــدا مــی کنــد .اغلــب شــکایت هــای مطــرح شــده ،از طــرف ائتــاف جمهــوری اســامی
اســت ،ویل ابتــدا ســایر شــکایت هــا بــرریس مــی شــود .بــرریس شــکایت هــای ائتــاف جمهــوری اســامی را بــه بعــد موکــول میکنیــم
تــا بلکــه در آینــده تصمیشــان عــوض شــود و نماینــده آنهــا در هنــگام بــرریس شکایتهایشــان حضــور داشــته باشــد.
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صبــح ق ـرار اســت مــن و خانــم حافظــی معــاون اول ،از طــرف ریاســت جمهــوری در جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش ش�کــت
کنیــم .بــا توجــه بــه اهمیــت جلســه امــروز ،قـرار بــود خــود رئیــس جمهــور در آن حــا�ض شــود ویل بــه خاطــر گرفتاریهــای بعــد از
انتخابــات ،از مــا خواســته اســت کــه بــه جایــش بــه جلســه برویــم .خانــم آبــادی وزیــر آمــوزش و پــرورش ،درزمــان حکومــت ســابق از
رهـ بـران صنفــی معلمــان محســوب مــی شــد و دو ســال و نیــم هــم زنـ ن
ـدا� بــود .وزارتخانــه اش بعــد از تغیـ یـر حکومــت ،بــه شــدت
درگـ یـر بازنگــری در کتــاب هــا و مــواد آمـ ش
ـوز� مــدارس بــوده اســت.
از هنــگام برگ ـزاری رفرانــدوم تغیـ یـر حکومــت ( ۱۱دی) ،یــک ســال تحصیــی کامــل سـ پـری نشــده و دانــش آمــوزان درواقــع ،هنــوز
در حــال گذرانــدن ســایل هســتند کــه آغــازش در دوران جمهــوری اســامی بــوده .مســئوالن جدیــد آمــوزش و پــرورش ،در ایــن زمــان
کوتــاه فرصــت تنظیــم متــون دریس جدیــد بـرای مــدارس را نداشــته انــد و تنهــا ،جـ ت
ـزوا� تحــت عنــوان «آمــوزش شــهروندی» بـرای
دانــش آمــوزان مقاطــع گوناگــون تحصیــی تهیــه شــده اســت .همچنـ ی ن
ـ� ،تعــدادی از درســهای کتابهـ یـا� ماننــد تاریــخ ،تعلیمــات
ن
ـر� و ادبیــات ،کــه مضمــون ایدئولوژیــک داشــته انــد ،حــذف شــده انــد.
دیـ نـی ،تعلیمــات مــد� ،عـ ب
ـدا� جنسـ ت
موضــوع جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش ،تعیـ ی ن
ـی�» در آمــوزش و پــرورش اســت .خانــم آبــادی مــی
ـ� تکلیــف بحــث «جـ ی
گ
ن
ـدا� ،آمــاد� الزم ب ـرای نشسـ ت ن
ـ� رس کالس
گویــد نگ ـرا� کارشناســان وزارتخانــه آن اســت کــه دانــش آمــوزان ،بعــد از ســال هــا جـ ی
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درس بــه همـراه جنــس مخالــف را نداشــته باشــند .بــه گفتــه او« :بــه عنــوان نمونــه ،ممکــن اســت مــوارد زیــادی از مزاحمــت جنــی
ـدا� ،نســبت بــه جنــس مخالــف –اصطالحــا– حریــص شــده
از جانــب دانــش آمــوزان پــر داشــته باشــیم کــه بــر اثــر ســال هــا جـ ی
گ
ق
ش
انــد ».وزیــر آمــوزش و پــرورش ادامــه مــی دهــد« :در ش�ایطــی کــه سیســتم حقــو� ،آمــوز� و انتظامــی مــا هنــوز تجربــه و آمــاد�
الزم را بـرای اقتضائــات دوره ســکوالر پیــدا نکــرده ،مــا نگـران اولـ ی ن
ـ� ســال هــای مختلــط کــردن مــدارس هســتیم و معتقدیــم ایــن
موضــوع ،بــه ویــژه مــی توانــد بـرای دخـ تـران دانــش آمــوز تبعـ ت
ـا� را در پ� داشــته باشــد».
خانــم آبــادی بــر همـ ی ن
ـ� مبنــا خـ بـر مــی دهــد کــه مســئوالن وزارتخانــه ،دارنــد روی طرحــی کار مــی کننــد کــه مبنــای آن ،مختلــط کــردن
مــدارس در مقطــع ابتــدا� و ســپس توســعه تدریجــی ایــن رونــد بــه ســال هــای باالتــر ،در یــک دوره زمـ ن
ـا�  ۷ســاله خواهــد بــود۷ .
ی
ســال البتــه خیــی طـ ن
ـوال� اســت و قاعدتــا از دوران مســئولیت خانــم وزیــر فراتــر مــی رود .امــا فکــر مــی کنــم همـ ی ن
ـ� کــه در ایــن
ن
ـو� اســت.
ش�ایــط پرتنــش ،یــی از وزارتخانــه هــای مــا چنــان اطمینــا� نســبت بــه آینــده دارد کــه برنامــه  ۷ســاله مــی ریــزد ،خـ بـر خـ ب
آقــای قدیمــی معــاون پژوهـ شـی وزارتخانــه ،بعــد از خانــم آبــادی توضیــح مــی دهــد کــه در داخــل ایــن وزارتخانــه ،چنــد ابهــام اصیل
در ارتبــاط بــا مــدارس مختلــط وجــود دارد کــه کارشناســان ،هنــوز در مــورد آنهــا بــه جمــع بنــدی مشــخیص نرســیده انــد .او بــه عنــوان
نمونــه ،بــه حــق تأســیس مــدارس خصــویص غ�مختلــط اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد« :از طـ ف
ـر� خیــی هــا معتقدنــد در ایـران هــم
ی
ف
ت
ـر� امــکان تأســیس مــدارس خصــویص پرسانــه یــا دخ�انــه وجــود داشــته باشــد ،و از طــر� ایــن
بایــد ماننــد بســیاری از کشــورهای غـ ب
ن
ت
نگـر نا� مطــرح اســت کــه در صــورت ایجــاد چنـ ی ن
ـ� امــکا� ،بیشــر خانــواده هــا ترجیــح دهنــد فرزندانشــان را در مــدارس یغ�مختلــط
ثبــت نــام کننــد .یعـ نـی در عمــل ،سیســتم آمــوزش خصــویص بــه طــور غـ یـر طبیعــی در مقابــل سیســتم آمــوزش عمومــی تقویــت
شــود ».بــه گفتــه آقــای قدیمــی ،کارشناســان وزارتخانــه مــی کوشــند تــا پایــان ســال تحصیــی جــاری ،پیشــنهادات مشــخیص را در ایــن
زمینــه تدویــن کننــد تــا بعــد از تاییــد نهـ یـا� ،بــه صــورت الیحــه فــوری تقدیــم مجلــس شــود.
بعــد از جلســه بــه خانــم حافظــی مــی گویــم« :ســکوالر شــدن مملکــت چــه دردرسهــا داشــت کــه مــا خـ بـر نداشــتیم!» خانــم
حافظــی جــواب مــی دهــد« :بــه هــر حــال مــن قصــد نداشــتم دخالــت کنــم ،امــا اصـا ً بــا  ۷ســال وقــت گذاشـ ت ن
ـ� بـرای مختلــط
کــردن کامــل مــدارس موافــق نیســتم .اگــر ق ـرار بــود ایــن همــه محافظــه کار باشــیم ،خــوب البــد بایــد مث ـا ً ب ـرای ورود زنهــا بــه
اســتادیوم هــای فوتبــال هــم  ۱۰ســال صـ بـر مــی کردیــم».
مــی گویــم« :ابعــاد ماجـرای اســتادیوم هــا ،قابــل مقایســه بــا موضــوع مختلــط کــردن مــدارس نبــود .ایــن دومــی ۹ ،مــاه از ســال
نصــف دانــش آمــوزان کشــور را درگـ یـر مــی کنــد ».خانــم حافظــی زیــر لــب زمزمــه مــی کنــد« :مــن مــی ترســم تدریجـاً چشــم بــاز
کنیــم ببینیــم مملکــت شــده همــان جمهــوری اســامی کــه قبـا ً بــود».
بعــد از جلســه وزارت آمــوزش و پــرورش ،بایــد بــه رسعــت گـزارش نشســت دیــروز کمیســیون موقــت نظــارت بــر انتخابــات را بـرای
رئیــس جمهــور حــا�ض کنــم .هیــچ حوصلــه ایــن کار و از آن بدتــر ،حوصلــه ش�کــت در جلســه بعــدی کمیســیون در ســاعت  ۶را
نــدارم.
خوشــبختانه جلســه امــروز کمیســیون هــم ،بــدون تنــش مــی گــذرد .بــاز هــم خــود وزیــر شــکایت هــای عمــده را مــورد بــه مــورد
طــرح مــی کنــد و بــه بحــث مــی گــذارد .خوبیــش ایــن اســت کــه بــا وجــود تمــام شــکایت هـ یـا� کــه مطــرح شــده ،تــا ایــن لحظــه هیــچ
کــس نتوانســته دولــت را بــه دســتکاری در انتخابــات متهــم کنــد .حـ تـی نماینــدگان ائتــاف جمهــوری اســامی هــم ،بــا وجــود آنکــه
بــه بهانــه اتفاقــات اولـ ی ن
ـ� جلســه کمیســیون ،دولــت را بــه ب«� طــرف نبــودن» متهــم کــرده انــد ،امــا نتوانســته انــد نحــوه برگ ـزاری
انتخابــات را زیــر ســوال بب�نــد.
بعــد از جلســه کمیســیون ،وزیــر کشــور برایــم تعریــف مــی کنــد کــه صبــح شــخصاً مــدت هــا بــا چنــد نفــر از رهـ بـران ائتــاف
جمهــوری اســامی صحبــت کــرده تــا بلکــه آنهــا را بــه ش�کــت در جلســات بعــدی متقاعــد کنــد .مــی گویــد آنهــا بــه هیــچ وجــه زیــر
بــار نرفتــه انــد و تأکیــد هــم کــرده انــد کــه ادامــه جلســات کمیســیون بــدون حضــور نماینــده خــود را غـ یـر قانـ ن
ـو� مــی داننــد.
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البد انتظار دارند چون نماینده شان قهر کرده ،کمیسیون را کال ً تعطیل کنیم!
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صبح وزرای تجارت و امور خارجه بریتانیا ،هر دو از حزب کارگر ،برای مالقات با آقای ن
امی� به ریاست جمهوری می آیند.
ایــن دو وزیــر از دیــروز بــه همـراه هیـ ت
ـأ�  ۱۲۰نفــره از صاحبــان صنایــع و موسســات مــایل بریتانیـ یـا� بــه تهـران ســفر کــرده انــد .بــا
توجــه ادامــه بحـران اقتصــادی در بریتانیــا ،امیــدوار بــوده انــد کــه در تهـران چنــد قـرارداد مهــم را نهـ یـا� کننــد ،ویل ظاهـراً بخــش
خصــویص ایـران اســتقبال زیــادی از همــکاری بــا موسســات بریتانیـ یـا� نکــرده اســت .صنایــع بریتانیــا از دهــه هــا پیــش مزیــت هــای
رقابـ تـی خــود را از دســت داده انــد و بــا خــروج ایــن کشــور از اتحادیــه اروپــا در ســال  ،۲۰۳۶مرکزیــت مــایل لنــدن هــم بالموضــوع
شــده اســت.
از مدتهــا پیــش ،عمـا ً نــه تنهــا بــورس فرانکفــورت بــه قــوی تریــن بــورس اروپـ یـا� تبدیــل شــده ،کــه عمــده بانــک هــا و ش�کــت هــای
بیمــه اصــی اروپــا هــم بــه آلمــان انتقــال یافتــه انــد و بســیاری از موسســات مــایل بریتانیــا ،دیگــر حـ تـی تــوان رقابت بــا اســکاتلندیها را
ـدا� اســکاتلند
هــم ندارنــد .خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا ،درواقــع رسیــع تــر از آنچــه انگلیــی هــا تصــورش را مــی کردنــد بــه جـ ی
در رفرانــدوم ۲۰۲۷منجــر شــد کــه مردمــش ،در کنــار مطالبــات دیگــر ،خواســتار بـ ق
ـا� مانــدن در اتحادیــه هــم بودنــد .امکانــات
بســیار گسـ تـرده ای کــه دولــت مســتقل اســکاتلند بـرای رسمایــه گــذاری و فعالیــت موسســات مــایل اروپـ یـا� ایجــاد کــرد ،در عــرض کمـ تـر
از دو دهــه باعــث شــد تــا ادینبــورگ بــه تدریــج لنــدن را پشــت رس بگــذارد و ایــن تغیـ یـر ،تأثـ یـرات ویرانگــری بــر اقتصــاد بریتانیــا بــر
جــای گذاشــت کــه همچنــان ادامــه دارد.
آقــای ب ـراون وزیــر تجــارت بریتانیــا ،در دیــدار بــا رئیــس جمهــور محتاطانــه گالیــه مــی کنــد کــه در جریــان ســفرش ،جــز وزیــر
بــازر ن
گا� ایـران کــه ی ز
م�بــان رســمی بــوده ،ســایر مدیـران ارشــد اقتصــادی دولــت بــا هیــأت بریتانیـ یـا� مذاکــره ای نداشــته انــد .میگویــد
کــه عمـا ً تصمیــم گـ یـری در مــورد همــکاری بــا بریتانیــا ،بــه مدیـران بخــش خصــویص ایـران واگــذار شــده کــه آنهــا هــم اشــتیاق کمــی
نشــان داده انــد .رئیــس جمهــور پاســخ مــی دهــد کــه سیاســت فعــی کشــور« ،کوچــک کــردن انــدازه دولــت» اســت و وزارتخانــه هــای
دولـ تـی ،جــز در برخــی صنایــع مشــخص اسـ تـراتژیک یــا زیربنـ یـا� ،قـرار نیســت در ســایر زمینــه هــا تعیـ ی ن
ـ� کننــده باشــند.
رئیــس جمهــور تأکیــد مــی کنــد کــه عــدم اســتقبال بخــش خصــویص ایـران در ایــن ســفر ،بــر مبنــای منطــق اقتصــادی نشــان دهنــده
آن اســت کــه موسســات بریتانیــا از مزیــت هــای رقابـ تـی الزم بـرای فعالیــت در بــازار کشــور برخــوردار نیســتند .آقــای امیـ نـی در عـ ی ن
ـ�
ـنا� بیشـ تـر بــا اولویــت هــای فضــای
حــال ،ابـراز امیــدواری مــی کنــد کــه مدیـران بریتانیـ یـا� ،ایــن ســفر را فرصـ تـی مغتنــم بـرای آشـ ی
کســب و کار و تجــارت در ایـران بداننــد و در آینــده ،حضــور موثرتــری در بــازار ایـران داشــته باشــند.
بعــد از صحبــت هــای وزیــر تجــارت ،آقــای کمپــل وزیــر امــور خارجــه بریتانیــا مــی گویــد کــه کشــورش آمــاده انتقــال تجربــه بــه
تهـران بـرای مقابلــه بــا عملیــات تروریسـ تـی اســت و ابـراز امیــدواری مــی کنــد کــه مقــام هــای ایـران ،مجموعــه پیشــنهادات مـ ن
ـدو�
را کــه در ایــن زمینــه ،از ســوی لنــدن تهیــه و ارائــه شــده اســت مــورد توجــه ق ـرار دهنــد .در پایــان دیــدار ،آقــای کمپــل بــه رســم
یادبــود یــک دوره کامــل از فیلــم هــای مســتند شــبکه جهـ ن
ـا� ب� ب� یس در مــورد ایـران را بــه آقــای امیـ نـی مــی دهــد .رئیــس جمهــور
تشــکر مــی کنــد و مــی گویــد« :واقعـاً حیــف شــد کــه � � یس جهـ ن
ـا� فعالیتــش را متوقــف کــرد .حـ تـی بعــد از بســته شــدن ب� ب� یس
ب ب
ن
فــاریس ،مــن تــا ســال هــای ســال � � یس جهـ ن
ت
ت
ـا� را بیشــر از بیشــر از هــر شــبکه تلویزیــو� دیگــری تماشــا میکــردم».
ب ب
آقــای کمپــل مــی گویــد« :متاســفانه بح ـران اقتصــادی کشــور بعــد از خــروج از اتحادیــه اروپــا ،بــه مخالفــان ب� ب� یس در حــزب
محافظــه کار امــکان داد تــا بــا لغــو قانــون تغذیــه مــایل ب� ب� یس از مالیــات پرداخـ تـی بـرای اســتفاده از تلویزیــون� ،ض بــه نهـ یـا� را بــه
ایــن شــبکه بزننــد ».وزیــر امــور خارجــه بریتانیــا بــا یــادآوری اینکــه فشــار روی بودجــه بخــش جهـ ن
ـا� ،از ســالها قبــل از خــروج بریتانیــا
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از اتحادیــه اروپــا ش�وع شــده بــود ،مــی افزایــد« :یــی از نتایــج واضــح ایــن فشــار ،تعطیــی رادیــو ،بعــد تلویزیــون و بعــد وبســایت
ب� ب� یس فــاریس در فاصلــه  ۲۰۲۲تــا  ۲۰۲۵بــود .ویل بعــد از ســقوط اقتصــادی بریتانیــا ،همــه مــی دانســتند کــه ادامــه حیــات کل ب�
� یس جهـ ن
ـا� هــم دیگــر غـ یـر ممکــن خواهــد بــود».
ب
ـدا� اســکاتلند و خــروج از اروپــا ،حفــظ حــق و تــوی
رئیــس جمهــور مــی گویــد« :همــان طــور کــه همــه مــی دانســتند بعــداز جـ ی
بریتانیــا بــه عنــوان یــک قــدرت جهـ ن
ـا� هــم غـ یـر ممکــن خواهــد بــود؛ اگرچــه ایــن یــی ،چهارســال طــول کشــید تــا عمــی شــود!»
ســاعت  ،۴دو وزیــر بریتانیــا� در محــل شــبکه دویچــه ولــه مصاحبــه مطبوعـ ت
ـا� دارنــد .از ن ز
ط�هــای روزگار آن اســت کــه دفـ تـر فعــی
ی
ن
ت
دویچــه ولــه فــاریس در تهـران ،در محــی واقــع شــده کــه پیشــر ،بــه بخــش جهــا� ب� ب� یس تعلــق داشــت .ظاهـرا بعــد از تعطیــی
دائمــی � � یس جهـ ن
ـا� ،دویچــه ولــه ایــن ســاختمان را از مالــک ایـر نا� آن خریــده و االن ،یــی از مجموعــه ســاختمان هــای متعلــق
ب ب
بــه ایــن شــبکه آلمـ ن
ـا� در تهـران اســت.
ســه ربــع بعــد از ش�وع مصاحبــه مطبوعـ ت
ـا� ،بــه ناچــار ســاختمان دویچــه ولــه را بـرای ش�کــت در جلســه کمیســیون انتخابــات تــرک
میکنــم .ایــن جلســات تکـراری و خســته کننــده ،کابــوس هــر روزه مــن شــده انــد .خوبیــش ایــن اســت کــه اگــر اتفــاق غـ یـر منتظــره
ای نیفتــد ،دوشــنبه آخریــن جلســه خواهــد بــود.
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باالخــره امــروز بــا ســارا و ســامان راهــی ســفر مــی شــویم! در طــول تعطیــات نــوروزی نشــده بــود کــه از ته ـران تــکان بخوریــم
ـو� اســت کــه یــک روزی بــه
و حـ تـی هفتــه پیــش ،مــن و ســارا بــه خاطــر انتخابــات جمعــه هــم رس کار بودیــم .امــروز فرصــت خـ ب
رامــر برویــم تــا بلکــه کمــی دل ســامان هــم بــاز شــود.
بــا قطــار رسســیع السـ یـر تهـران – رامــر ،کمـ تـر از یــک ســاعت تــا رامــر راه اســت .در نتیجــه ،مــی توانیــم صبــح اول وقــت برویــم
و شــب ســاعت  ۸برگردیــم .البتــه ســامان همچنــان غــر مــی زنــد کــه «ایــن دیگــر چــه مسـ ت
ـافر� اســت کــه صبــح برویــم و شــب
برگردیــم» ،امــا تــوی قطــار کــه مــی نشــیند ،غــر زدن را فرامــوش مــی کنــد.
در رامــر ،مهمــان خانــم ســمیعی فرمانــدار هســتیم کــه او هــم از آشــنایان زمــان تحصیــل در کاناداســت .یــک پــر دارنــد کــه
کمــی از ســامان بــزرگ تــر اســت ،ویل بچــه هــا کوچــک تــر کــه بــوده انــد چنــد بــار همدیگــر را در مونـ تـرال دیــده انــد و هنــوز
گ
رابطهشــان خــوب اســت .خانــم ســمیعی در نزدیــی فرمانــداری خانــه قشــن� دارد و همــرش دکـ تـر احــدی هــم در بیمارســتان
رامــر ج ـراح اســت .فرمانــدار ،کیل برایمــان تــدارک دیــده و وعــده مــی دهــد کــه بعــداز نهــار ،بــه اتفــاق رسی هــم بــه ســاحل
گ
بزنیــم .میگویــد« :کنــار ســاحل خانــه هــای خیــی قشــن� ســاخته شــده و بــا هــم بدمــان نمــی آمــد کــه بــه جــای اینجــا ،یــی از
آن خانــه هــا را مــی گرفتیــم .ویل نمــی دانــم چـرا از وزارت کشــور بخشــنامه آمــد کــه مســئوالن دولـ تـی حــق تملــک یــا حـ تـی اجــاره
ســاختمان در ســاحل دریــا را ندارنــد».
ســارا بــا تعجــب مــی پرســد« :واقع ـاً! آخــر چ ـرا؟» خانــم ســمیعی بــه مــن اشــاره مــی کنــد« :از همــر محـ تـرم پب�ســید .مــا هــم
عقلمــان نرســید .شــاید دولــت مــی خواهــد مقــام هــای محــی مرفــه بــه نظــر نیاینــد!» ســارا بــا صــدای بلنــد مــی خنــدد« :واقعـاً کــه
دولــت امیـ نـی شــاهکار اســت! مــن برگــردم تهـران از ایــن ماجـرا بـرای تلویزیونمــان گـز ش
ار� تهیــه مــی کنــم کــه رویــش یــک وجــب
روغــن باشــد!» بــه خانــم معصومــی مــی گویــم« :شــما کــه ماج ـرای بخشــنامه را ب ـرای ســارا خانــم تعریــف مــی کنیــد ،البــد ایــن
را هــم میگوییــد کــه بخشــنامه مهــر خیــی محرمانــه داشــته اســت دیگــر؟» فرمانــدار کمــی مضطــرب مــی شــود« :بلــه ســارا جــان!
واقعـاً نامــه خیــی محرمانــه بــود .شــما را بــه خــدا ایــن را رســانه ای نکنیــد بـرای مــا ش� بشــود».
ســارا شــوخی و جــدی جــواب مــی دهــد« :البتــه مــن بــه لحــاظ حرفــه ای مجبــور نیســتم کــه اخبــار محرمانــه ای کــه بــه منافــع
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عمومــی مربــوط مــی شــوند را پنهــان نگــه دارم .ویل بـرای آنکــه ی ز
م�بانمــان را معــذب نکنــم از خـ یـر ایــن یــی مــی گــذرم ».بــا وجــود
ایــن رس نهــار ،ســارا بــا بشــقاب پــر نزدیکــم مــی شــوم و آرام مــی پرســد« :موقــع برگشـ ت ن
ـو� دلیــل آن بخشــنامه
ـ� بایــد برایــم بگـ ی
مســخره چــه بــوده .نمــی خواهــم منتـ شـر کنــم ویل دارم از فضــویل مــی مـ یـرم ».مــی گویــم« :لعنــت بــر شــیطان!»
بعــد از نهــار بــه اتفــاق خانــم ســمیعی و همــرش بــه ســاحل مــی رویــم .البتــه تقریبـاً دیگــر ســاحیل بـ ق
ـا� نمانــده .رستــارس ســاحل
را افـراد و ســازمان هــا تــرف کــرده انــد .خیــی از جاهــا ،حـ تـی بــا خشــک کــردن ســاحل ،در بسـ تـر دریــا هــم ویالهــای عجیــب و
غریــب ســاخته انــد .خانــم ســمیعی مــی گویــد« :حداقــل یــک ســوم ســاختمان هــای ســاحیل در زمــان جمهــوری اســامی متعلــق
بــه دســتگاه هــای دولـ تـی بــوده و حــدود یــک چهــارم از کل ســاخت و ســازها هــم ،ملــک شــخیص مســئوالن یــا وابســتگان مســئوالن
ســابق اســت ».از دولــت گالیــه دارد کــه تکلیــف ویالهــا و ســاختمان هــای ســاحیل متعلــق بــه دســتگاه هــای دولـ تـی را روشــن نمــی
کنــد و فقــط دســتور داده کــه همــه آنهــا تــا اطــاع ثانــوی پلمــپ شــوند .ســارا بــاز بــا نابــاوری بــه ســمت مــن برمــی گــردد« :واقعـاً؟
بـرای چــه بایــد ســاختمان هــای دولـ تـی ســاحل پلمــپ شــوند؟» مــی گویــم« :شــما را بــه خــدا بگذاریــد ایــن یــک روز را بــا سیاســت و
دولــت کاری نداشــته باشــیم!» دکـ تـر احــدی همــر خانــم فرمانــدار مداخلــه مــی کنــد« :اصـا ً بحــث ســاخت و ســاز را رهــا کنیــم.
بیاییــد برویــم جاهـ یـا� کــه ســاخت و ســاز نشــده و مــردم عــادی هنــوز مــی تواننــد از ســاحل اســتفاده کننــد».
بــه اتفــاق بــه ســاحیل مــی رویــم کــه هنــوز بــه تملــک ســازمان هــا یــا مالــکان خصــویص در نیامــده و عــده زیــادی از مــردم بـرای
تفریــح کنــار آب آمــده انــد .هــوا آن قــدر گــرم نیســت کــه مــردم تــوی آب برونــد ویل خیــی هــا لبــاس هــای کامــا بــاز پوشــیده انــد.
فرمانــدار مــی گویــد« :تابســتان قبــی رامــر در زمــان جمهــوری اســامی بــوده و هنــوز اولـ ی ن
ـ� تابســتان در زمــان حکومــت جدیــد
رســیده کــه ببینیــم ســاحل هــا چطــور مــی شــوند .ویل قاعدتـاً وضــع آسـ ن
ـا� نخواهیــم داشــت ».توضیــح مــی دهــد« :طبیعتـاً خیــی
از زن هــا دوســت دارنــد بــا لبــاس شــنا بــا تــوی آب برونــد و البــد ایــن موضــوع بــا واکنــش هـ یـا� رو بــه رو خواهــد شــد ».ســارا مــی
ـ� حــاال هــم بــه گـزارش رســانه هــا ،واکنــش اقشــار متعصــب کــم نبــوده ».خانــم ســمیعی صدایــش را پایـ ی ن
پرســد« :تــا همـ ی ن
ـ� مــی
آورد« :خــوب ،در واقــع واکنــش هــای مذهـ بـی ،تنهــا بخـ شـی از مشــکل اســت .بخــش دیگــری از آن ،عــادت نداشـ ت ن
ـ� جامعــه بــه
حضــور عمومــی زن هــا بــا لبــاس شناســت .بــا وجــود اینکــه هــوا هنــوز خیــی گــرم نیســت ،در همـ ی ن
ـ� حــد آزاد لبــاس پوشــیدن زن
هــا کــه میبینیــد هــم باعــث افزایــش مزاحمــت هــای جنــی شــده ،چــون اغلــب جوانهــای اینجــا هیــچ وقــت خانــم هــا را بــا لبــاس
ـ� بــار چنـ ی ن
شــنا در کنــار ســواحل ایـران ندیــده انــد .طبیعتـاً وقـ تـی کــه بـرای اولـ ی ن
ـ� صحنــه هـ یـا� را مــی بیننــد ،برخوردشــان عــادی
نیســت».
چــه تصـ ف
ـاد�! همـ ی ن
ـ� دو روز پیــش بــود کــه در جلســه وزارت آمــوزش و پــرورش ،وزیــر از مشــکالت مشــابهی صحبــت میکــرد کــه
میگفــت ممکــن اســت بعــد از مختلــط کــردن مــدارس ایجــاد شــود.
ـختگ�انه ای را بــه اســتان هــای ســاحیل ابــاغ کــرده
فرمانــدار ادامــه مــی دهــد« :البتــه وزارت کشــور در ایــن زمینــه دســتور العمــل سـ ی
ت
کــه تــا حــاال نســبتاً جــواب داده اســت .طبــق ایــن دســتور العمــل ،در ایــن اســتان هــا بــه طــور گســرده در مــورد تعریــف ‹مزاحمــت
گ
جنــی› در دولــت ســکوالر اطــاع رسـ ن
ـا� شــده ،زن هــا تشــویق بــه طــرح شــکایت شــده انــد و پلیــس ،بــا هماهنــی دادگسـ تـری،
در مقابلــه بــا مزاحمــت – از توهـ ی ن
ـ� گرفتــه تــا ‹خـ یـره شــدن›– شــدت عمــل زیــادی نشــان میدهــد ».خانــم ســمیعی میگویــد کــه در
ـ� حــال ،وزارت کشــور از دســتگاه هــای اجـر یا� و پلیــس خواســته اســت تــا بــا ت
اع�اضــات مســالمت آمـ ی ز
عـ ی ن
ـر اقشــار مذهـ بـی نســبت
مع�ضــان مذهــی ایــن امــکان را مــی دهیــم تــا ،در صـ ت
بــه وضعیــت شــهرهای ســاحیل مــدارا کننــد« :مــا بــه ت
ـور� کــه تبلیغاتشــان
ب
متضمــن توهـ ی ن
ـ� یــا آزار زن هـ یـا� کــه لبــاس بــاز میپوشــند نباشــد ،آزادانــه علیــه سیاســت هــای اجتماعــی دولــت تبلیغــات کننــد یــا
حـ تـی بــه ترویــج حجــاب پب�دازنــد .امــا در صـ ت
کوچک�یــن ب� ت
ت
اح�امــی بــه زن هــا انجــام دهنــد یــا احســاس شــود کــه مشــوق
ـور� کــه
هــر نــوع اقــدام علیــه آنهــا هســتند ،بــه رسعــت بــا آنهــا برخــورد مــی شــود».
ـ� امــروز هــم عــده ای از روحانیــون در مـ ن
دکـ تـر احــدی یــادآوری مــی کنــد کــه همـ ی ن
ـکا� نزدیــک ســاحل «نمایشــگاه حجــاب» برگـزار
کــرده انــد و پیشــنهاد مــی دهــد کــه بـرای دیــدن آن ،بــه مــکان نمایشــگاه رسی بزنیــم.
بــه محــی مــی رویــم کــه در آن ،تعــداد زیــادی پارچــه بــزرگ بــا شــعارهای انتقادآمـ ی ز
ـر از دولــت نصــب شــده و در نزدیــی آن،
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تعــدادی پلیــس دارنــد قــدم مــی زننــد .بــه فاصلــه کمــی از پلیــس هــا ۵ ،نفــر بــا لبــاس روحـ ن
ـا� و  ۴۰ – ۳۰نفــر دیگــر ،در فضــای
گ
بــاز در حــال صحبــت بــا عابـران و نمایــش فیلــم هســتند کــه ظاهـراً گـز ش
ـکا� اســت کــه مســلمان
ار� مســتند از زنــد� چنــد زن آمریـ ی
و بــا حجــاب شــده انــد .چنــد جــوان بــا لبــاس هــای رنگارنــگ نزدیــک یــی از روحانیــون ایســتاده انــد و بــا نیــش بــاز بــه حــرف هــای
او گــوش مــی دهنــد .ناگهــان نمیفهمــم آن روحـ ن
ـا� چــه مــی گویــد کــه یــی از جــوان هــا بــا صــدای بلنــد شیشــی میبنــدد و بقیــه
یز
م�ننــد زیــر خنــده .یــک مامــور پلیــس رسیــع نزدیــک مــی شــود و بــه جــوان هــا مــی گویــد کــه «مزاحمــت ایجــاد نکننــد ».یــی از
ـ� یغ�قانـ ن
می�ســد« :مگــر تــو دولــت جدیــد شیشــی بسـ ت ن
ـو� شــده؟» مامــور پلیــس رسش داد مــی زنــد« :اگــر ولتــان کنیــم
جــوان هــا پ
ش
مــی افتیــد بــه جــان هــم بعــد هــر کدامتــان صــد تــا صاحــب پیــدا مــی کنیــد .بــرو � درســت نکــن بچــه!»
فرمانــده پلیــس هــا از دور چشــمش بــه فرمانــدار مــی خــورد و احـ تـرام مــی گــذارد .خانــم ســمیعی از همــان دور جــواب ت
اح�امــش
بگ�نــد بــا
را مــی دهــد و بــه ســارا مــی گویــد« :عملکــرد پلیــس تــا حــاال بــه طــور کیل خــوب بــوده ،ویل خــوب ،تــا مامورهــای مــا یــاد ی
مــردم درســت صحبــت کننــد کیل کار مــی بــرد».
شــب موقــع برگشـ ت ن
ـ� بــا قطــار ،ســارا دوبــاره کنجــکاوی راجــع بــه بخشــنامه وزارت کشــور در مــورد خریــد یــا اجــاره ســاختمان هــای
ســاحیل را از رس مــی گـ یـرد .مــی گویــم نمــی توانــم در مــورد یــک بخشــنامه خیــی محرمانــه صحبــت کنــم .ســارا بیحوصلــه مــی
خ�هــای محرمانــه را از زن یــا شوهرشــان
شــود« :تــو دیگــر گنــدش را در آورده ای! خیــال مــی کـ نـی مث ـا ً رئیــس جمهورهــای دنیــا ب
مخفــی مــی کننــد؟» ازش قــول مــی گـ یـرم کــه موضــوع را حـ تـی بـرای یــک نفــر دیگــر هــم تعریــف نکنــد و قــول میدهــد.
توضیــح مــی دهــم کــه رئیــس جمهــور معتقــد بــه شــدتعمل حداکـ ثـری در مــورد تملــک هــای غـ یـر قانـ ن
ـو� ســاحل در حاشــیه خــزر
اســت و ارصار دارد کــه بخــش اعظــم ایــن ســاختمان هــا تخریــب شــود .ســارا مــی پرســد« :مگــر دولــت مــی توانــد خانــه هــای مــردم
را تخریــب کنــد؟!» یــادآوری مــی کنــم کــه اغلــب اینهــا متعلــق بــه مــردم عــادی نیســت« :مثــا در رامــر همــان طــور کــه فرمانــدار
گفــت کــه یــک ســوم ایــن ســاختمان هــا مــال ادارات دولـ تـی اســت کــه همــه اینهــا همــان اول تخریــب مــی شــوند و یــک چهــارم
هــم مــال وابســتگان حکومــت ســابق اســت ».ســارا مــی پرســد« :یعـ نـی مــی خواهیــد اینهــا را ماننــد زمــان انقــاب مصــادره کنیــد؟»
مــی گویــم« :نــه ،امــا پرونــده تــک – تــک آنهــا بــرریس خواهــد شــد و اگــر تخلــف قانـ ن
ـو� در ســاخت و سازشــان محــرز شــد ،دولــت
بــه مالکانشــان پیشــنهاد مــی دهــد کــه یــا ســاختمان هــا را بــه قیمـ تـی پایـ ی ن
ـ� تــر از قیمــت واقعــی بــه دولــت بفروشــند و یــا اینکــه
ـو� دولــت در دادگاه باشــند .البتــه در مراحــل بعــدی ،حـ تـی بــه رساغ ســاخت و ســازهای یغ� ن
پاســخگوی شــکایت قانـ ن
قانو� شــهروندان
ـر مــی شــود« :حــاال فهمیــدم! مســئوالن ت
عــادی هــم خواهیــم رفــت ».ناگهــان ســارا از شــدت هیجــان روی صندلیــش نیــم خـ ی ز
دول�
کــه قـرار اســت بیشـ تـر ویالهــا و خانــه هــای ســاحیل را خـراب کنــد ،حداقلــش ایــن اســت کــه خودشــان نبایــد ســاکن یــا مالــک ایــن
جــور ســاختمان هــا باشــند!» میگویــم« :دقیقــا! ب ـرای همـ ی ن
ـ� هــم دولــت بخشــنامه کــرده کــه مدی ـران حــق خریــد یــا اجــاره ایــن
ســاختمان هــا را ندارنــد؛ تاهنگامــی کــه تخریــب ســاختمان هــای ســاحیل ش�وع شــد ،دولــت متهــم نباشــد کــه مدیـران خــودش جــزو
عالقهمنــدان ایــن ســاختمان هــای غـ یـر مجــاز بــوده انــد».
ســارا آهســته مــی پرســد« :حــاال یک مــی خواهیــد ایــن کارهــا را ش�وع کنیــد؟» مــی گویــم کــه داریــم دنبــال فرصــت مناســب مــی
گردیــم و احتمــاال اجرایــش بــه بعــد از انتخابــات پارلمـ ن
ـا� موکــول مــی شــود .ســارا بــاز مــی پرســد« :پــول همــه ایــن کارهــا را از کجــا
میآوریــد؟» آخریــن خـ بـر را هــم بــه او مــی دهــم خیالــش راحــت شــود« :داریــم تــاش مــی کنیــم کــه از وام هــای زیســت محیطــی
ســازمان ملــل اســتفاده کنیــم .پروپوزالــش را نوشــته ایــم و ب ـرای صنــدوق حفاظــت از دریــای خــزر فرســتاده ایــم .بــا توجــه بــه
ش�ایــط جدیــد کشــور بعیــد اســت قبــول نکننــد».

شنبه  ۲۷فروردین  ۱۶/ ۱۴۲۹آوریل ۲۰۵۰

شــنبه صبــح احســاس کســالت مــی کنــم .دیشــب موقــع برگشـ ت ن
ـ� رسمــا خــورده ام .ظاه ـراً تفریــح و مســافرت بــه مــا نیامــده! بــا
دفـ تـر تمــاس مــی گـ یـرم و مــی گویــم کــه اگــر کار غـ یـر منتظــره ای پیــش آمــد برایــم روی سیســتم بفرســتند تــا اگــر الزم بــود از خانــه
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انجــام بدهــم.
در حــال اسـ تـراحت هســتم کــه خانــم حافظــی زنــگ مــی زنــد .مــی گویــد رئیــس جمهــور احوالـ پـریس مــی کنــد و مــی خواهــد کــه اگــر
تــا عــر حالــم بهـ تـر شــد در جلســه کمیســیون موقــت نظــارت بــر انتخابــات ش�کــت کنــم تــا وزیــر کشــور «تنهــا نمانــد».
گ
احتمــاال ً رئیــس جمهــور گـزارش هــای جلســات قبــی را خوانــده و در جریــان اســت کــه از امــروز ،رســید� بــه شــکایت هــای ائتــاف
«جمهــوری اســامی» – البتــه در غیــاب نماینــده شــان کــه قهــر کــرده – ش�وع مــی شــود .قاعدتـاً حساســیت جلســات بــاال مــی رود و
نگ�نــد تــا ،حــاال کــه قـرار اســت
کار وزیــر کشــور هــم ســخت تــر مــی شــود .دعــا -دعــا مــی کنــم کــه در بقیــه روز از دفـ تـر تمــاس ی
در جلســه ســاعت  ۶حــا�ض باشــم ،حداقــل بتوانــم خــوب اسـ تـراحت کنــم.
تــا حــدود ســاعت  ۱۲مــی خوابــم .احســاس مــی کنــم از صبــح کمــی بهـ تـرم .بــا وجــود ایــن ،رفـ ت ن
ـ� بــه جلســه کمیســیون خیــی برایــم
ســخت اســت .فکــر مــی کنــم ربــط زیــادی هــم بــه کســالتم نــدارد :اصــوال ً رس و کلــه زدن بــا نماینــده هــای ائتالفهــای انتخابـ ت
ـا�
را دوســت نــدارم .همــه آنهــا مــی داننــد دولــت بــه اصطــاح «کارش گـ یـر آنهاســت» چــون بـرای رئیــس جمهــور اهمیــت حیـ ت
ـا� دارد
کــه نماینــده هــای ائتــاف هــا ،رضایتشــان را از نحــوه برگ ـزاری انتخابــات اعــام کننــد .در نتیجــه ،نماینــده هــا در طــول برگ ـزاری
جلســات از «موضــع بــاال» بــا نماینــدگان دولــت برخــورد مــی کننــد .مهمـ تـر آنکــه نماینــده هــای تمــام چهــار ائتــاف حــا�ض در
جلســات ،کسـ ن
ـا� هســتند کــه در زمــان حکومــت ســابق عضــو اپوزیســیون بــوده انــد و بــه انتقــاد از حکومــت عــادت کــرده انــد .انــگار
بـ ی ن
ـ� آنهــا نوعــی رقابــت نانوشــته وجــود دارد کــه اثبــات کننــد بیشـ تـر از بقیــه از دولــت «مســتقل» هســتند و در نتیجــه ،بــه طــور
یغ�عــادی در موضــع طلبــکاری از مــا دولتیهــا هســتند .تحمــل ایــن وضعیــت ،بـرای مــن کــه ســال هــای طـ ن
ـوال� بــه عنــوان روزنامــه
نــگار تبعیــدی هرچــه دلــم خواســته اســت بــه حکومــت گفتــه ام ،واقعـاً آســان نیســت .حکومــت ســکوالر ،البتــه بـرای ایـران بهـ تـر
اســت ،امــا مــن شــخصا ،بــودن در اپوزیســیون را بــه حضــور در دولــت و فحــش خــوردن از اپوزیســیون ترجیــح مــی دهــم!
گ
جلســه کمیســیون انتخابــات کــه ش�وع مــی شــود ،وزیــر کشــور یــادآوری مــی کنــد کــه دســتور جلســه رســید� بــه اعـ تـراض هــای
ائتــاف جمهــوری اســامی اســت و توضیــح مــی دهــد کــه تعــداد اعـ تـراض هــای آنهــا ،بــه تنهـ یـا� حــدود  ۴۰درصــد کل اعـ تـراض هــای
گ
انتخابـ ت
ـا� را تشــکیل مــی دهــد .خانــم مراغـهای نماینــده ائتــاف «ایـران ســکوالر» مــی پرســد وقـ تـی آنهــا خودشــان بـرای رســید� بــه
گ
شکایتهایشــان در کمیســیون حضــور ندارنــد ،چــه لزومــی دارد کــه مــا بــه شــکایت آنهــا رســید� کنیــم؟ وزیــر کشــور توضیــح میدهــد
گ
ـید� بــه تمــام شکایتهاســت و در آیـ ی ن
ـ� نامــه ،ذکــری از اینکــه تنهــا در صــورت حضــور نماینــده یــک
کــه کمیســیون موظــف بــه رسـ
گ
جریــان بــه شــکایت هــای آن رســید� خواهــد شــد وجــود نــدارد؛ کمــا اینکــه مــا در ایــن جلســات بــه شــکایات جریانهــای کوچــک تــر
گ
حــا�ض در انتخابــات (کــه نماینــده ای در کمیســیون ندارنــد) هــم رســید� مــی کنیــم.
بــا وجــود ایــن توضیحــات ،اغلــب نماینــده هــای ائتــاف هــای ،انتخابـ ت
ـا� انگـ ی ز
ـره زیــادی بـرای صحبــت در مــورد شــکایت هــای ائتــاف
جمهــوری اســامی ندارنــد و بحــث را ب� حوصلــه پیــش مــی برنــد .تنهــا نماینــده ای کــه کمــاکان باانگـ ی ز
ـره بحــث را دنبــال مــی کنــد،
محمــد اســماعیل زهــی نماینــده سـ نـی مذهــب ائتــاف «راه نــو» اســت .بقیــه ،از اون تــا آخــر جلســه هــر کــدام چنــد بــار ساعتشــان
را نــگاه مــی کننــد...
بــا هــر مکافـ ت
ـا� هســت جلســه را حــدود ســاعت  ۸و ربــع تمــام مــی کنیــم .حالــم بدتــر شــده و نیــاز بــه اسـ تـراحت دارم .امیــدوارم
تــا فــردا بهـ تـر بشــوم.
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نشســت هیــات دولــت بــا گـزارش وزیــر کشــور در مــورد جلســات کمیســیون موقــت نظــارت بــر انتخابــات ش�وع مــی شــود .تقریبـاً
همــه از آنچــه تاکنــون در جلســات گذشــته مطلعنــد و گـزارش ،چـ ی ز
ـری جــز مــرور دانســته هــای ســایرین نیســت .مــن هــم خــودم را
بـرای توضیحــی در مــورد جلســات آمــاده کــرده ام امــا رئیــس جمهــور بــه رسعــت رس و تــه بحــث کمیســیون انتخابــات را هــم میــآورد
و از وزیــر کشــور مــی خواهــد «خـ بـر جدیــد» را بــه حــا�ض ان در جلســه اعــام کنــد.
خانــم حافظــی کــه کنــار رئیــس جمهــور نشســته مــی گویــد« :حتمــا بایــد موضــوع خیــی مهمــی باشــد کــه قب ـا ً در جریانــش
نبودهایــم!» حرفــش بــه وضــوح ،گالیــه از عــدم اطــاع خــودش ،بــه عنــوان معــاون اول رئیــس جمهــور ،از خـ بـر جدیــد اســت.
رئیــس جمهــور توضیــح مــی دهــد« :آقــای معصومــی همـ ی ن
ـ� دیــروز عــر بــه نــزد مــن آمدنــد تــا شــخصاً خـ بـر یــک اتفــاق مهــم در
صبــح همــان روز را بدهنــد ».جالــب اســت کــه رئیــس دولــت ،ایــن قــدر از معــاون اول خــودش حســاب مــی بــرد!
وزیــر کشــور بــه حــا�ض ان در جلســه اطــاع مــی دهــد کــه اول وقــت روز شــنبه ،یــک نفــر کــه قصــد منفجــر کــردن ســاختمان
ـتگ�ی ،در آســتانه منفجــر کــردن جلیقــه ای انفجــاری
ـتگ� شــده اســت .ظاهـراً مهاجــم در لحظــه دسـ ی
وزارتخانــه را داشــته زنــده دسـ ی
ت
ـوکر موجــی  -دســتگاهی کــه بــا تولیــد امــواج الک�یــی ،هــدف خــود را بیحرکــت مــی کنــد-
بــوده کــه یــک مامــور حراســت ،او را بــا شـ ِ
ـو�
تحــت کنـ تـرل قـرار مــی دهــد .آقــای معصومــی اعــام مــی کنــد کــه فــرد مهاجــم را تحویــل وزارت اطالعــات داده انــد تــا بازجـ ی
شــود.
مطابــق توضیحــات آقــای صبوحــی وزیــر اطالعــات ،بــرریس ســوابق مهاجــم نشــان مــی دهــد کــه از ســال  ۱۴۱۱در اســتخدام رســمی
وزارت دفــاع جمهــوری اســامی بــوده و حــدود پنــج هفتــه قبــل از عملیــات ،او را از ســمتش کنــار گذاشــته انــد .وزیــر اطالعــات
اضافــه مــی کنــد کــه همچنـ ی ن
ـ� مشــخص شــده فــرد مهاجــم ،در  ۱۳روز منتهــی بــه اقــدام ناموفقــش ،دو بــار بــا رستیــپ ســماعی
معــاون صنایــع تســلیحات ســازی ســپاه پاســداران دیــدار کــرده اســت .وزیــر اطالعــات مــی گویــد رستیــپ ســماعی مــورد تعقیــب و
مراقبــت دائــم وزارت اطالعــات بــوده و چهــره فــرد مهاجــم ،همــان دیــروز بــا بــرریس تصاویــر مالقاتهــای رستیــپ تشــخیص داده
ـتگ�ی رسیــع آقــای ســماعی انجامیــده اســت .در صـ ت
ـور� کــه ارتبــاط او بــا اقــدام شــنبه اثبــات شــود ،نخسـ ی ن
ـت�
شــده ،کــه بــه دسـ ی
ن
ت
مــورد تاییــد شــده ارتبــاط مســئوالن ســابق نظامــی و امنیــی بــا ناامــی هــای اخـ یـر اســت.
رئیــس جمهــور از تــاش هــای وزارت اطالعــات تشــکر مــی کنــد و مــی افزایــد« :جنبــه نگ ـران کننــده ماج ـرا ایــن اســت کــه واقعــه
گ
دیــروز ،نخسـ ی ن
ـت� تــاش بـرای انجــام عملیــات ‹انتحــاری› علیــه دولــت اســت .چـرا کــه هیــچ کــدام از اقدامــات قبــی ،ایــن ویــژ�
را نداشــته».
خانــم ســامی رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه مــی گویــد« :اینکــه نماینــده ائتــاف جمهــوری اســامی از همــان اول از ش�کــت در
جلســات کمیســیون انتخابــات انـراف داده را بایــد تصـ ف
ـاد� دانســت؟ شــاید مــی دانســته کــه قـرار اســت در ســاختمان وزارت کشــور
بمــب منفجــر شــود ».وزیــر کشــور توضیــح مــی دهــد کــه تــاش بـرای بمــب گــذاری ،صبــح صــورت گرفتــه در حــایل کــه جلســات
کمیســیون عرصهــا برگـزار مــی شــوند« :آســان نیســت کــه خــروج نماینــده شــان از کمیســیون را بــه نوعــی توطئــه وصــل کنیــم».
ت
کوچک�یــن
رئیــس جمهــور تاکیــد مــی کنــد« :اجــازه دهیــد روشــن کنــم کــه مایــل نیســتم تــا قبــل از تأییــد رســمی نتایــج انتخابــات،
خـ بـری در مــورد ماج ـرای دیــروز وزارت کشــور منتـ شـر شــود ،چــه برســد بــه اینکــه بخواهیــم جریـ ن
ـا� را بــر رس آن متهــم کنیــم».
خانــم سـ ت
ـتگ�ی ســوء قصــد کننــده دیــروز ،باعــث مــی شــود تــا دولــت متهــم بــه
ـام� مــی گویــد« :درســت اســت .اعــام خـ بـر دسـ ی
پرونــده ســازی بـرای ائتــاف جمهــوری اســامی قبــل از اعــام نتایــج رســمی انتخابــات بشــود».
مــن شــک دارم کــه ایــن کار ،درســت باشــد« :فکــر مــی کنــم اعــام نکــردن خـ بـر قابــل دفــاع نیســت .تصــور کنیــد چــه افتضاحــی
بــه پــا مــی شــود اگــر بعــداً در وزارت کشــور انفجــاری صــورت گـ یـرد و معلــوم شــود کــه دولــت ،خـ بـر نخسـ ی ن
ـت� تــاش بـرای عملیــات
انتحــاری در وزارت کشــور را پنهــان نگــه دانســته اســت .معنیــش ایــن مــی شــود کــه دولــت بنــا بــه مصالــح ســیایس نگذاشــته اســت
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ن
نماینــدگان ائتــاف هــای انتخابـ ت
ـاختما� کــه ب ـرای ش�کــت در جلســات کمیســیون بــه آن مــی رونــد ،خطــر
ـا� ،مطلــع شــوند در سـ
جـ ن
ـا� وجــود دارد».
ب ـرای  ۳۰-۲۰ثانیــه هیــچ کــس حـ ف
ـر� نمــی زنــد .رئیــس جمهــور رسانجــام ســکوت را مــی شــکند و مــی گویــد« :آقــای حسـ ن
ـی� نکتــه
ای کــه شــما ذکــر کردیــد خیــی مهــم اســت .امــا مــن فکــر مــی کنــم اتفــاق نامعمــویل نیســت اگــر دولـ تـی ،در مــورد زمــان اعــام
خ�هــای امنیـ تـی مصلحــت ســنجی کنــد .مــن عمیق ـاً معتقــدم اگــر خـ بـر را قبــل از تاییــد نتایــج انتخابــات اعــام کنیــم ،نتایــج
ب
ـر� در پ� خواهــد داشــت».
مخـ ب
رئیــس جمهــور تصمیمــش را اعــام کــرده و ادامــه بحــث دیگــر موضوعیــت نــدارد .بقیــه جلســه هیــأت دولــت ،بــه گ ـزارش وزیــر
اقتصــاد از نتایــج ســفر هیــات بریتانیـ یـا� بــه ته ـران و اســتقبال کــم بخــش خصــویص از همــکاری بــا آنهــا سـ پـری میشــود.
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صبــح رس مـ ی ز
ـر صبحانــه ســامان خوشــحال اســت .مــی گویــد« :کاش مــی شــد فــردا کــه تعطیلــم بــاز ســه تـ یـا� برویــم یــک جـ یـا�».
ســارا مــی پرســد« :فــردا تعطیــل اســت؟!» مــی گویــم« :عیــد مبعــث اســت ».ســامان ناگهــان مــی گویــد« :راسـ تـی مگــر ایـران ســکوالر
نشــده؟ پــس چ ـرا هنــوز عیــد مذهـ بـی داریــم؟» برایــش توضیــح مــی دهــم« :در کانــادا هــم چنــد تــا از تعطیــی هــا ،بــه بهانــه
روزهــای مذهـ بـی اســت .حـ تـی خــود کریســمس هــم روز تولــد مســیح بــوده امــا آنجــا تعطیــل عمومــی اســت».
ســامان را�ض نشــده« :خــوب ،آن را هــم نمــی فهمــم .مگــر تــوی کانــادا بیشـ تـر مــردم غـ یـر مذهـ بـی نیســتند؟» بــاز مــی گویــم« :ایــن
جــور تعطیــی هــا ،در واقــع بیشـ تـر یــک ســنت یــا بهانــه بـرای جشــن گرفـ ت ن
ـ� هســتند .هیــچ کــس هــم اعـ تـراض نــدارد ».ســامان کــه
مدرســه مــی رود ســارا مــی زنــد زیــر خنــده« :خداییــش حــق بــا بچــه اســت ،ایــن ســوایل کــه پرســید ،همیشــه بـرای مــن هــم وجــود
داشته».
امــروز ،ق ـرار اســت آخریــن جلســه کمیســیون موقــت نظــارت بــر انتخابــات تشــکیل شــود .چــون خیــی از بحــث هــا هنــوز تمــام
نشــده ،قـرار گذاشــته ایــم جلســه را بــه جــای  ،۶از  ۲بعــد از ظهــر ش�وع کنیــم و بـرای همـ ی ن
ـ� مــن دیگــر صبــح دفـ تـر نمــی روم و
ش�ح شــکایت هـ یـا� کــه بایــد امــروز بــرریس شــوند را مــی خوانــم.
تــا همــه اعضــای کمیســیون مــی رســند ،ســاعت نزدیــک  ۲و نیــم مــی شــود .متاســفانه در جلســات قبــل هــم همـ ی ن
ـ� مشــکل را داشــته
ایــم و همیشــه جلســات بــا  ۱۵ – ۱۰دقیقــه تأخـ یـر ش�وع شــده ،ویل نیــم ســاعت تأخـ یـر امــروز ،رکــورد جدیــدی اســت .بــه نظــر مــی
گ
رســد کــه اغلــب نماینــدگان ائتــاف هــا ،مطلقــا تمایــی بــه رســید� بــه شــکایت هــای ائتــاف غایــب – جمهــوری اســامی – ندارنــد.
از یــک ســاعت بعــد از ش�وع جلســه ،عمـا ً مــن و آقــای معصومــی وزیــر کشــور و خانــم همـ تـی دادســتان کل هســتیم کــه داریــم
بحــث را جلــو مــی بریــم و مثــل ســابق ،تنهــا نماینــده ای کــه در بحــث هــا مشــارکت دارد ،آقــای اســماعیل زهــی نماینــده ائتــاف
«راه نــو» اســت.
وزیــر کشــور کــه از ایــن وضعیــت کالفــه شــده بحــث را متوقــف مــی کنــد و مــی گویــد« :مــن راســتش خیــی متوجــه نمــی شــوم
زگ
ـر� دوســتان بـرای ش�کــت در بحــث هــا چیســت؟» خانــم مراغــه ای نماینــده ائتــاف ایـران ســکوالر میگویــد:
دلیــل ایــن حــد از ب� انگـ ی
ن
«آقــای معصومــی! اگــر مشــارکت نمــی کنیــم بــه ایــن دلیــل اســت کــه جلســه ،بــا عــرض معــذرت ،ب� معــی اســت .مثــل ایــن مــی
گ
مانــد کــه در دادگاهــی ،شــایک حــا�ض نشــود و بقیــه بخواهنــد بــه زور بــه شــکایتش رســید� کننــد».
وزیــر کشــور جــواب مــی دهــد« :خانــم مراغــه ای ،قب ـا ً هــم ایــن بحــث مطــرح شــد کــه مــا قانون ـاً موظفیــم بــه شــکایت همــه
گ
جریانهــا ،گذشــته از آنکــه نماینــده شــان حــا�ض باشــد یــا نــه ،رســید� کنیــم .مــن تصــور مــی کنــم ایــن موضــع دوســتان ،ب� تأثـ یـر
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از نفـ ت
ـر� کــه از جریــان جمهــوری اســامی دارنــد نیســت .در حــایل کــه مــا اینجــا بایــد بــه قانــون عمــل کنیــم».
ســام شــها� نماینــده ائتــاف تغیـ یـر عصبـ ن
ـا� مــی شــود« :عجــب! ظاه ـراً بعــد از  ۷۰ســال جنایــت جمهــوری اســامی ،حــاال بایــد
ب
گ
اع�اضــات انتخابـ ت
ـ� ‹نفــرت› از آن هــم بازخواســت شــویم! شــما خیــال مــی کنیــد بــا رســید� کــردن بــه ت
بــه خاطــر داشـ ت ن
ـا� ائتــاف
جمهــوری اســامی ،دلشــان را بــه دســت مــی آوریــد .در حــایل کــه آنهــا بــر خــاف شــما ،از همــان ابتــدا تکلیفشــان را روشــن کردهانــد
�ض
ـها� ناگهــان بــه ســمت نماینــده ائتــاف راه نــو
و هــر نتیجــه ای کــه از ایــن کمیســیون بـ یـرون بیایــد ،را نخواهنــد بــود ».آقــای شـ ب
بــر مــی گــردد و مــی گویــد« :آقــای اســماعیل زهــی ،بگذاریــد بــه رصاحــت بگویــم ایــن مـ ی ز
ـران عالقــه ای کــه شــما بــه بــرریس شــکایت
هــای ائتــاف جمهــوری اســامی نشــان مــی دهیــد هــم شــک بــر انگـ ی ز
ـر اســت »...نماینــده راه نــو مــی گویــد« :عجــب؟ و ممکــن
اســت بفرماییــد مشــخصاً بــه چــه چـ ی ز
ـها� ادامــه مــی دهــد« :مــن رودربایسـ تـی کــردن را بلــد نیســتم.
ـر مــا شــک داریــد؟» ســام شـ ب
شــما سـ ن ّـی هــا خیــی از جمهــوری اســامی لطمــه دیدیــد ویل انــگار تــه دلتــان یغ�دیـ نـی شــدن کامــل حکومــت را نمیخواهــد .ب ـرای
همـ ی ن
ـ� ،فکــر مــی کنــم بدتــان نمــی آیــد کــه در هنــگام رأی گـ یـری بـرای قانــون اســایس جدیــد ،در جاهـ یـا� از کمــک نماینــده هــای
ائتــاف جمهــوری اســامی اســتفاده کنیــد تــا در قانــون جدیــد ،اســام کمـ تـر صدمــه بخــورد!»
ـها� در ایــن  ۴۰-۳۰ســایل کــه شــما و حزبتــان در ســوئد معلــوم نبــود
آقــای اســماعیل زهــی حرفــش را قطــع مــی کنــد« :آقــای شـ ب
ت
چــه کار میکردیــد ،مــا در ایـران بـرای ذره ذره حقــوق سـ نـی هــا خــون دل خوردیــم .بیشــر اهــل ســنت ایـران و بــه ویــژه بلــوچ هــا،
بخواهیــد یــا نخواهیــد هنــوز مذهبینــد و اگــر شــما قصــد داریــد در حکومــت ســکوالرتان بــاز هــم سـ نـی هــا بــه خاطــر مذهبشــان
متهــم باشــند ،مــا نمــی گذاریــم .اینکــه نماینــده هــای مــا در مجلــس بــه چــه ی ز
چ�هـ یـا� رأی بدهنــد یــا ندهنــد هــم ،اصـا ً بــه شــما
ربطــی نــدارد».
نماینــده ائتــاف تغیـ یـر مــی خواهــد جــواب بدهــد کــه خانــم همـ تـی دادســتان کل جلویــش را مــی گـ یـرد« :مــن خواهــش مــی کنــم
ـها� مــی گویــد« :مــن یــک جملــه بگویــم
ایــن بحــث مذهـ بـی و غـ یـر مذهـ بـی و داخــل و خــارج کشــور را ادامــه ندهیــد ».ســام شـ ب
ن
ن
ـ� ســاکنان مناطــق سـ نـی شـ ی ن
تمــام کنــم .مــا بـ ی ن
ـن� ای ـران کیل آدم ســکوالر داریــم .مگــر کردســتان ســی نشـ یـ� نیســت؟» محمــد
�ض
ـها� ،باالخــره ائتــاف راه نــو رای ۱۷
اســماعیل زهــی مــی آیــد جــواب بدهــد کــه دوبــاره قــا همـ تـی مداخلــه مــی کنــد« :آقــای شـ ب
درصــد مــردم را دارد کــه خیــی هایشــان سـ نـی هــای مذهـ بـی هســتند و بایــد پاســخگوی آنهــا باشــد و نــه مــن و شــما .بیاییــد ایــن
گفتگــو را تمــام کنیــم ».آقــای معصومــی وزیــر کشــور مــی گویــد« :اگــر حوصلــه بــه خــرج دهیــد همـ ی ن
ـ� امشــب جلســاتمان تمــام
مــی شــود و از فــردا یم�ویــم رس خانــه و زندگیمــان».
بــه هــر مکافـ ت
ـا� کــه هســت جلســه را ادامــه مــی دهیــم ویل فضــا کامـا ً سـ ی ن
ـنگ� اســت .نماینــده هــای دو ائتــاف تغیـ یـر و راه نــو،
تــا آخــر جلســه بــا هــم حــرف نمــی زننــد و حـ تـی مشــارکت آقــای اســماعیل زهــی در بحــث هــم نســبت بــه قبــل کمـ تـر مــی شــود.
جلســه تــا حــدود ســاعت  ۷/۵طــول مــی کشــد و باالخــره بــه پایــان کار مــی رســیم .نماینــدگان ائتــاف هــا ،نهایتـاً بــا امضــای صــورت
جلســه از طــرف جریــان هایشــان ،تأییــد مــی کننــد کــه شـ ت
ـکای� در مــورد نحــوه برگـزاری انتخابــات ندارنــد.
تــا آخریــن نماینــده – آریــا اصــان نماینــده ائتــاف «دینــداران حامــی دولــت ســکوالر» – هــم فــرم را امضــاء مــی کنــد و از در خــارج
مــی شــود ،دل تــوی دلمــان نیســت .بــا خــروج آخریــن نفــر ،وزیــر کشــور ناگهــان از حالــت رســمی خــارج مــی شــود و دو دســتش را
محکــم بــه هــم مــی کوبــد!
خ� خوش را به اطالعش برسانم .باالخره این جلسات مالل آور تمام شد!
به رئیس جمهور زنگ می زنم تا ب

سه شنبه  ۳۰فروردین  ۱۹/ ۱۴۲۹آوریل ۲۰۵۰

امــروز قـرار اســت اولـ ی ن
ـ� مســجد بــزرگ اهــل ســنت در پایتخــت ،در نزدیــی دانشــگاه تهـران افتتــاح شــود .رئیــس جمهــور شــخصاً
در مراســم افتتــاح حضــور خواهــد داشــت کــه زمــان برگـزاری آن ،بــا صالحدیــد رهـ بـران اهــل ســنت ،روز عیــد مبعــث تعیـ ی ن
ـ� شــده
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اســت.
در زمــان جمهــوری اســامی ،سـ نـی هــا اجــازه داشـ ت ن
ـ� مســجد اختصــایص در تهـران را نداشــتند .در  ،۱۴۰۲حکومــت بعــد از پ� گـ یـری
هــای فـراوان اهــل ســنت ،بــه آنهــا اجــازه احــداث مســجد در تهـران را داد .امــا مخالفــت تعــدادی از مراجــع تقلیــد سـ ت
ـن� شــیعه
بــا ســاخت مســجد سـ نـی هــا در «پایتخــت مملکــت شــیعه» ،چنــان بــاال گرفــت کــه رهـ بـر وقــت جمهــوری اســامی ،شــخصا در ایــن
تصمیــم تجدیــد نظــر کــرد .حکومــت ســابق ،البتــه حــا�ض نبــود بــر رس موضوعـ ت
ـا� چــون اســتقالل حــوزه هــای علمیــه یــا کاهــش
ت
کوچک�یــن امتیــازی بــه مراجــع تقلیــد بدهــد .ویل در جاهـ یـا� کــه حکومــت مــی توانســت بــا معاملــه
نظــارت امنیـ تـی بــر روحانیــت،
بــررس موضوعـ ت
ـا� همچــون حقــوق اهــل ســنت ،رضایــت برخــی مراجــع تقلیــد را جلــب کنــد ،ابـ یـا� از انجــام ایــن کار نداشــت .در
چنـ ی ن
ـ� ش�ایطــی بــود کــه پــروژه احــداث مســجد اهــل ســنت در تهـران ،قبــل از ش�وع گودبــرداری متوقــف شــد و حکومــت بــه رهـ بـران
سـ نـی هــا اطــاع داد کــه بــه جــای آن مــی تواننــد در خــارج از محــدوده تهـران (در نزدیــی کهریــزک) مســجد بســازند .پیشــنهادی کــه
اهــل ســنت ،آن را بعــد از یــی – دو ســال مقاومــت ب� حاصــل ،رسانجــام پذیرفتنــد و همچنــان در داخــل ته ـران بــدون مســجد
بـ ق
ـا� ماندنــد.
خوشــبختانه بــا وجــود اعــام مخالفــت شــدیداللحن دو نفــر از مراجــع تقلیــد بــا احــداث مســجد اهــل ســنت در مرکــز تهـران ،دو
نفــر دیگــر از مراجــع از احــداث ایــن مســجد حمایــت کــرده انــد ،اگــر چــه بــا وجــود تالشــهای دولــت ،هیــچ کدامشــان حــا�ض نشــده
انــد در مراســم افتتــاح آن حــا�ض باشــند.
خ�یــه و تعــدادی از
در مراســم امــروز عــاوه بــر رئیــس جمهــور ،نماینــدگان جامعــه اهــل ســنت ،رئیــس ســازمان اوقــاف و امــور ی
رهـ بـران مذهـ بـی غـ یـر سـ نـی هــم حضــور دارنــد .رهـ بـران مذهـ بـی جوامــع مســیحی ،یهــودی و زرتشـ تـی پایتخــت و چنــد نفــر از چهــره
هــای روحـ ن
ـا� شــیعه ،از جملــه آنهــا هســتند.
خ�نــگار شــبکه تلویزیـ ن
ـو� الـ بـرز از آقــای
خ�نگارهــا هــم جــواب مــی دهــد .ب
در پایــان مراســم ،رئیــس جمهــور بــه چنــد ســوال ب
�ض
امیـ نـی مــی پرســد« :شــما در هــر مراســم افتتاحــی حــا نمــی شــوید .بــه عنــوان رئیــس یــک دولــت ســکوالر چ ـرا الزم دانســتید
در مراســم افتتــاح یــک مســجد حــا�ض باشــید؟» رئیــس جمهــور جــواب مــی دهــد« :مــن اهمیــت مراســم امــروز را نــه مذهـ بـی ،کــه
حقــوق بـ شـری مــی دانــم .امــروز ،مراســم افتتــاح بنـ یـا� بــود کــه سـ نـی هــا بــه عنــوان یــک پنجــم جمعیــت ایــن کشــور ،هفتــاد ســال
خواســتار ســاخته شــدنش بودنــد و بــه خاطــر وجــود تبعیــض در کشــورمان ،موفــق نمــی شــدند».
مراســم افتتــاح ،تــا ظهــور تمــام مــی شــود و نهــار را بــا ســارا و ســامان در خانــه مــی خوریــم .عــر ســامان مــی خواهــد  ۸-۷نفــر
از دوســتانش را بــه خانــه دعــوت کنــد و قــول داده کــه خودشــان همــه کارهــا را انجــام بدهنــد .معنــای ت
مح�مانــه اش ایــن اســت
کــه نیــازی بــه وجــود مــن و ســارا در مـ ن ز
ـیو�
ـرل نیســت .چــه بهـ تـر! فرصـ تـی اســت کــه بعــد از مــدت هــا ،بــا ســارا مــادام – موسـ ی
رســتوران برویــم.
البتــه ،چــه رســتوران رفتـ نـی کــه نرفتنــش بهـ تـر اســت! ای کاش مــی شــد محافــظ هــا همراهــان نباشــد ،ویل نمــی شــود .دو تــا محافــظ
«تــوی ماشـ ی ن
ـ�» بــا مــا هســتند و بــه ناچــار تــا رســیدن بــه رســتوران در مــورد مســائل مملکــت صحبــت میکنیــم! داخــل رســتوران
هــم ،محافــظ هــا مـ ی ز
ـر بغــل مــا مــی نشــینند و طبیعتــا چنــد نفــر از مشـ تـریها حواسشــان بــه ماســت .زیــر نــگاه محافــظ هــا و
بقیــه ،در ســکوت غذایمــان را مــی خوریــم .ســارا زیــر لــب مــی گویــد« :کاش ایــن دولتتــان رسنگــون شــود ،بلکــه مثــل دوران تورنتــو
بتوانیــم مثــل آدمـ ی ز
ـراد یــک رســتوران برویــم».
گ
ند� هیجان ی ز
انگ�ی داریم!
عجب ز
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صبــح وزارت کشــور بــا صــدور بیانیــه ای ،نتایــج انتخابــات مجلــس موسســان را تاییــد کــرد .بیانیــه مــی گویــد کــه کمیســیون موقــت
نظــارت بــر انتخابــات ،مــواردی از تخلــف را شناسـ یـا� و پرونــده آنهــا را بــه قــوه قضاییــه فرســتاده ویل تخلفــات در حــدی نبــوده کــه
بــه ابطــال نتایــج در هیــچ یــک از حوزههــا منجــر شــود .وزارت کشــور بــر همـ ی ن
ـ� مبنــا ،اعــام کــرده کــه مجلــس موسســان در تاریــخ
پیــش بیـ نـی شــده یعـ نـی یکشــنبه چهــارم اردیبهشــت مــاه  ۱۴۲۹افتتــاح خواهــد شــد.
بعــد از انتشــار اطالعیــه وزارت کشــور بــه جلســه بــا معاونــان دفـ تـر ریاســت جمهــوری مــی روم کــه حــدود یــک ســاعت و نیــم طــول
میکشــد .وقـ تـی بــر مــی گــردم ،تلویزیــون دارد اطالعیــه «ائتــاف جمهــوری اســامی» در پاســخ بــه وزارت کشــور را مــی خوانــد کــه
اع�اضــات ایــن ائتــاف ابـراز شـ ت
در آن از «ادعــای وزارت کشــور در مــورد تأییــد انتخابــات» بــدون توجــه بــه ت
ـگف� شــده اســت .ائتالف
جمهــوری اســامی تأکیــد کــرده کــه «بــه عنــوان یــی از جریــان هــای اصــی حــا�ض در انتخابــات» ،نتایــج آن را بــه رســمیت نمــی
شناســد و از وزارت کشــور بــه مراجــع قانـ ن
ـو� داخــی و ســازمان هــای حقــوق بـ شـری بـ ی ن
ـ� الملــی شــکایت خواهــد کــرد .اطالعیــه،
همچنـ ی ن
ـ� از هــواداران ایــن جریــان خواســته اســت کــه روز جمعــه ،در اعـ تـراض بــه برگ ـزاری «مخــدوش» انتخابــات در پنــج شــهر
گ
تهـران ،اصفهــان ،قــم ،مشــهد و شـ یـراز دســت بــه تجمــع بزننــد .ظاهـرا بــه ایــن ســاد� کوتــاه نمــی آینــد.
اگــر در حکومــت ســابق ،تشــکیل بــه خــود جـرأت مــی داد در اعـ تـراض بــه انتخابــات دعــوت بــه تجمــع کنــد یــا از مجریــان یــا ناظـران
انتخابــات بــه ســازمانهای بـ ی ن
ـ� الملــی شــکایت بـ بـرد ،بــه اتهــام اقــدام علیــه امنیــت مــی نابــودش مــی کردنــد .امــا ظاهـرا مدافعــان
جمهــوری اســامی بعــد از اپوزیســیون شــدن ،هیــچ مشــکیل بــا انجــام همـ ی ن
ـ� کارهــا ندارنــد.
آقــای معصومــی وزیــر کشــور تمــاس مــی گـ یـرد و مــی پرســد کــه جــواب ائتــاف جمهــوری اســامی را دیــده ام یــا نــه؟ مــی گویــم
دیــده ام و جالــب اســت کــه گفتــه انــد بــه مجامــع بـ ی ن
ـ� الملــی شــکایت مــی برنــد .وزیــر کشــور معتقــد اســت کــه بلــوف مــی زننــد
و هرگــز حــا�ض نمیشــوند قضــاوت ســازمان هــای حقــوق بـ شـری در مــورد انتخابــات را بپذیرنــد ،امــا مهــم تــر از آن ،زمــان صــدور
بیانیــه شــان اســت .مــی گویــد کــه بیانیــه  ۶۰۰- ۵۰۰کلمــه ای آنهــا ،تنهــا  ۲۷دقیقــه بعــد از صــدور اطالعیــه وزارت کشــور منتـ شـر
شــده« :کامــا مشــخص اســت از ابتــدا بیانیــه شــان حــا�ض بــوده اســت».
جوابیــه وزارت کشــور  ۵-۴ســاعت بعــد منتـ شـر مــی شــود و ترصیــح دارد کــه ایــن وزارتخانــه هیــچ مشــکیل بــا تجمعــات هــواداران
جمهــوری اســامی نــدارد .بیانیــه در عـ ی ن
ـ� حــال ،ائتــاف جمهــوری اســامی را متهــم کــرده کــه از ابتــدا ،بــه طــور حســاب شــده در
پ� بیاعتبــار جلــوه دادن انتخابــات مجلــس موسســان بــوده تــا ش
م�وعیــت قانــون اســایس آینــده را زیــر ســوال بـ بـرد .وزارت کشــور،
از تصمیــم ائتــاف جمهــوری اســامی بـرای شــکایت بــه نهادهــای بـ ی ن
ـ� الملــی هــم اســتقبال کــرده ویل خواســته پیــش از آن متعهــد
شــوند کــه «نتیجــه داوری آنهــا را ،هــر چــه بــود ،قبــول کننــد».
همــان طــور کــه انتظــار مــی رود ،تــا قبــل از تمــام شــدن روز ،واکنــش دوم ائتــاف جمهــوری اســامی هــم رســانه ای مــی شــود.
البتــه ایــن بــار ،نــه بــه شــکل بیانیــه ،کــه در قالــب مصاحبــه احمــد مصبــاح نماینــده ائتــاف جمهــوری اســامی در هیــأت موقــت
نظــارت بــر انتخابــات بــا ســایت «جمهــوری اســامی» کــه مــی گویــد منظــور ائتــاف او ،رجــوع بــه داوری «مجامــع بـ ی ن
ـ� الملــی
ـر�» نبــوده اســت« :مــا حکومــت جدیــد ایـران را ،ســاخته و پرداختــه غــرب مــی دانیــم و طبیعــی اســت کــه داوری ســازمان هــای
غـ ب
ت
ـر� ،بــه نفــع حکومــت وابســته بــه آنهــا خواهــد بــود .مــا پیشــنهاد مــی کنیــم کــه هیــأ� ب� طــرف از طــرف
تحــت نفــوذ کشــورهای غـ ب
کشــورهای اســامی منطقــه ،ب ـرای نظــارت بــر انتخابــات تشــکیل شــود و تــا زمــان صــدور رأی نهـ یـا� ایــن هیــأت ،تشــکیل مجلــس
موسســان بــه تعویــق بیفتــد».
پیشــنهاد داوری هیـ ت
ـا� متشــکل از «کشــورهای اســامی منطقــه» ،کــه تمامشــان متحدغربنــد بــا ایــن تفــاوت کــه انتخابــات آزاد هــم
ندارنــد ،دیگــر از آن حــرف هاســت! بــه وضــوح پیشــنهادی را مطــرح کــرده انــد کــه بــه لحــاظ ســیایس و حقـ ق
ـو� قابــل قبــول نباشــد تــا
بگ�نــد .اصــل حرفشــان بــا فشــاری بــر «بــه تعویــق افتــادن تشــکیل مجلــس موسســان»
بعــد ،در موضــع طلبــکاری از دولــت قـرار ی
ت
اســت کــه مــی داننــد یغ�عمــی اســت .درعـ ی ن
ـ� حــال ،از حــاال مشــخص اســت کــه وقــی دولــت بــه پیشنهادشــان عمــل نکنــد و مجلــس
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موسســان افتتــاح شــود ،همـ ی ن
ـ� افتتــاح رس موقــع را دلیــی دیگــر بــر «عــدم ش
م�وعیــت» آن خواهنــد دانســت.
رویــه هــواداران جمهــوری اســامی در مــورد انتخابــات ،اعصــاب انســان را خــورد مــی کنــد .امــا بایــد اعـ تـراف کــرد کــه بــا توجــه بــه
وزن کــم هوادارانشــان ،مجموعــه کارهـ یـا� کــه بـرای مقابلــه ســیایس بــا دولــت انجــام مــی دهنــد ،بســیار هوشــمندانه اســت.
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خ�ســاز شــده اســت .هنــوز
تصمیــم «ائتــاف جمهــوری اســامی» ب ـرای تظاه ـرات اعـ تـرا�ض در پنــج شــهر مختلــف ،بــه شــدت ب
مجلــس جدیــد تشــکیل نشــده تــا قوانـ ی ن
ـ� برگـزاری اجتماعــات را بازنگــری کنــد ،امــا طبــق دســتورالعمل موقــت وزارت کشــور ،تشــکلها
بـرای اجتماعــات خــود نیــاز بــه دریافــت مجــوز از دولــت ندارنــد .بــا وجــود ایــن ،بایــد برگزارکننــدگان هــر تجمــع مشــخص باشــند و
از یــک هفتــه قبــل ،مــکان و زمــان دقیــق آن را بــه پلیــس اطــاع دهنــد تــا اقدامــات الزم بـرای تأمـ ی ن
ـ� امنیــت تجمــع و کنـ تـرل ترافیــک
محــل صــورت بگـ یـرد  -در مــوارد خــاص ،پلیــس مــی توانــد تقاضاهــای فــوری تــر را هــم قبــول کنــد .در عـ ی ن
ـ� حــال پلیــس حــق دارد،
بگ�نــد.
بــه دالیــل ترافیــی یــا حـ تـی امنیـ تـی ،از برگزارکننــدگان بخواهــد مــکان دیگــری را بـرای تجمــع یــا تظاهـرات خــود در نظــر ی
بــا توجــه بــه لــزوم بــرریس تقاضاهــای برگـزاری تجمــع از ســوی پلیــس ،تعــدادی از رســانه هــا وزیــر کشــور را ،بــه خاطــر اینکــه فــورا
و شــخصا بــا انجــام تجمــع جمعــه موافقــت کــرده ،مــورد انتقــاد قـرار داده انــد .البتــه وزیــر کشــور ،بــه عنــوان مقــام مافــوق نـ یـروی
پلیــس ،قانونـاً حــق تصمیــم گـ یـری راجــع بــه برگـزاری تجمــع را داشــته ،ویل احتمــاال ً بهـ تـر بــود کــه اعــام موافقــت را بــه فرماندهــان
ـ� نــرو واگــذار میکــرد .در آن صــورت ،پلیــس میتوانســت تجمــع در خواسـ تـی را ،بــا توجــه بــه فرصــت کوتــاه بـ ق
ـا� مانــده تــا
همـ ی ن ی
افتتــاح مجلــس موسســان« ،مــورد خــاص» بدانــد و همـ ی ن
ـ� امــروز تکلیــف آن را روشــن کنــد.
ق ـرار اســت ســاعت  ۳بعــد از ظهــر ،در هــر پنــج اسـ ن
ـتا� کــه در آنهــا درخواســت برگ ـزاری تظاه ـرات شــده شــورای تأمـ ی ن
ـ� امنیــت
تشــکیل جلســه بدهــد تــا ش�ایــط و تبعــات احتمــایل تظاهــرات را بــرریس کنــد .شــوراهای ی ن
تامــ� امنیــت اســتانها کــه در زمــان
جمهــوری اســامی دارای چهــار عضــو بودنــد (اســتاندار ،فرمانــده پلیــس ،مدی ـرکل اطالعــات و فرمانــده ســپاه اســتان) بــا منحــل
شــدن ســپاه ،االن ســه عضــو دارنــد .رئیــس جمهــور از مــن خواســته کــه حواســم بــه هــر پنــج جلســه باشــد و بــا تمــاس آنالیــن بــا
جلســات ،بــه رسعــت او را در جریــان تصمیمیــات ق ـرار بدهــم.
بــا ش�وع جلســات ،در هــر کــدام از پنــج جلســه یــک نفــر بحــث هــای مهــم را بــه صــورت خالصــه روی سیســتم مــن مــی فرســتد
تــا اگــر نکتــه مهمــی دیــدم ،بـرای اطــاع رئیــس جمهــور انتخــاب کنــم .نگـر نا� اصــی همــه آن اســت کــه در جریــان تظاهـرات فــردا
خشـ ت
ـون� انجــام شــود .مدیـرکل اطالعــات اســتان تهـران ،حـ تـی نگـران اســت کــه بعـ ضـی از حامیــان جمهــوری اســامی ،بــه قــول او
اقدامــات «توطئــه آمـ ی ز
ـر» انجــام دهنــد تــا دولــت را بــه خشــونت علیــه تظاهرکننــدگان متهــم کننــد .او مــی گویــد بــا توجــه بــه اینکــه
ـخ� نیســت کــه اقدامـ ت
در میــان حامیــان جمهــوری اســامی ،اف ـراد ب� شــماری ســوابق نظامــی و امنیـ تـی دارنــد ،برایشــان کار سـ ت
ـا�
برنامــه ریــزی شــده را علیــه تظاه ـرات کننــدگان تــدارک ببیننــد .هشــدار مدی ـرکل اطالعــات ته ـران ،ظاه ـرا ســایر اعضــای شــورای
تأمـ ی ن
ـ� اســتان را نگـران مــی کنــد.
ب ـرای مــن کــه بــه طــور همزمــان در جریــان هــر پنــج جلســه ق ـرار میگـ یـرم ،جالــب اســت کــه در شــهرهای دیگــر هــم ،مدی ـران
گ
کل اطالعــات هشــدار مشــابهی را مطــرح مــی کننــد .مشــخص اســت کــه ایــن هشــدار ،رویکــرد هماهنــی شــده نماینــدگان وزارت
اطالعــات اســت .در نهایــت قـرار مــی شــود کــه درجریــان تظاهـرات هــر کــدام از شــهرها ،ین�وهــای لبــاس شــخیص وزارت و پلیــس
حضــور گسـ تـرده داشــته باشــند .همچنـ ی ن
بگ�نــد تــا در
ـ� ق ـرار مــی شــود ایــن ین�وهــا تــا حــد امــکان از جریــان تظاه ـرات فیلــم ی
صــورت انجــام هرگونــه اقــدام ب ـرای ایجــاد خشــونت ،امــکان اثبــات آن را داشــته باشــند.
ـ� تهـران ،پیشــنهاد اســتاندار بـرای رایـ ن
در جلســه شــورای تامـ ی ن
ـز� بــا رهـ بـران «ائتــاف تغیـ یـر» هــم بــه تصویــب مــی رســد .هــدف،
متقاعــد کــردن آنهــا بــه خــودداری از برگـزاری تجمــع همزمــان در هــر پنــج شــهر خواهــد بــود کــه درخواســتش را امــروز صبــح داده
انــد .نگـر نا� وزارت کشــور ایــن اســت کــه برگـزاری تجمــع همزمــان آنهــا در روز جمعــه ،بــه درگـ یـری منجــر شــود کــه احتمــاال ،مطلــوب
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ائتــاف جمهــوری اســامی اســت.
جلســات کــه تمــام مــی شــود ،رئیــس جمهــور احضــارم مــی کنــد .از تهیــه گ ـزارش همزمــان از نــکات اصــی پنــج جلســه امــروز
را�ض اســت و مــی گویــد« :اینجاهاســت کــه ســابقه مطبوعـ ت
ـا� شــما بــه درد مــی خــورد ».در عـ ی ن
ـ� حــال ،بــه شــدت نگـران اســت کــه
فــردا اتفاقــات بــدی ،حـ تـی در حــد اقدامــات تروریسـ تـی ،رخ بدهــد .مــی گویــم« :خیــی بعیــد اســت کــه بمــب گذاریهــای قبــی را
کسـ ن
ـا� غـ یـر از مأمــوران ســابق امنیـ تـی یــا نظامــی برنامــه ریــزی کــرده باشــند .یعـ نـی مــی گویــد ممکــن اســت ایــن بــار علیــه تظاهـرات
کننــدگان خوشــان بمــب گــذاری کننــد؟» رئیــس جمهــور مــی گویــد« :بــه نظرتــان ازشــان بــر نمــی آیــد؟ در زمــان رژیــم ســابق حداقــل
ـ� اقدامـ ت
در دو نوبــت چنـ ی ن
ـا� انجــام شــد ».مــی گویــم« :ویل هیــچ کــس در داخــل و خــارج کشــور بــاور نمــی کنــد کــه دولــت مــا
علیــه تظاهرکننــدگان بمــب گــذاری کننــد و در نتیجــه متهــم درجــه یــک چنـ ی ن
ـ� اقدامــی ،خودشــان خواهنــد بــود .ایــن موضــوع را بــه
ـو� مــی داننــد و بــه همـ ی ن
ـ� علــت بعیــد اســت عملیــات تروریسـ تـی انجــام بدهنــد».
خـ ب
رئیــس جمهــور مــی گویــد« :مــن بــا شــما موافقــم کــه اگــر منطقــی فکــر کننــد ،نبایــد رساغ چنـ ی ن
ـ� کاری برونــد .بــه هــر حــال تــا حــاال
اغلــب کارهـ یـا� کــه بـرای ب� اعتبــار کــردن انتخابــات انجــام داده انــد ،حســاب شــده بــوده .بایــد امیــدوار بــود کــه از ایــن بــه بعــد
هــم کار حســاب نشــده انجــام ندهنــد».

جمعه  ۲اردیبهشت  ۲۲ / ۱۴۲۹آوریل ۲۰۵۰

تظاهـرات هــواداران «ائتــاف جمهــوری اســامی» در تهـران ،در مقابــل ســاختمان وزارت کشــور برگـزار شــده اســت .در اصفهــان و
مشــهد و شـ یـراز و قــم هــم ،تظاهــر کننــدگان در مقابــل اســتانداریها جمــع شــده انــد .شــعارهای مشــابهی میدهنــد کــه مضمــون
«غ�قانـ ن
ـو�» دانسـ ت ن
ـ� انتخابــات اســت.
اغلبشــان ،ی
تقریبـاً تمــام رســانه هــای حامــی جمهــوری اســامی ،بــه طــور لحظــه بــه لحظــه گردهــم یآ� هـ یـا� را پوشــش مــی دهنــد .در میــان
آنهــا تلویزیــون ت
این�نـ تـی «مقاومــت» ،درســت بــا ادبیــات مشــابه بــا رســانه هــای حکومـ تـی در زمــان رژیــم ســابق ،از شــعارهای مــردم
و فضــای تجمــع هــا گـزارش میدهــد و بــا ش�کــت کننــدگان مصاحبــه مــی کنــد.
بــا وجــود همــه اینهــا ،از همــان اوایــل تظاهـرات ،خـ بـر اصــی رســانه هــای دنیــا «تعــداد» ش�کــت کننــدگان در تجمــع هــا مــی شــود
خ�نــگاران رســانه هــای بـ ی ن
کــه بــه طــور غـ یـر منتظــره ای کــم اســت .طبــق تخمـ ی ن
ـ� الملــی حــا�ض در محــل ،تعــداد حــا�ض ان
ـ� ب
در تظاه ـرات ته ـران بـ ی ن
ـ�  ۱۲تــا  ۱۵ه ـزار نفــر اســت .البتــه رســانه هــای حامــی حکومــت ســابق ،از رقــم هــای ۴۰ –۳۰ه ـزار نفــری
خـ بـر مــی دهنــد و رســانه هــای مخالــف جمهــوری اســامی ،تعــداد ش�کــت کننــدگان در تظاهـرات پایتخــت را از  ۷تــا  ۱۰هـزار نفــر
گـزارش کــرده انــد .ویل واضــح اســت کــه هــر دو طــرف دارنــد جهــت دار گـزارش مــی کننــد .تخمـ ی ن
ـ� وزارت کشــور در مــورد حــا�ض ان
در تظاه ـرات پایتخــت۱۵ –۱۴ ،ه ـزار نفــر اســت .برآوردهــای وزارت کشــور ،تعــداد ش�کــت کننــدگان در تظاه ـرات اصفهــان ،قــم،
مشــهد و شـ یـراز را هــم بــه ترتیــب  ۷ ،۸ ،۹و  ۵هـزار نفــر نشــان مــی دهــد.
در زمــان جمهــوری اســامی ،در مناســبت هـ یـا� ماننــد راهپیمـ یـا�  ۲۲بهمــن ،حکومــت معمــوال ً  ۱۰۰تــا ۲۰۰هـزار نفــر را در تهـران جمــع
مــی کــرد و رســانه هــا ،از برگ ـزاری تظاه ـرات «میلیـ ن
ـو�» خـ بـر میدادنــد .ویل ایــن  ۲۰۰ -۱۰۰ه ـزار نفــر ،بــا اســتفاده از مجموعــه ای
از روش هــای بــه شــدت پرخــرج جمــع مــی شــد :اعــم از ســازماندهی گسـ تـرده ین�وهــای بســیج بـرای ش�کــت در راهپیمـ یـا� ،ایجــاد
تســهیالت و مشــوق هــای متنــوع بـرای حضــور دانــش آمــوزان و کارمنــدان موسســات دولـ تـی و عمومــی و حـ تـی تبدیــل راهپیمـ یـا� هــا
بــه نوعــی کارنــاوال رسگــرم کننــده بــه همـراه امکانــات پذیـر یا� گسـ تـرده ،کــه بـرای بخــش هـ یـا� از جامعــه جاذبــه داشــت.
در غیــاب تمــام ایــن تــدارکات حکومـ تـی ،تعــداد ش�کــت کننــدگان در تظاهـرات حامیــان رژیــم ســابق کمـ تـر از حــد تصــور اســت .ایــن
تعــداد کــم ،واکنــش تمســخر آمـ ی ز
ـر خیــی از رســانه هــای مخالــف جمهــوری اســامی را بــه دنبــال داشــته کــه بــا نمایــش تصاویــر
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تظاه ـرات ته ـران و شهرســتان هــا – و بــه ویــژه نقــاط کــم جمعیــت تــر تظاه ـرات – گردهــم آ� خیابـ ن
ـا� جمعــه را نشــان دهنــده
ی
«وزن واقعــی» برگزارکننــدگان مــی داننــد.
جالــب اســت کــه تعــدادی از رســانه هــای حامــی رژیــم ســابق هــم ،بعــد از چنــد ســاعت پافشــاری بــر «حضــور گسـ تـرده» مــردم
در تجمــع هــا ،رویکــرد خــود را تغیـ یـر مــی دهنــد و بــر روی حاشــیه هــای تظاهـرات متمرکــز مــی شــوند کــه بســیار هــم زیــاد اســت.
پلیــس ،نهایــت تــاش خودشــان را بــه کارگرفتــه کــه گردهمــآ� هــا بــدون تنــش برگـزار شــود و حـ تـی ائتــاف «تغیـ یـر» هــم ،بــا رایـ ن
ـز�
ی
وزارت کشــور ،را�ض شــده کــه از برگ ـزاری همزمــان تظاه ـرات خــودداری کنــد ،امــا فضــای تجمــع هــا بــه شــدت متشــنج اســت.
بیشـ تـرین دلیــل تشــنج ،تــاش تظاهراتکننــدگان بـرای نزدیــک شــدن بیــش از حــد بــه ســاختمان وزارت کشــور و اســتانداری هاســت.
پلیــس البتــه بــا تظاهـرات آنهــا در مقابــل وزارت کشــور در تهـران و اســتانداری هــا چهــار شــهر دیگــر موافقــت کــرده .امــا معلــوم
نیســت بــه چــه علــت تظاهـرات کننــدگان در تهـران بـرای نزدیــک شــدن بــه درهــای ورودی وزارتخانــه تــاش مــی کننــد – انــگار کــه
مــی خواهنــد وارد آن شــوند .قابــل توجــه اســت کــه در اصفهــان و قــم هــم ،همـ ی ن
ـ� تــاش ،البتــه بــا شــدت کمـ تـر ،بـرای نزدیــک
شــدن بــه درهــای ورودی اســتانداری هــا صــورت میگـ یـرد.
جلوگـ یـری پلیــس از نزدیــک شــدن تظاهـرات کننــدگان بــه درهــای ورودی وزارت کشــور و اســتانداری هــا ،باعــث بــروز درگـ یـری هـ یـا�
ـ� مامــوران و ت
مع�ضــان مــی شــود کــه در مــواردی خشــونت بــار اســت .بــه ویــژه در اصفهــان ،یــک افــر پلیــس در حـ ی ن
بـ ی ن
ـ� درگـ یـری
بــا باتــوم بــه صــورت یــی از ت
مع�ضــان مــی کوبــد کــه غــرق در خــون مــی شــود و زمـ ی ن
ـ� مــی خــورد .عکــس فــرد مصــدوم ،بــه
رسعــت در تمــام رســانه هــای هــوادار جمهــوری اســامی برجســته مــی شــود و مــی تــوان حــدس زد کــه در رســانه هــای خــارج از
ایـران هــم بازتــاب داشــته باشــد.
پلیــس فــوراً بــا صــدور بیانــه بــه تصاویــر و خـ بـر مصــدوم شــدن یــی از تظاهرکننــدگان واکنــش نشــان مــی دهــد و تأکیــد مــی کنــد
بــا افــری کــه بــا باتــوم بــه صــورت ایــن فــرد کوبیــده برخــورد خواهــد شــد .بیانیــه پلیــس ،در عـ ی ن
ـ� حــال مــی گویــد کــه از همــان
ابتــدا ،تظاهـرات کننــدگان بــه طــور ســازماندهی شــده در صــدد ایجــاد درگـ یـری بــا پلیــس «بـرای ایجــاد صحنــه هــای درگـ یـری» بــوده
انــد .پلیــس ،مشــخصاً بــه تــاش رسســختانه تظاهـرات کننــدگان در تهـران و اصفهــان و قــم بـرای نزدیــک شــدن بــه درهــای ورودی
وزارت کشــور و اســتانداری هــا اشــاره مــی کنــد و ایــن تــاش را ،اقدامــی حســاب شــده بـرای ایجــاد تشــنج میدانــد چــون «بــه طــور
طبیعــی پلیــس نمــی توانســته اجــازه ورود ت
مع�ضــان بــه داخــل ســاختمان هــای حســاس دولـ تـی را بدهــد».
فیلــم هــای تظاه ـرات در شــهرهای مختلــف ،ظاه ـرا ادعــای تــاش ســازماندهی شــده ب ـرای ایجــاد درگـ یـری بــا پلیــس را اثبــات
میکننــد .یــی از ایــن فیلــم هــا ،کــه در رســانه هــای طرفــدار دولــت بازتــاب گسـ تـرده ای داشــته ،صحنــه ای را نشــان مــی دهــد کــه
تظاهرکننــدگان تهـران ،در فاصلــه  ۵ –۴مـ تـری ورودی اصــی وزارت کشــور مــی کوشــند تــا راه خــود را بــه ســمت جلــو بــاز کننــد و
فرمانــده ین�وهــای پلیــس حــا�ض در صحنــه مکــرراً از آنهــا مــی خواهــد کــه اگــر مــی خواهنــد بــا مســئوالن وزارتخانــه حــرف بزننــد
چنــد نماینــده معـ ف
ـر� کننــد ،امــا هــر بــار در پاســخ او ،ت
مع�ضــان شــعار مــی دهنــد« :مــا همــه بــا هــم هســتیم!»
بــه هــر ترتیـ بـی کــه هســت ،تــا بعــد از ظهــر ،آرامــش بــه خیابــان هــای ته ـران و چهــار شــهر دیگــر بــاز مــی گــردد .درســت اســت
کــه ســازماندهی کننــده هــای تظاه ـرات موفــق شــدند صحنــه هـ یـا� از مقابلــه پلیــس را ایجــاد کننــد ،ویل تعــداد اف ـراد کمــی کــه
توانســتند در خیابــان هــا جمــع کننــد ،بــه لحــاظ تبلیغـ ت
ـا� بــه �ض رشــان تمــام شــده.
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ـران حضــور رســانه هــای بـ ی ن
باالخــره روز افتتــاح مجلــس موسســان ف ـرا مــی رســد .مـ ی ز
ـ� الملــی در ته ـران ب ـرای پوشــش مراســم،
بســیار گسـ تـرده اســت .تقریبـاً تمــام شــبکه هــای خـ بـری فــاریس زبــان و حـ تـی چنــد شــبکه یغ�فــاریس ،مراســم را بــه صــورت زنــده یــا
در قالــب ترکیـ بـی از پخــش مســتقیم و تحلیل/گ ـزارش پخــش مــی کننــد.
خ�نــگار خارجــی در جلســه افتتاحیــه ،نهایــت اســتفاده را مــی
نماینــدگان ائتــاف «جمهــوری اســامی» از فرصــت حضــور ده هــا ب
ت
ن
برنــد .تمــام نماینــدگان ایــن ائتــاف ،همزمــان بــا هــم و بــا دردســت داشــ� نوشــته هــای بــزرگ بــه فــاریس و انگلیــی بــا مضمــون
«بــه انتخابــات مخــدوش ت
مع�ضیــم» وارد صحــن مــی شــوند .طــوری مــی گوینــد «انتخابــات مخــدوش» کــه انــگار مدعــی تقلــب
در انتخابــات هســتند .در حــایل کــه خودشــان هــم ادعــای انجــام هیــچ گونــه تقلـ بـی را ندارنــد و در واقــع ،اصــل تشــکیل مجلــس
موسســان را غـ یـر قانـ ن
ـو� مــی داننــد.
ورود نماینــدگان ائتــاف جمهــوری اســامی بــا چنـ ی ن
ـ� وضعیـ تـی ،بــا واکنــش خشــم آلــود جمعــی از نماینــدگان ائتــاف هــای دیگــر
مواجــه مــی شــود کــه آنهــا را «هــو» مــی کننــد .در ایــن میــان ،نماینــدگان ائتــاف «تغیـ یـر» بــه رسعــت روی بــزرگ تریــن کاغذهـ یـا�
کــه در ســالن یگ�شــان مــی آیــد ،شــعار مــی نویســند و بــه دوربـ ی ن
ـ� رســانه هــا نشــان مــی دهنــد« :عامــان  ۷۰ســال جنایــت جمهــوری
اســامی علیــه شب�یــت بایــد محاکمــه شــوند ».عمـا ً جلســه افتتاحیــه مجلــس تحــت الشــعاع اعـ تـراض نماینــدگان ائتــاف جمهــوری
اســامی و واکنــش هــای آن قـرار گرفتــه اســت.
وســط همــه ایــن رس و صــدا هــا ،هیــات مدیــره سـ نـی جلســه معـ ف
ـر� مــی شــود کــه تــا زمــان انتخــاب هیــات رئیســه دائــم ،مدیریــت
جلســه را بــه عهــده داشــته باشــد .رئیــس سـ نـی جلســه ،خانــم مهســا عامــری ،اســتاد بازنشســته دانشــگاه اصفهــان از ائتــاف
ایـران ســکوالر» اســت کــه  ۸۰ســال دارد – ســقف سـ نـی اعضــای مجلــس موسســان  ۸۰ســال اســت .بنــده خــدا مکــرراً از نماینــدگان
درخواســت مــی کنــد آرام باشــند تــا مراســم افتتاحیــه ،ادامــه پیــدا کنــد ،امــا در میــان آن همــه هیاهــو ،صدایــش بــه زحمــت شــنیده
گ
میشــود .رسانجــام بــا کمــک تعــدادی از نماینــده هــا جلســه نســبتاً آرام مــی شــود .پیــش از هرچـ ی ز
ـر مراســم قســم نماینــد� اجـرا
گ
میشــود کــه در آن ،نماینــدگان بایــد «بــه ش�ف خــود» قســم بخورنــد کــه وظایــف نماینــد� را بــه درسـ تـی انجــام دهنــد .بســیار
عجیــب اســت کــه نماینــدگان ائتــاف جمهــوری اســامی ،اعـ تـرا�ض بــه جایگزیـ نـی «قســم بــه خــدا» – کــه در زمــان حکومــت ســابق
ب ـرای نماینــده هــای مجلــس هــا رســم بــود– بــا «قســم بــه ش�ف» نمــی کننــد .ظاه ـرا بــا وجــود تمــام تبلیغـ ت
ـا� کــه علیــه اعتبــار
انتخابــات انجــام میدهنــد ،کامــا حواسشــان جمــع اســت کاری نکننــد کــه اعتبــار نماینــدگان خودشــان زیــر ســوال بــرد .بــه وضــوح،
برایشــان اهمیــت دارد کــه در مجلــس موسســان حــا�ض باشــند و تــا آنجــا کــه بشــود بــر قانــون اســایس آینــده تاثـ یـر بگذارنــد.
گ
بعــد از قســم نماینــد� ،یــی از نماینــدگان جــوان اجــازه صحبــت مــی خواهــد و مــی گویــد کــه اعضــای ائتــاف جمهــوری اســامی
بایــد پالکاردهـ یـا� کــه بــا مضمــون زیــر ســوال بــردن انتخابــات بــه داخــل صحــن آورده انــد را کنــار بگذارنــد چــون توهـ ی ن
ـ� بــه ســایر
نماینــدگان اســت .خانــم عامــری مــی گویــد« :پــرم ،پیشــنهاد مــی کنــم رسیــع وارد دســتور کار بشــویم و هیــأت رئیســه را انتخــاب
ـ� نامــه داخــی ســفت و سـ ت
کنیــم .بعــد هیــأت رئیســه مــی توانــد آیـ ی ن
ـخ� را تدویــن کنــد و بــه رأی بگــذارد کــه در آن ،تکلیــف پــاکارد
آوردن بــه صحــن مجلــس و کارهــای دیگــر هــم روشــن شــود .امــا قبلــش ،بــا اســتناد بــه کــدام قانــون بایــد پالکاردهــای اینهــا را از
گ
دستشــان گرفــت؟» خانــم عامــری ،قبــل از بازنشســت� از معــروف تریــن اســاتید حقــوق ســیایس ایـران بــوده اســت .اظهــار نظــرش،
ـ� حــال حقـ ق
کــه بــا ادبیـ ت
ـا� مادرانــه و در عـ ی ن
ـو� بیــان مــی شــود ،دســت زدن جمعــی از نماینــدگان را بــه دنبــال دارد.
مراســم رأی گـ یـری ب ـرای هیــأت رئیســه مجلــس موسســان – شــامل رئیــس ،دو نایــب رئیــس و چهــار کارپــرداز– بالفاصلــه برگ ـزار
میشــود و خانــم عامــری اســامی منتخبــان را اعــام مــی کنــد .رئیــس و یــی از کارپردازهــا از ائتــاف «ای ـران ســکوالر» ،یــک نایــب
رئیــس و یــک کارپــرداز دیگــر از ائتــاف «دینــداران حامــی دولــت ســکوالر» و یــک نایــب رئیــس دیگــر از ائتــاف «راه نــو» انتخــاب
مــی شــوند .دو کارپــرداز بـ ق
ـا� مانــده هــم ،بــه اتئــاف هــای «جمهــوری اســامی» و «تغیـ یـر» وابســته هســتند.
خ�نــگاران قـرار مــی دهنــد .در بیانیهشــان،
در پایــان جلســه افتتاحیــه ،نماینــدگان ائتــاف جمهــوری اســامی بیانیــه ای را در اختیــار ب
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ن
ت
بیشــر حقــوق رأی
قانــو� دانســته انــد و گفتــه انــد کــه تنهــا بــرای «ضایــع نشــدن
غــر
رونــد تشــکیل مجلــس موسســان را ی
ن
�ض
ت
ن
دهندگانشــان» در جلســات مجلــس موسســان حــا مــی شــوند .استداللشــان بـرای غـ یـر قانــو� دانســ� تشــکیل مجلــس موسســان
هــم ،همــان دو بحــث قدیمــی اســت کــه پیشـ تـر مطــرح کــرده بودنــد :نخســت آنکــه اساسـاً رفرانــدوم تغیـ یـر حکومــت در دی مــاه
ـو� بــوده و دیگــر اینکــه کمیســیون موقــت نظــارت بــر انتخابــات ،حــق نداشــته بــه شــکایت هــای انتخابـ ت
 ۱۴۲۸غـ یـر قانـ ن
ـا� ائتــاف
گ
جمهــوری اســامی ،در غیــاب نماینــده آن رســید� کنــد.
مهــم ایــن اســت کــه بــا وجــود تمــام اتفاقــات عجیــب و غریــب هفتــه هــای گذشــته – از بمــب گــذاری هــای قبــل از انتخابــات گرفتــه
تــا جلســات پرتشــنج کمیســیون موقــت نظــارت بــر انتخابــات و تظاهـرات دیــروز و  – ...باالخــره مجلــس موسســان افتتــاح مــی شــود.
مهــم تــر آنکــه ،نماینــدگان تمــام جریــان هــای فکــری جامعــه ایـران و حـ تـی طرفــداران رژیــم ســابق هــم ،بــا وجــود تمــام غُرهـ یـا�
کــه مــی زننــد ،در مجلــس موسســان حضــور دارنــد.
اگــر همــه چـ ی ز
ـو� پیــش بــرود ،ایــن مجلــس بایــد در عــرض ســه مــاه قانــون اســایس جدیــد را آمــاده کنــد تــا در زمــان پیــش
ـر بــه خـ ب
بیـ نـی شــده ( ۲۴تـ یـر) بــه رفرانــدوم گذاشــته شــود.
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