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پدرساالر!

سیاسی ترین نشریه دانشگاه شهید بهشتی

مهدی خطیب دماوندی 
کارشناسی ارشد حقوق عمومی

ــه رهبــر  انتشــار نامــه آقــای ســیدمحمد موســوی خوئینی هــا ب
معظــم انقــاب، بازتاب هــای متفــاوت و دوگانــه ای از ســوی 
ــال  ــه دنب ــور ب ــت کش ــپ و راس ــانه های چ ــخصیت ها و رس ش
ــاد  ــا اتخ ــریعتمداری ب ــین ش ــل حس ــی مث ــت. اصولگرایان داش
رویکــرد تدافعــی، انتقــاد بــه نامــه موســوی خوئینی هــا را ناظــر 
ــت حســن  ــاح چــپ حاکــم در دول ــت و جن ــه ناکارآمــدی دول ب
ــی و مجلــس دهــم جســتجو می کننــد و از طــرف دیگــر  روحان
ــث  ــی مباح ــه بررس ــی ب ــد قوچان ــل محم ــی مث اصاح طلبان
ــای  ــه ی احی ــره و حلق ــل زنجی ــاح چــپ و "تکمی ــی جن گفتمان
جنــاح چــپ رادیکال"می پــردازد. درحالــی کــه بــه نظــر می رســد 
مقصــود از انتشــار ایــن نامــه از ســوی خوئینی هــا، نــه پرداختــن 
بــه ناکارآمدی هــای مدیریتــی و دلســوزی بــرای وضعیــت 
معیشــت مــردم اســت و نــه قصــد دارد بــه مرزبنــدی جنــاح چپ 

ــد. ــاره نمای ــی اش ــن روحان ــون حس ــی همچ ــا اعتدال گرایان ب
۱. محتوای کاما ســطحی و اســتفاده از عبارات کلی و انتزاعی در 

نامــه حاکــی از آن اســت که اصــاح طلبان بــا اســتفاده از ظرفیت 
خوئینی هــا در پــی بازتولیــد مقاصــد و راهبردهــای سیاســی خود 
هســتند. بــرای مثــال امــروز چــه کســی اســت کــه ندانــد کشــور 
از لحــاظ تکثــر مشــکات اقتصــادی رنــج می بــرد و مــردم بــرای 
تامیــن معیشــت خــود در مضیقه هســتند؟ این مســئله بــه حدی 
ــادآوری آن  ــگاری و ی ــه نامه ن ــازی ب ــه اصــا نی روشــن اســت ک
بــرای مــردم و رهبــری نیســت! گویــا آقــای خوئینی هــا نســبت به 
شــعارهای پنــچ ســال اخیــر کشــور بی اطــاع هســتند و شــاید 
هــم بعــد از گذشــت هشــت ســال رکــود و تــورم اقتصــادی و وقوع 
بحران هایــی نظیــر اعتراضــات دی مــاه 9۶ و آبان مــاه 9۸ تــازه بــه 

یــاد مشــکات اقتصــادی کشــور افتاده انــد.
ــه هیــچ راهــکار و  ــدون ارائ ــن نامــه ب موســوی خوئینی هــا در ای
پیشــنهاد مشــخصی صرفــا بــه کلی گویــی در چنــد خــط بســنده 
ــر  ــان را مقص ــا اصاح طلب ــه تنه ــام ن ــدی تم ــا رِن ــد و ب می کن
وضعیــت کنونــی کشــور نمی دانــد بلکــه مــردم را ســپر انســانی 
نامــه خــود قــرار می دهــد. بدیــن ترتیــب خوئینی هــا بــا طراحــی 
ــی  ــرد اوال خــودش را نماینــده مــردم معرف یــک عملیــات برد-ب
ــه  ــد ک ــوق می ده ــمتی س ــه س ــه را ب ــوای نام ــد و محت می کن
ــّری  ــی مب ــه ایجــاد وضعیــت کنون ــان اصاحــات نســبت ب جری

ــکار  ــت اف ــانه ای، هدای ــای رس ــازی ه ــا در فضاس ــود و ثانی ش
عمومــی بــه گونــه ای مدیریــت می شــود کــه مخالفــت اشــخاص و 
جریان هــای سیاســی بــا اصــل و فــرع نامــه بــه معنــای مخالفــت 

بــا خواســت مــردم تلقــی شــود.
۲. در میــان خیــل واکنش هــا بایــد از آقــای موســوی خوئینی هــا 
ســوال کــرد کــه چــرا انتقــاد از وضعیــت مدیریتــی کشــور را بــه 
ســال آخــر دولــت روحانــی موکول کــرده اســت؟! چطــور در طول 
ایــن هشــت ســال کــه کشــور در معــرض فوجــی از آســیب های 
اقتصــادی و اجتماعــی قــرار داشــت بــه فکر مــردم و بــی اعتمادی 
نســبت بــه آینــده نظــام نیفتادند؟ مضــاف بــر آن چه دلیلــی دارد 
کــه خوئینی هــا بافاصلــه پــس از هفتــه قــوه قضائیــه نســبت بــه 
ــدام کنــد؟ بســیار دور از ذهــن اســت کــه  ــه اق ــن نام انتشــار ای
نگارنــده نامــه بــه صــورت اتفاقــی و بــدون توجــه بــه ایــن بــازه 
ــهل انگاری  ــد و س ــرده باش ــر ک ــه ای را منتش ــن نام ــی چنی زمان
اســت کــه در تحلیــل ایــن کنــش سیاســی موســوی خوئینی هــا 
بــه پارادایــم زمانــی آن بــی تفــاوت باشــیم. حتــی پرداختــن بــه 
ــوی خوئینی ها  ــل موس ــخصیتی مث ــرا ش ــه چ ــوع ک ــن موض ای
ماموریــت نــگارش و انتشــار ایــن نامــه را برعهــده گرفتــه می تواند 
روشــنگر بســیاری از حقایــق و ابعــاد پشــت پــرده ایــن نامه باشــد. 

ســیدمحمد موســوی خوئینی هــا، مــرد همیشــه در ســایه و نفــر 
دوم گفتمــان چــپ در ایــران اســت. فــردی کــه برخــاف تاجــزاده 
یــا خاتمــی خــودش را مســتقیما در مقابــل افــکار عمومــی قــرار 
نمی دهــد و هنــگام بحران هــای سیاســی همچــون قائلــه کــوی 
ــخصی  ــه مش ــاط و فاصل ــا احتی ــال ۸۸ ب ــه س ــا فتن ــگاه ی دانش
ــا  ــک خوئینی ه ــردازد. باش ــی می پ ــگری های سیاس ــه کنش ب
بهتریــن گزینــه بــرای انجــام ایــن ماموریــت بــه شــمار می رفــت، 
ــه ســیدمحمد  چــرا کــه اکثــر چهره هــای جنــاح چــپ من جمل
خاتمــی هزینه هــای زیــادی بــرای انتخــاب روحانــی بــه عنــوان 
ــال  ــخاص درح ــن اش ــد و ای ــت کرده ان ــور پرداخ ــس جمه رئی
ــه  ــت در زمین ــدد دول ــای متع ــل ناکارآمدی ه ــه دلی ــر ب حاض
ــرای  ــه رویــی ب اقتصــاد، سیاســت خارجــی و سیاســت داخلــی، ن
ــرای  ــذاری الزم ب ــد تاثیرگ ــه می توانن ــد و ن ــردم دارن ــا م ســخن ب
جریــان ســازی داشــته باشــند. امــا موســوی خوئینی هــا بــه دلیــل 
حمایت هــای حداقلــی از روحانــی، وجهــه خــود را بــرای مرزبنــدی 
ظاهــری بــا دولــت حفظ کــرده و کمتــر از ســایر چهره هــای جریان 
چــپ در معــرض پاســخگویی و پرداخــت هزینه هــای سیاســی قرار 
دارد. بــه نظرمی رســد مــرد در ســایه جریــان چــپ درصــدد صیانت 

و بقــاء ایــن جریــان بــرای انتخابــات ســال 1۴۰۰ اســت.

جریانچپزیرچترخوئینیها

ادامه در صفحه دوم
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پیشخوان
 مطــرح شــدن بحــث مرزبنــدی جبهه چــپ رادیــکال بــه رهبری 
موســوی خوئینی هــا از طیــف اعتدال گــرای محافظــه کار کــه بــه 
ــه شــد،  ــدان پرداخت ــه ســازندگی ب ــل در ســرمقاله روزنام تفضی
ــا اجــرای  ــق ب ــن طری ــا از ای ــازی سیاســی اســت ت ــک ب تنهــا ی
نمایــش دعــوای ســاختگی جریــان اصاحــات مــردم را از اصــل 
ــرای  ــی ب ــات 1۴۰۰ حرف ــرای انتخاب ــه منحــرف ســازند و ب قضی
گفتــن داشــته باشــند. واگرنــه بــرای مــا واضــح و مبرهــن اســت 
ــان آش اســت و  ــاح آش هم ــن جن ــی ای ــد گفتمان ــه در فرآین ک
کاســه همــان کاســه! بــه همیــن جهــت، بــروز اقدامــات ایجابــی 
دیگــر مثــل انتشــار نامــه یــا تغییــر ادبیــات سیاســی دولــت در 

طــول چنــد مــاه آینــده دور از انتظــار نیســت.
ــه  ــان داده ک ــران نش ــپ در ای ــان چ ــی جری ــه تاریخ ۳. تجرب
ــی  ــات درون گفتمان ــان دارای اختاف ــن جری ــم ای ــدر ه هرچق
ــر  ــی یکدیگ ــری و اجرای ــای فک ــه رویکرده ــبت ب ــند و نس باش
ــا  ــی ب ــاس و بحران ــوارد حس ــم در م ــد، بازه ــری کنن موضع گی
ــاید  ــا ش ــد. چپ ه ــرار می گیرن ــر ق ــار یکدیگ ــظ وحــدت کن حف
بــه لحــاظ گفتمانــی و اجرایــی ایــرادات تاکتیکــی و اســتراتژیک 
زیــادی داشــته باشــند امــا از حیــث کارتشــکیاتی افــراد موفقــی 
هســتند. درون ایــن جریــان افــرادی مثــل ســعید حجاریــان بــه 
عنــوان ایدئولــوگ ایفــای نقــش می کننــد و بــا ارائــه نظریه هــای 
سیاســی وظیفــه ایده پــردازی و گفتمــان ســازی را برعهــده دارنــد. 
ــا  ــر ســیدمحمد خاتمــی ی ــه بعــدی شــخصیت هایی نظی در الی
ســیدمحمد موســوی خوئینی هــا بــا اســتفاده از ظرفیــت حزبــی 
و بدنــه اجتماعــی کــه در اختیــار دارنــد گفتمــان را بــه جریــان 

تبدیــل می کننــد و متناســب بــا ادبیــات مقتضــی آن را بــه مــردم 
ــه  ــل روزنام ــانه ای مث ــای رس ــت الیه ه ــازند. درنهای ــه می س ارائ
ســازندگی یــا روزنامــه شــرق فراینــد مدیریــت افــکار عمومــی را 
ــد. بنابرایــن واکنــش شــخصیت هایی همچــون  برعهــده می گیرن
ــه موســوی  ــه نام ــد انصــاری نســبت ب ــاکام و مجی صــادق زیب
خوئینی هــا بیشــتر بــه " دعــوای زرگــری" شــبیه اســت تــا نقــد 

محتوایــی آن.
شکســت مهلــک در انتخابــات مجلــس یازدهم و عملکــرد ضعیف 
دولــت حســن روحانــی در بهبــود اوضــاع اقتصــادی کشــور جریان 
ــر  ــاق ب ــن اتف ــرار داده و باشــک ای ــتانه خطــر ق چــپ را در آس
آینــده ایــن جریــان در تصــدی نهادهــای قــدرت ســایه خواهــد 
انداخــت. از ایــن رو هیــچ بعیــد نیســت کــه جنــاح چــپ بــا مــوج 
ــی از  ــاد مقطع ــه انتق ــا ب ــوی خوئینی ه ــه موس ــواری روی نام س
عملکــرد دولــت بپــردازد و بــا فاصلــه گرفتــن موقــت از روحانی به 
دنبــال کســب کرســی ریاســت جمهــوری در ســال 1۴۰۰ باشــد.

۴. جنــس نامــه موســوی خوئینی هــا بــی شــباهت بــه نامه هــای 
اخیــر محمــود احمدی نــژاد و جریــان دانشــجویی حامــی او 
نیســت. یــاس و ناامیــدی، بی اعتمــادی مــردم، ناکارآمــدی 
ــری و نظــری  ــای فک ــاد از رویه ه ــی و انتق ــاختارهای حاکمیت س
مقــام معظــم رهبــری از وجــوه اشــتراک ایــن دو دیــدگاه اســت. 
ــوی  ــژاد و موس ــدگاه احمدی ن ــوع دی ــه ن ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
خوئینی هــا بمثابــه دو خطــی مــوازی اســت کــه هیچــگاه بــر روی 
مــدار سیاســت یکدیگــر را قطــع نمی کنــد. هــر دو جریــان فکــری 
مترصــد غلبــه گفتمــان رادیکالیســم بــر جریــان اعتدال/مصلحت 

گرایــی اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه احمدی نــژاد ســعی دارد تــا بــا 
رهبــری گفتمــان راســت رادیــکال مســتقیما در انتخابــات 1۴۰۰ 
ــخ  ــه در تاری ــن رئیــس جمهــوری باشــد ک ــد و اولی شــرکت کن
انقــاب بیــش از دو دوره ســکان ریاســت جمهــوری را در دســت 
می گیــرد. امــا ســابقه نشــان داده کــه موســوی خوئینی هــا 
ــر اول گفتمــان  ــدرت و نف ــگاه ق ــال کســب جای ــه دنب شــخصا ب
چــپ نیســت، بلکــه بــه دنبــال زمینه ســازی بــرای ارائــه رویکــرد 
جدیــدی از گفتمــان چــپ در انتخابــات ســال آتی اســت تــا از این 
ــده  ــان چــپ را از بایکــوت سیاســی در ۸ ســال آین ــق جری طری

نجــات دهــد.
ــت  ــنجانی، هوی ــر هاشمی رفس ــوم اکب ــوت مرح ــس از ف ۵. پ
جریــان اصاحــات مــورد خدشــه واقــع شــد و این طیف سیاســی 

مهمتریــن رابــط خــود بــا حاکمیــت را از دســت داد.
آقــای هاشــمی از جمیــع جهــات بــرای جریــان اصاحــات یــک 
نعمــت محســوب می شــد و تاکنــون هیــچ کــس موفــق نشــده 
خــاء وجــودی ایشــان را بــرای ایــن گفتمــان فکــری پــر کنــد. 
ــرداد  ــف دوم خ ــوص طی ــپ علی الخص ــان چ ــه جری ــا ک ای بس
بــه دنبــال ایــن بــود تــا بــا احیــای وجهــه سیاســی آقــای ناطــق 
ایشــان را بــه عنــوان نفــر اول گفتمــان اصاح طلبــی معرفــی کند 

امــا در انجــام ایــن امــر موفــق نشــد.
درحــال حاضــر شــخص روحانــی یکــی از اصلی تریــن گزینه هایــی 
اســت کــه از پتانســیل جایگزینــی مرحــوم هاشــمی برخــوردار 
ــه  ــا ب ــه موســوی خوئینی ه ــه نام اســت. دور از ذهــن نیســت ک
ــی از مقصــران  ــکار عموم ــاختن اف ــاب و منحــرف س ــر انق رهب

اصلــی وضعیــت کنونی کشــور، زمینــه را بــرای ریل گــذاری وجهه 
سیاســی روحانــی از مقــام ریاســت جمهــوری بــه نماینــده جریان 
ــت  ــه دول ــد ک ــازد. هرچن ــم س ــت فراه ــزد حاکمی ــات ن اصاح
روحانــی در طــول ایــن هشــت ســال ناکارآمــدی هــای بســیاری 
ــا  داشــته امــا ممکــن اســت پــس از دوران ریاســت جمهــوری ب
قــرار گرفتــن در مقــام اَبـَـر اپوزیســیون نظــام تمــام نقــاط ضعــف 

خــود را تحــت پوشــش ایــن وجهــه سیاســی قــرار دهــد.
ناگفتــه نمانــد کــه مشــابه ایــن نکتــه بــرای خــود هاشــمی هــم 
ــاله  ــت س ــس از دوران هش ــان پ ــت ایش ــاد و محبوبی ــاق افت اتف
ریاســت جمهــوری کــه داشــتند تنــزل پیــدا کــرد، امــا بــه مــرور 
زمــان وجهــه سیاســی هاشــمی بــاز تولیــد شــد و مجــددا رهبری 

طیــف گســتردهای از جریــان چــپ را بــه دســت گرفــت.
ــار  ــن انتش ــا ضم ــد ت ــق ش ــا موف ــوی خوئینی ه ــا موس نهایت
ــک اندیشــه های  ــا تحری ــوا، ب ــا بی محت ــای ســطحی و کام نام ه
اصولگرایــی و دســت گذاشــتن روی نقــاط حســاس ایــن گفتمــان 

ــازد. ــود س ــه خ ــیاری را متوج ــای بس واکنش ه
ــن  ــان و دام ــدازه اصولگرای ــش از ان ــه حساســیت بی ــی ک در حال
زدن آنــان بــه خواســت موســوی خوئینی هــا، تنهــا ضریــب نفــوذ 
ــان  ــرد. جری ــاال می ب ــه ب ــی جامع ــردم عام ــرای م ــه را ب ــن نام ای
اصولگرایــی همــواره بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه نمایــد کــه پاســخ 
نــدادن بــه نامــه امثــال موســوی خوئینی ها بــه معنــای نداشــتن 
ــای  ــه معن ــه ب ــا نیســت، بلک ــه آنه ــور ب ــا پاســخ درخ ــواب ی ج
اتمــام دوره انقضــاء چهره هــای سیاســی گفتمــان چــپ در تاریــخ 

جمهــوری اســامی ایــران اســت!

با سام
ســخن امــروز مــا دانشــجویان خــط امــام بــا شــما بــا تمــام 
ــاره  ــم درب ــرار نداری ــت. ق ــاوت اس ــین متف ــخنان پیش س
ابهامــات تســخیر النــه ی جاسوســی از شــما بپرســیم, قــرار 
نداریــم از اتهامــات تفکــرات التقاطــی مارکسیســتی شــما در 
مســجد جوزســتان کــه نگرانــی شــهید بزرگــوار مطهــری را 
بــر انگیختــه بــود و در نهایــت ســبب شــهادت ایشــان شــد 
ــوار  ــهید بزرگ ــما از ش ــه ش ــم از کین ــرار نداری ــیم, ق بپرس
ــت از  ــرار نیس ــیم, ق ــتی بپرس ــین بهش ــید محمد حس س
ــی  ــی بن ــناد جاسوس ــردن اس ــان ک ــما در پنه ــام ش اته
ــاز  ــت س ــات سرنوش ــش از انتخاب ــور!( پی ــدر)اس دی ل ص
ــما  ــار ش ــت از فش ــیم,قرار نیس ــوری بپرس ــت جمه ریاس
بــرای بررســی نشــدن اتهامــات بهــزاد نبــوی در پرونــده ی 
شــهادت شــهیدان رجایــی و باهنــر بپرســیم, امــروز بســیار 

ــم! ــه از شــما نداری ســواالتی هســت ک
امــروز علی الظاهــر بــا شــما هــم دغدغه ایــم, دغدغــه 
ــت  ــن اس ــر ای ــاوت ام ــی تف ــردم. ول ــت م ــاد و معیش اقتص
کــه وقتــی جــوی خونــی کــه از تــن اقتصــاد کشــور جــاری 
ــیم  ــواالت می رس ــی س ــه برخ ــم ب ــال می کنی ــت را دنب اس
ــران  ــما و هم فک ــت ش ــنه ی در دس ــز دش ــش ج ــه جواب ک

شــما نیســت .
آقــای موســوی خویینی هــا ! شــما در نامــه ی خــود از 
ــا  ــردم م ــه م ــد, بل ــتی  گفتی ــوز معیش ــکات طاقت س  مش
ــوال  ــا س ــد ام ــرار دارن ــادی ق ــکات اقتص ــوران مش در ک
ــما  ــران ش ــم فک ــما و ه ــش ش ــت نق ــن اس ــما ای ــا از ش م
ــوده  ــه ب ــاب چ ــد از انق ــال بع ــکن در ۴۰ س ــازار مس در ب
ــا  ــی ب ــن کروب ــای حس ــص آق ــما باالخ ــت؟نزدیکان ش اس
ــد از  ــد؟ بع ــه کردن ــاب چ ــل انق ــا در اوای ــیم زمین ه تقس
فتــوای زمیــن شــهری حضــرت امــام , شــما در کمیســیون 
اصــل نــود بــا 9 نامــه-ی وریــز وقــت از فســاد در واگــذاری 
ــن  ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــدید, ب ــع ش ــران مطل ــای ته زمین ه
فســاد مرتبــط بــا معیشــت مــردم چــه کردیــد؟ شــما کــه 
ــا وقتــی نخســت  قلــم شــیوایی در نوشــتن نامــه داریــد آی
ــک  ــام ی ــاه تم ــوی ۶ م ــین موس ــر محبوبتان,میر حس وزی
جلســه بــا وزیــر مســکن خــود نگذاشــت و بــر تخلــف ســید 
مهــدی موســوی در واگــذاری زمیــن هــا در پرونــده ی 
ــر  ــراض وزی ــس از اعت ــت و پ ــرپوش گذاش ــت" س "واترگی
وقــت بــه امــام او را نیمــه شــب عــزل کــرد نامــه ننوشــتید 
ــرای  ــود ب ــوزانه ی خ ــات دلس ــب جم ــان را مخاط و ایش
انقــاب قــرار ندادیــد؟ چــرا وقتــی طبــق قانــون, شــهرهای 
ــای  ــان آق ــود و همزم ــس در حــال ســاخت ب ــد و پردی پرن
کرباســچی رفیــق هم مســلک شــما در حــال فــروش 
ــد  ــه ایشــان نفرمودی ــه حوال ــک نام ــود ی ــران ب آســمان ته

ــی  ــرا وقت ــد؟ چ ــی نکردی ــراز نگران ــن کار اب ــت ای و از عاقب
عبدالعلــی زاده وزیــر مســکن دولــت اصاحــات و یــار غــار 
ــکن  ــد مس ــدرت خری ــاد ق ــای ایج ــه ج ــال ۸2 ب ــما س ش
بــرای مــردم و ســاخت خانــه طــرح غیــر اســامی و تحقیــر 
ــر  ــاع قش ــرد از اوض ــرح ک ــری را مط ــکن مت ــده ی مس کنن
ــی تدبیــری رفقایتــان برافروختــه نشــدید و  مســتضعف و ب
فریــاد وا عدالتــا ســر ندادیــد؟  امیدواریــم فرامــوش نکــرده 
ــرادر سیاســی شــما و  ــرار محمــد خاتمــی ب ــا تَک باشــید ب
حمایــت همــه جانبــه شــما بــود کــه وزیــر مســکنی ســرکار 
آمــد کــه حداقلــی تریــن طــرح مســکن در ایــن کشــور کــه 
بســیار جوانــان امیدهــا بــدان بســته بودند,مســکن مهــر را 
ــدون آن کــه در  ــد و نیمــه کاره رهــا کــرد ب مفتضــح خوان
ــرای مــردم ســاخته باشــد.  ــه ب ــن همــه ســال یــک خان ای
بلــه مــا بــا شــما از مســکن مهــر امــروز بــه تز هــای مســکن 
25 متــری و واقعیــات دهشــتناک پشــت بــام خوابــی 

رســیده ایم! 
ــا  ــا 9۶ ب ــال 92 ت ــه از س ــود ک ــما ب ــراری ش ــت تَک  دول
ــر  ــا دو براب ــی گاه ت ــش ســود ســپرده های بانکــی حت افزای
نــرخ تــورم عمومــی نقدینگــی سرســام آوری را مثــل یــک 
بمــب ســاعتی در بانک هــا حبــس کــرد تــا تــورم ناشــی از 
آن بــا اولیــن نوســان سیاســی بیــن المللــی در ســال 97 بــه 
زندگــی مــردم ســرازیر شــود. راســتی چــرا بــه نامــه ی آقای 
آخونــدی بــه رئیــس مجلــس وقــت بــرای خــروج از قانــون 
ــه  ــرا ب ــراض نکردید؟چ ــرمایه اعت ــدی س ــر عای ــات ب مالی
برداشــتن ســد ورود تــورم ناشــی از نقدینگــی بــه معیشــت 
ــدارد و  ــی ن ــواالت پایان ــن س ــدید؟ ای ــرض نش ــردم معت م
مطــرح کــردن هــر کــدام تنهــا تعجــب مخاطــب را افــزون 
می کنــد کــه چگونــه شــما مخاطــب بحــق ایــن کام امیــر 
ــم  ــاً ه ــون  حق ــم لَیطلب ــه : انُّه ــتید ک ــن)ع( هس المومنی
تََرکــوه و دمــاً ُهــم َســَفکوه. چــرا کــه حقــی کــه وانهــاده و 
برگــردن داریــد را از کســی طلــب می کنیــد کــه بیشــترین 
دغدغــه بــرای معیشــت مــردم داشــته و دارد آن قــدر کــه 
حتــی در خطبــه نمــاز عیــد فطــر هــم از حجــم نقدینگــی 
ــردم  ــا م ــش را ب ــه خوی ــود و دغدغ ــل نمی ش ــور غاف کش
مطــرح و از مســئولین طلــب می کنــد. توقــع مــا جوانــان از 
شــما پیــران ســالخورده ایــن اســت کــه اگــر معرفــت قبــول 
تقصیــر و پــوزش طلبــی از ملــت را نداریــد دســت کــم گاه 
ــد, نزنیــد.  ــه زخــم کــه زدی ســکوت را شــناخته و نمــک ب
ــات مطمئــن  ــه انتخاب امســال در ســال حســاس منتهــی ب
باشــید جریــان دانشــجویی  آدرس غلــط دادن هــای جریــان 
فکــری شــما بــه مــردم را تــاب نیــاورده و بــه جدال احســن, 

خاطیــان را رســوا خواهــد کــرد!
 والسام علی من هو اهله

نامهسرگشادهبسیجدانشجوییدانشگاهشهیدبهشتیبهآقایموسویخوئینیهابههمراهیکجامآینهوآبوصابون!

ادامه از صفحه اول
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وحید جلیلی 
روزنامه نگار، فعال فرهنگی سیاسی 

 جناب آقای خوئینی ها! در نامه فرموده اید که گرانی نگرانتان می کند. می شود بپرسیم گزارش گرانی را دقیقا کدام 
رفیقتان به شما رسانده است؟

آنکه در خانه 5۰ میلیاردی می نشیند؟ یا آن پرچمدار جنگ فقر و غنا که از عرش انقاب،  فقط یک خانه خیابان 
فرشته برایش مانده و از مبارزه اش با آمریکا فرش قرمزی زیر پای برجامیان؟

گرانی روی ابراهیم اصغرزاده فشار آورده یا هدایت آقایی یا مری ابتکار و سید هاشمی که شام عروسیشان  خوراک لوبیا بود؟
یا سید محمد خاتمی و سلبریتی های دور و برش که از توی جکوزی پنت هاوسشان در تهرانجلس  یا از متلشان در اُتاوا برای 

فاکت مملکت توئیت می کنند؟    
راستی از شیخ غامحسین کرباسچی نماینده امام در ژاندارمری چه خبر؟

وظیفه مرزبانی اش را خوب انجام می دهد؟ شنیده ام شبانه روز مواظب است کسی از مرزهای ُجرَدن؛  به قلعه جنگ فقر 
و غنایتان نفوذ نکند.

بچه های روزنامه سام کجا هستند راستی آقای مدیر مسئول! بگذریم.

گزارش گرانی را دقیقا کدام رفیقتان به شما رسانده است؟



دوهفته نامه سیاسی دانشجویی هفت  تیر
سال دوم/شماره دهم/تیرماه99

پیشخوان

علــت اینکــه موســوی خوئینی هــا ایــن نامــه را نوشــته ایــن 
اســت کــه شــرایط از لحــاظ اقتصــادی و معیشــتی شــرایط 
بســیار بــغ رنجــی اســت و البتــه ایــن شــرایط هــم محصــول 
عملکــرد ایــن تفکــر اســت. بــا ایــن وجــود در ایــن شــرایط 
کاری کــه اصــاح طلبــان می تواننــد انجــام دهنــد ایــن اســت 
کــه یــک نامــه تنــد بــه رهبــر معظــم انقــاب بنویســند تــا از 
ــه  ــار مســئولیت مشــکات اقتصــادی ک ــر ب ــو از زی ــک س ی
ــی  ــه گــردن خودشــان اســت شــانه خال ــا ب مســئولیت آن ه
ــر  ــه رهب ــائل را ب ــکات و مس ــر مش ــوی دیگ ــد و از س کنن
انقــاب گــره بزننــد و ایشــان را بــه عنــوان مقصــر مشــکات 
ــا از مقبولیــت و مشروعیتشــان کــم کننــد. جلــوه بدهنــد ت

بنــده دو نــوع اطــاح طلــب می شناســم یــک گونــه اصــاح 
ــره  ــا چه ــف، ب ــای ظری ــا خنده ه ــلک ب ــرال مس ــب لیب طل
ــه  ــی ک ــی خاتم ــتی مل ــو و آش ــا گفتگ ــارف و ب ــوم ع مظل
ــت  ــه دول ــد ب ــه می توان ــد ک ــاعد بدان ــرایط را مس ــی ش وقت
ــعار ها وارد  ــری ش ــک س ــا ی ــد ب ــدا کن ــس دســت پی و مجل

زمیــن می شــود و نتیجــه انتخابــات را می بــرد.
گونــه دوم اصــاح طلبــان گونــه امنیتــی حجاریــان و تفکــر 
ــاح  ــان اص ــت. جری ــا اس ــوی خوئینی ه ــتی موس سوسیالیس
ــه  ــد نتیج ــه نمی توان ــد ک ــاس می کن ــی احس ــی وقت طلب
ــات  ــد انتخاب ــد مانن ــر ده ــود تغیی ــع خ ــه نف ــات را ب انتخاب
ــد و ضــد  ــکال، خشــک، تن ــک وجــه رادی ســال ۸۸ و 99 ی
ــه  ــه هــر روی ایــن دو گون ــه خــود می گیــرد. ب حاکمیتــی ب
اصــاح طلبــی دوزیســتانه زندگــی می کننــد و اصــاح 
ــو  ــن گونه هــا را جل ــا شــرایط یکــی از ای طلبــان متناســب ب

می اندازنــد.
اصــاح طلبــان اکنــون مجلــس یازدهــم را از دســت داده انــد 
و دولــت مطبــوع آن هــا نیــز از لحــاظ معیشــتی یــک شــرایط 
ــن وجــود در  ــا ای ــم زده اســت ب ــد اقتصــادی را رق بســیار ب
ــرای حضــور چهره هــای خنــدان ایــن  ایــن شــرایط راهــی ب
ــود  ــه وج ــف در جامع ــی و ظری ــارف، خاتم ــل ع ــان مث جری
ــرده و  ــره خشــک، پشــت پ ــک چه ــا ی ــد ب ــس بای ــدارد پ ن

ــم  ــره ه ــد و آن چه ــه بیاین ــف جامع ــه ک ــتی ب سوسیالیس
ــت. ــا اس ــوی خوئینی ه موس

اصــاح طلبــان مجلــس یازدهــم را از دســت داده انــد و هیــچ 
شانســی هــم بــرای پیــروزی در انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــا ایــن وجــود بــرای اینکــه در ســطح  ســال 1۴۰۰ ندارنــد ب
اذهــان عمومــی بماننــد و بتواننــد تــا انتخابــات پیــش رو بــه 
ــن  ــه ای ــاز ب ــد نی ــظ کنن ــد و خــود را حف کنشــگری بپردازن
ــف  ــی ک ــت ناراض ــیون و جمعی ــری اپوزیس ــه رهب ــد ک دارن
خیابــان را بــه دســت بگیرنــد تــا بتواننــد تــا انتخابــات ســال 

ــد. 1۴۰۸ دوام بیاورن
ــده  ــک ع ــه ی ــن اســت ک ــان از ای ــرس اصــاح طلب ــام ت تم
ــاد  ــا اعتق ــرب و ب ــه غ ــه ب ــدون تکی ــی ب ــزب الله ــوان ح ج
ــه بتواننــد مشــکات جامعــه را حــل کننــد  ــت فقی ــه والی ب
ــوع  ــه از ن ــی چ ــاح طلب ــت اص ــر موجودی ــت دیگ و آن وق
لیبرالیســم و سوسیالیســم و چــه از نــوع میانــه رو و رادیــکال 
آن تقریبــا رو بــه اضمحــال مــی رود. بــا ایــن وجــود اصــاح 
طلبــان ســعی می کننــد بــا تغییــر تاکتیک هایــی کــه 
ــه  ــطح جامع ــد در س ــف می دهن ــای مختل ــول دوره ه در ط
حضــور داشــته باشــند و امــروز دور دور رادیکالیســم و رهبری 

ــان اســت. ــف خیاب ــت ناراضــی در ک جمعی
بــا توجــه بــه شــرایط موجــود اصــاح طلبــان می تواننــد بــا 
ــن اشــخاص اصــاح  ــراض در ســطح باالتری ــک اعت ــه ی جرق
طلبــی ایــن جرقــه را بــه کــف خیابــان برســانند و از بدتریــن 
ــد  ــرده ان ــاد ک ــه ایج ــرای جامع ــان ب ــه خودش ــرایطی ک ش
اســتفاده کننــد و بــه نوعــی از آب گل آلــود ماهــی بگیرنــد.

ــر معظــم انقــاب  ــه رهب ــز ب ــد و تی ــه زدن هــای تن دوره نام
ــی  ــر اصل ــه مقص ــده ک ــه فهمی ــون جامع ــده، چ ــام ش تم
مشــکات کشــور چــه کســانی هســتند. مــردم در انتخابــات 
ــن  ــد و ای ــان را دادن ــاح طلب ــخ اص ــم پاس ــس یازده مجل
ــا  ــه آن ه ــوری ب ــت جمه ــات ریاس ــم در انتخاب ــخ را ه پاس
ــژه  ــه وی ــان و ب ــاح طلب ــود اص ــن وج ــا ای ــد داد. ب خواهن
ــش  ــرای کن ــچ شانســی ب ــان هی ــن جری ــکال ای ــف رادی طی
ــد  ــا ســال 1۴۰۰ را ندارن گــری در ســطح جامعــه حداقــل ت
ــره  ــن ذخی ــوان آخری ــه عن ــا ب ــوی خوئینی ه ــر موس و تی
ــه کــف میــدان در  ــرای آمــدن ب ــان ب اســتراتژیک ایــن جری

ــورد. ــد خ ــنگ خواه ــه س ــاس ب ــرایط حس ش

تیرموسویخوئینیهابرایآمدناصالحطلبانبهکفمیدانبهسنگخواهدخورد
حمزه دستیار

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسامی دانشجویان مستقل 

بعــد از فتنــه ۸۸ طــی ســخنرانی کــه رهبــر معظــم انقــاب 
داشــتند آقــای خوئینی هــا در یــک جلســه خصوصــی گفتنــد 
حــرف آقــای خامنــه ای نبایــد روی زمیــن بنشــیند و فصــل 
الخطــاب باشــد؛ بــا ایــن وجــود چنیــن موضوعاتــی مــا را بــه 
ایــن نتیجــه می رســاند کــه آقــای خوئینی هــا خیلــی دغدغــه 
ــال  ــدارد و دنب ــکن را ن ــران و مس ــت کارگ ــت، و ضعی معیش
راهــی می گــردد تــا نســبت بــه رهبــر انقــاب عقــده گشــایی 

کــرده و لیــدری جریــان ضــد نظــام را بــه دســت بگیــرد.
ــر  ــن رهب ــوپ را در زمی ــود ت ــه خ ــا در نام ــای خوئینی ه آق
معظــم انقــاب انداختــه و البتــه اینگونــه اتفاقــات در جریــان 

اصاحــات مســبوق بــه ســابقه اســت.
موســوی خوئینی هــا رهبــر فکــری جریــان اصاحــات اســت 
و جریــان اصاحــات هــم نشــان داده کــه وقتــی در انتخابــات 
رای می آورنــد و ناکارآمــدی خــود را نمی تواننــد توجیــه کنــد 
ــد و از رهبــر انقــاب  ــرای ناکارآمــدی خــود دلیــل می آورن ب
ــد و  ــان می اندازن ــن ایش ــوپ را در زمی ــد و ت ــه می گذارن مای
می گوینــد کــه رهبــری بایــد بــه مســائل ورود پیــدا کنــد و از 
طرفــی وقتــی هــم رای نمی آورنــد نظــام را متهــم می کننــد 
بــه اینکــه نظــام نخواســت مــا بیاییــم و مســائلی ماننــد تقلب 

در انتخابــات را مطــرح کــی کننــد.
ــه  ــاب ب ــم انق ــر معظ ــی رهب ــه وقت ــت ک ــب اینجاس جال
ــات  ــان اصاح ــن جری ــد همی ــدا می کن ــی ورود پی موضوع
ــه و  ــوری راه انداخت ــری دیکتارت ــه رهب ــوند ک ــی می ش مدع
ــان  ــه دوش ایش ــکات را ب ــد مش ــدا نکنن ــم ورود پی ــر ه اگ

می اندازنــد.
توصیــه مــا ایــن اســت کــه آقــای موســوی خوئینی هــا ابتــدا 

یــک گــزارش عملکــرد از خــود ارائــه کنــد و بگویــد از اوایــل 
انقــاب تاکنــون بــرای معیشــت مــردم چــه کــرده؟ آنچــه که 
ــوادث  ــکوت او در ح ــم س ــده ای ــا دی ــای خوئینی ه ــا از آق م
مهــم و در زمانــی کــه جریــان اصاحــات مدیریــت کشــور را 
برعهــده داشــته بــوده و از طرفــی نکتــه دیگــری کــه در مــورد 
ــه آن  ــا ب ــای خوئینی ه ــه آق ــوان ب ــا می ت ــای خوئینی ه آق
ــی  ــا ســکوت و صحبت های ــه او ب ــن اســت ک ــرد ای ــاره ک اش
کــه داشــته پشــت پــرده آشــوب های ســال 7۸ و ۸۸ بــوده بــا 
ایــن وجــود او عمــًا بــرای قشــر محــروم کشــور کار خاصــی 
نکــرده کــه اکنــون داعیــه داره معیشــت مــردم شــده اســت.

ــم  ــر معظ ــه رهب ــا ب ــوی خوئینی ه ــای موس ــه آق ــده نام  بن
انقــاب را از یــک منظــر دیگــر ســرآغاز یــک آشــوب جدیــد 
ــزاده آشــوب  ــراه تاج ــه هم ــع او ب ــم در واق در کشــور می دان
ــا  ــزاده ب ــه تاج ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــد زده ان ــدی را کلی جدی
ــای  ــه و آق ــی جامع ــر نخبگان ــتر قش ــود بیش ــای خ توئیت ه
ــه را  ــوزه علمی ــت و ح ــتر روحانی ــا بیش ــوی خوئینی ه موس
درگیــر ایــن موضــوع کــرده انــد کــه مقصــر همــه مشــکات و 

ــت. ــاب اس ــم انق ــر معظ ــور رهب ــا در کش گرانی ه
تحلیــل بنــده ایــن اســت کــه آشــوب جدیــدی در راه اســت 
و آقــای خوئینی هــا قــرار اســت کــه لیــدری ایــن آشــوب را 
بــر عهــده داشــته باشــد و البتــه گزاره هــای ایــن آشــوب نیــز 
وجــود دارد؛ بــه گونــه ای کــه عناصــر خارجــی گفتــه انــد مــا 
ــم و کشــور در  ــم می دانی ــران رق ــرای ای ــی را ب تابســتان داغ
تابســتان 99 باشــورش مواجــه می شــود و ایــن آشــوب ها نیــز 
ــور  ــل کش ــی در داخ ــر خارج ــت های عناص ــطه دس ــه واس ب

ماننــد آقــای خوئینی هــا انجــام خواهــد شــد.
امــروز آش آنقــدر شــور شــده اســت کــه اصاح طلبانــی مثــل 
ــه  ــا شــدند؛ ب ــه خوئینی ه ــد نام ــاکام هــم منتق صــادق زیب
ــه خوئینی هــا خــود چــه کــرده  ــاکام گفت ــه ای کــه زیب گون
ــه  ــور نام ــس جمه ــه رئی ــه ب ــن ک ــای ای ــه ج ــروز ب ــه ام ک

ــه  ــری نام ــه رهب ــد ب ــه کن بنویســد و از وضــع موجــود گای
نوشــته اســت.

 توصیــه بنــده ایــن اســت کــه آقــای موســوی خوئینی هــا این 
نامه هــا را بــه وزرای دولــت و رئیــس جمهــور بنویســد، چــون 
مســئول تمــام مشــکات کشــور در ایــن چنــد ســال اخیــر 
روحانــی بــوده بــه هــر روی در ایــن دولــت بــا گــره زدن همــه 
چیــز بــه برجــام و از طرفــی بــا خــروج آمریــکا از ایــن توافــق 

هیــچ فایــده ای نصیــب کشــور نشــد.
ــو در  ــه جل ــرار رو ب ــک ف ــا را ی ــای خوئینی ه ــه آق ــده نام بن

ــود در  ــوع خ ــان متب ــای جری ــه ناکارآمدی ه ــتای توجی راس
دولــت می دانــم. بــه هــر روی تفکــر دوســتان بحــث جدایــی 
دیــن از سیاســت اســت و ایــن موضــوع را هــم در دوران آقــای 
ــم  ــع ه ــد و در آن مقط ــری کردن ــدت پیگی ــه ش ــی ب خاتم
ــم و اکنــون  ــه نتیجــه ای نرســیده ای ــن تفکــر ب ــا وجــود ای ب
ــی  ــش سیاس ــال نق ــد س ــد از چن ــا بع ــه خوئینی ه ــم ک ه
جریــان متبــوع خــود را در خطــر می بیننــد انتحــار کــرده و 
بــا نامــه ای کــه خطــاب بــه رهبــر معظــم انقــاب نوشــته بــه 

وســط میــدان آمــده اســت.

موسویخوئینیهابهجاینامهبهرهبرانقالبازوزرایدولتورئیسجمهورسوالکند
مقصود درودی 
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور 

حسین شریعتمداری 
مدیر مسئول روزنامه کیهان

آقای خوئینی ها خطاب به رهبر معظم انقاب می نویسد: »در ذهن این مردم باورهایی که پشتوانه استحکام 
و نیز مقبولیت و مشروعیت نظام اسامی بود به گونه ای روزافزون آسیب دیده و می بیند«! ایشان توضیح 
نمی دهد که این بی اعتقادی نسبت به اسام و نظام و انقاب است یا عملکرد برخی از مسئوالن نظام؟! اگر 
بی اعتقادی نسبت به اصل نظام است، در مقابل ده ها نمونه اخیر که مردم با حضور چند ده میلیونی خود بر 
وفاداری و اعتقاد راسخ خویش به اسام و انقاب و مخصوصاً رهبر انقاب تاکید ورزیده اند چه پاسخی دارند؟! 
مثاً درباره حضورچند ده میلیونی ملت از همه طیف ها در سوگ سپهبد شهیدسردار سلیمانی چه پاسخی دارند؟! 
حمایت همه جانبه آنان از اقدامات نظام در مقابل باج خواهی آمریکا و متحدانش را چگونه تفسیر می کنند؟!

در همین فاصله که نامه آقای خوئینی ها منتشر شده و استقبال گسترده دشمنان را در پی داشته است، برخی 
از هم حزبی های بسیار نزدیک وی از تهیه و انتشار این نامه و مخصوصاً از اینکه نامه وی بازگوکننده آرزوهای 
آمریکاست به شدت ابراز نگرانی کرده و یکی از آنها نامه خوئینی ها را آخرین میخ به تابوت اصاحات دانسته 
است. نگارنده در صورتی که این افراد اجازه بدهند -که امیدوارم بدهند- نام آنها را فاش خواهم کرد.

نامه موسوی خوئینی ها، آخرین میخ به تابوت اصالحات 
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ــر  ــه رهب ــوی خوئینی ها ب ــاب موس ــاده جن ــه سرگش نام
ــف  ــا مخال ــق ی ــا آن مواف انقــاب، قطــع نظــر از اینکــه ب
آن  از  می تــوان  و  اســت  مثبــت  جهاتــی  از  باشــیم، 

ــرد. ــتقبال ک اس
جهــت اول، شــفافیت مواضــع و صراحــت دیدگاه هاســت 
ــی و  ــرای ارزیاب ــز ب ــو و نی ــکل گیری گفتگ ــرای ش ــه ب ک
ــب  ــاً از جان ــت. خصوص ــی اس ــی گام مهم داوری اجتماع
کســی کــه بــه آدم پشــت صحنــه سیاســت معــروف اســت 
و بســیاری از عامــان امــر سیاســی در ایــران از وی درک و 
تصویــر دردســترس و شــفافی ندارنــد . جهــت دوم، تمرکــز 
ــردم و  ــی م ــی و واقع ــکات عین ــائل و مش ــر مس ــه ب نام
ــن نوشــته  ــد ای ــه نشــان می ده نظــام سیاســی اســت ک
ــر واقعیــت  ــا هــر انگیــزه ای کــه نوشــته شــده باشــد، ب ب
ــن  ــاره آن ممک ــو درب ــت و گفتگ ــاس اس ــی مم اجتماع
ــن مشــکات بگشــاید.  ــراروی از ای ــرای ف ــی ب اســت راه
جهــت ســوم، اظهــار آزادانــه و لحــن انتقــادی نامــه از یک 
اپوزســیون قدیمــی آیــت اهلل خامنــه ای خطــاب بــه ایشــان 
اســت کــه ممکــن بــودن گفتگــوی انتقــادی در باالتریــن 
ــام  ــرای نظ ــت ب ــن مزیّ ــد و ای ــکار می کن ــطح را آش س
ــه  ــی را ب ــاالری دین ــوی مردم س ــه الگ ــت ک ــی اس سیاس
ــرای نظــام سیاســی خــود انتخــاب  عنــوان طــرح کان ب
کــرده اســت و دراین بــاره بــه هیــچ عنــوان نبایــد نگــران 

شــد یــا دغدغــه خاصــی پیــدا کــرد.
ــوی  ــک گفتگ ــن ی ــرای درانداخت ــتار ب ــن نوش ــا مت ام
ــی  ــرایط کنون ــر در ش ــاح و تغیی ــدف اص ــا ه ــی ب واقع
ناقــص و ناتمــام اســت چــرا کــه ادعــای اصلــی نویســنده 
ــرای  ــا ب ــاره راه حل ه ــل عرضــه شــده اســت و درب بادلی
ــا  ــه ب ــت. نام ــرده اس ــکوت ک ــا س ــز مطلق ــت نی برون رف
در ســطوح  اجتماعــی  نارضایتی هــای  برخــی  طــرح 
مختلــف کــه بــا شــدت و ضعــف دربــاره آن اجماع اســت، 
بــه یکبــاره و بــه شــکل مطلــق وضــع کنونــی را بــه رهبــر 
ــی  ــرات سیاس ــی تغیی ــد؛ حت ــب می کن ــاب منتس انق
ــت  ــس و دول ــه مجل ــی از جمل ــازمان های حکمران در س
ــر  ــول رأی و نظ ــی و محص ــه مهندس ــوراها را نتیج و ش

ایشــان می دانــد.
ــاً  ــا اساس ــاب خوئینی ه ــای جن ــه ادع ــرای اینک ــاً ب منطق
قابــل داوری و ارزیابــی باشــد و بتوانــد ســهمی در پیشــبرد 
ــه و  ــه ادل گفتگــو ایفــا کنــد، الزم اســت ادعــا، مســتند ب
شــواهد شــود و بــرای عمیق تــر شــدن بحــث بــا تحلیلــی 
از چرایــی و چگونگــی پیدایــش ایــن وضعیــت تــوام شــود 
و نیــز ســهم هــر یــک از عوامــل ســاختاری یــا کارگــزاری 
ــان  ــهم جری ــوص س ــی علی الخص ــع کنون ــل در وض دخی
سیاســی جنــاب خوئینی هــا در چهــار دهــه گذشــته 
و دولت هــا و مجالــس و شــوراهای شــهر و روســتایی 
کــه در ادوار مختلــف در یــد اداره آنهــا بــوده اســت، 
ــان  ــه در درون جری ــوص اینک ــه خص ــود. ب ــخص ش مش
ــه  ــانی ک ــتند کس ــا هس ــاب خوئینی ه ــه جن ــق ب متعل
علنــی و غیرعلنــی آقــای موســوی خوئینی ها و برخــی 
ــل  ــته اند مث ــت داش ــه وی در آن محوری ــی ک رخدادهای
تســخیر ســفارت آمریــکا را علت العلــل مشــکات کنونــی 
می داننــد و از اســاس بــا ادعــای نامــه او مخالفنــد و در پی 

ــوده وهســتند. ــن خــود و او ب ــذاری بی مرزگ
جنــاب  نوشــتار  اشــکال  متدولوژیــک،  لحــاظ  بــه 
خویینی هــا ایــن اســت کــه ادعایــی کلــی و بــدون 
اســتدالل کــرده اســت و بنابرایــن بــه ســادگی و با شــواهد 
ــت  ــًا االن فهرس ــت. مث ــض اس ــل نق ــکار قاب ــی آش خیل
مشــکات کنونــی را می تــوان در دالر بیســت هــزار 
ــت  ــط قیم ــی، متوس ــت ونیم میلیون ــکه هش ــی، س تومان
ــی در تهــران و اجاره هــای  مســکن متــری بیســت میلیون
ــده و رشــد  ــکاری فزاین ــابقه، بی ــورم بی س ــام آور و ت سرس
اقتصــادی منفــی و افزایــش ضریــب جینــی بــرای اولیــن 
بــار بعــداز انقــاب بــه نزدیــک ۴3 صــدم، خاصــه کــرد. 
ــال 1392  ــه س ــبت ب ــوان نس ــا را می ت ــن عددورقم ه ای
ــان  ــوان متحــد جری ــه عن ــی ب ــت روحان ــاز دول ــی آغ یعن
جنــاب خوئینی هــا مقایســه کــرد و جمع بنــدی کــرد کــه 
در ایــن مــدت، چــه تغییــرات اساســی منفــی در زندگــی 
مــردم ایجــاد شــده اســت. دربرخــی مــوارد مثــل تــورم و 
ضریــب جینــی دولــت روحانــی رکــورد کشــور را جابجــا 

کــرده اســت و در مــوارد دیگــر مثــل دالر مثــل خــودرو 
ــر  ــی فرات ــا، بس ــکن و اجاره به ــد مس ــت خری ــل قیم مث
و  پیش بینی هــای هم حزبی هــای سیاســی  بدتریــن  از 
ــراس  ــرای ه ــه ب ــوی خوئینی ها ک ــاب موس ــکال جن رادی
مــردم از رقبــای روحانی)رئیســی( بیــان می کرده انــد 
ــا دوازده  کــه اگــر رئیســی رییس جمهــور شــود دالر ده ت
ــد،  ــد ش ــان خواه ــون توم ــد 5۰ میلی ــان وپرای ــزار توم ه

رفتــه اســت.
ــای  ــبرد ادع ــرای پیش ــوی خوئینی ها ب ــاب موس ــاال جن ح
خــود منطقــا بایــد بگوینــد کــه کــدام سیاســت رهبــری 
در شــکل گیری ایــن وضعیــت درایــن هفــت ســال نقــش 
ــری  ــات رهب ــا تصمیم ــم ی ــدام تصمی ــت؟ ک ــته اس داش
زمینه ســاز یــا توســعه دهنده ایــن وضعیــت بــوده اســت؟ 
مثــا ضریــب جینــی ۴3 صــدم و تــورم بــاالی ۴۰ درصــد 
یــا پرایــد 9۰ میلیونــی و مســکن متــری بیســت میلیــون، 
ــوده اســت؟  ــری ب ــم و سیاســت رهب ــدام تصمی ــد ک پیام
آن تصمیــم رهبــری کــه علی رغــم بی اعتمــادی بــه 
مذاکــرات، راه را بــه شــکل حداکثــری برای دولــت یازدهم 
و دوازدهــم بــرای تحقــق ایــده اش و میــوه اش برجــام بــاز 
گذاشــت و از تیــم مذاکره کننــده و دیپلماســی، حتــی بــه 
قیمــت اعتــراض بدنــه اجتماعــی حزب اللهــی بــه ایشــان، 
حمایــت حداکثــری کــرد؟ یــا تصمیــم رهبــری درماجرای 
اعتــراض بنزینــی کــه خــود را ســپر بی تدبیــری و ناتوانــی 
دولــت روحانــی کــرد؟ یــا تصمیــم رهبــری بــر حمایــت از 
تــداوم دولــت دوحانــی بــا آنکــه دولــت روحانــی بــه کلــی 
پایــگاه اجتماعــی و اعتمــاد مــردم را  از دســت داده بــود و 

ــت؟ ــار می رف ــد کن ــاً بای طبیعت
یــا همیــن مســئله کرونــا را بــه عنــوان یــک بحــران واقعی 
ــادی  ــای م ــه ظرفیت ه ــری، هم ــد. رهب ــر بگیری در نظ
ــاری  ــن بیم ــار ای ــرل و مه ــرای کنت ــود را ب ــوی خ و معن
نوظهــور و ناشــناخته بــه میــدان آورد و بــا فــداکاری تیــم 
ــا مشــارکت مــردم، یــک  درمانــی و بهداشــتی کشــور و ب
ــاری  ــن بیم ــار ای ــا در مه ــطح دنی ــق در س ــه موف تجرب
پدیــد آمــد امــا جنــاب روحانــی کــه از دهــم اســفند 9۸ 
ــار  ــا فش ــود و ب ــی ب ــت بحران ــازی وضعی ــال عادی س دنب
افــکار عمومــی عقــب نشســت، نهایتــا بــا ترجیــح منطــق 
ــرایط،  ــردن ش ــان ها و عادی ک ــان انس ــر ج ــادی ب اقتص
همــه ایــن دســتاوردها را بــه بــاد داد و مجددا کشــور را در 
شــرایط حــاد کرونــا قــرار داد در حالیکــه رهبــری تصمیــم 
و تشــخیص دیگــری داشــت و صریحــاً در ســخنرانی 
ــح  ــی در ترجی ــت روحان ــق دول ــال منط ــر امس ــم تی هفت
ــه دالیــل اقتصــادی را نیــز رد  منطــق اقتصــادی حتــی ب
کــرد. اکنــون مســئولیت بــه هــدر رفتــن آن موفقیــت بــا 
ــادن جــان  ــه مخاطــره افت چــه کســی اســت؟ مســئول ب
ــورد پشــتیبانی  ــت م ــا دول ــری ی انســان ها کیســت؟ رهب

و حمایــت جریانــی موســوی خویینی ها؟!
جنــاب موســوی خوئینی ها در بخشــی دیگــر از نامــه، 
ــد  ــا کرده ان ــتدالل، ادع ــواهد و اس ــرح ش ــدون ط ــاز ب ب
حتــی تغییــرات در ســطوح مدیریــت کشــور نیــز نتیجــه 
مهندســی و اعمــال نظــر آیــت اهلل خامنــه ای اســت. یعنــی 
ــروزی  ــرداد 7۶، پی ــی در دوم خ ــروزی خاتم ــل پی حداق
ــز  ــال 77 و نی ــهر اول در س ــورای ش ــان در ش اصاح طلب
پیــروزی آنهــا در مجلــس ششــم و نیــز پیــروزی روحانــی 
ــم در  ــس ده ــروزی در مجل ــال های 92 و 9۶ و پی در س
ســال 9۴ و شــوراها در 9۶ تحــت مهندســی آیــت اهلل 
ــت تر از  ــی سس ــا خیل ــن ادع ــت؟ ای ــوده اس ــه ای ب خامن
ــد اســت  ــرد و بعی ــه ک ــه آن تکی ــوان ب ــه بت آن اســت ک
حتــی یــک آدم معمولــی در امــر سیاســی چنیــن ادعایــی 

ــرد. را بپذی
ــر  ــرات ب ــه تغیی ــن باشــد و هم ــم چنی ــرض کنی ــاال ف ح
اســاس خواســت و اراده آیــت اهلل خامنــه ای صــورت گرفتــه 
باشــد، آن وقــت ایــن پرســش پیــش می آیــد کــه جنــاب 
ــان  ــه عنــوان یــک فــرد و یــک جری موســوی خویینی ها ب
ــد و  ــی دادن ــن مهندس ــه ای ــن ب ــرا ت ــی چ ــید سیاس رش
ابــزار آن شــدند؟ حتــی حاضــر شــدند ســرمایه سیاســی و 
اجتماعــی خــود را خــرج هاشــمی؛ خصــم  دیریــن و از آن 
بدتــر خــرج روحانــی کننــد و بــه آپاندیــس و زائــده دولــت 

وی تبدیــل بشــوند؟
جنــاب موســوی خویینی ها ادعایــی مطــرح کرده انــد 
کــه بعیــد اســت بتواننــد بــه لــوازم آن تــن بدهنــد. اگــر 
ــری  ــه رهب ــی ب ــکات کنون ــباب مش ــت و اس ــه عل هم
ــرای  ــاش ب ــات و ت ــردد، دیگــر شــرکت در انتخاب برمی گ

ــی  ــال ها حت ــن س ــدرت در ای ــنگر ق ــه س ــنگر ب ــح س فت
ــت و  ــل و عقانی ــا عق ــی، ب ــمی و روحان ــط هاش ــر بلی زی
ــق  ــا منط ــبتی دارد؟ ب ــه نس ــی چ ــت ورزی عقان سیاس
جنــاب خویینی هــا اگــر فاتــح انتخابــات باشــی یــا 
ــد اداره کشــور نخواهــی  ــر رون شکســت خورده، تأثیــری ب
ــوری  ــی در جمه ــفه کار سیاس ــاپیش فلس ــت و پیش داش
ــه  ــن ب ــت و ای ــوع اس ــاع موض ــه انتف ــالبه ب ــامی، س اس
ــوع سیاســت ورزی  ــر ن ــاندن ه ــه بن بســت کش ــای ب معن
احتمــاال  و  اســت  اصاحــات  جریــان  در  خصوصــا 
از  موســوی خویینی ها  نامــه  بــا  کــه  مخالفت هایــی 
ــه  ــدادن ب ــن ن ــای ت ــه معن جبهــه اصاحــات می شــود، ب

اســت. بن بست ســازی  ایــن 
اشــغال  جریــان  در  موســوی خویینی ها  جنــاب 
ســفارت آمریــکا، دانشــجویان را از مشــورت بــا امــام 
ــه  ــرا ک ــتند چ ــذر داش ــدام برح ــن اق ــام ای ــل از انج قب
ــود.  ــرو ش ــام روب ــت ام ــا مخالف ــد ب ــی می کردن پیش بین
ــا  ــام اســت ی ــده ام ــه عه ــدام ب ــن اق ــاال مســئولیت ای ح
موســوی خویینی ها  جنــاب  یــا  موســوی خویینی ها؟ 
ســال ها در مســئولیت دادســتان کل کشــور بوده انــد، 
آیــا مســئول تصمیمــات وی را بایــد امــام در نظــر 
ــری  ــت رهب ــع در موقعی ــام در آن مقط ــون ام ــت چ گرف
ــن  ــد؟ و از ای ــور بوده ان ــمی کش ــام رس ــن مق و عالی تری
جنــس گزاره هــا فــراوان می تــوان برشــمرد کــه تــا 
ــوی خویینی ها را نشــان داد. ــی موس ــای اصل سســتی ادع

شــاید اکنــون بــا ذکــر ایــن مقدمــات بتــوان ایــن پرســش 
ــن  ــاب موســوی خوئینی ها ای ــه چــرا جن ــرد ک را طــرح ک
ادعــا را علی رغــم ایــن لکنــت در اســتدالل و بن بســت های 
ــرده اســت؟  ــه در سیاســت ورزی دارد، طــرح ک ــی ک عمل
نامــه ای کــه حتــی از ســوی افــراد و مجموعه هــای درون 
ایــن جریــان تخطئــه شــد و از آن بــه رادیکالیســم تعبیــر 
کردنــد یــا جریانــی مثــل مجمــع روحانیــون مبــارز تهران، 
حســاب خــود را از موســوی خویینی ها جــدا کنــد و ایــن 
ــود روی  ــی می ش ــل برخ ــدارد؟ مث ــخصی بپن ــه را ش نام
ــه  ــه ای ب ــت اهلل خامن ــا از آی ــخصی خویینی ه ــام ش انتق
عنــوان اپوزســیون دیریــن او حســاب کــرد و االن فرصــت 
ــر از آن  ــی فرات ــد ول ــا دی ــری مهی ــن انتقام گی ــرای ای را ب
احتمــال، می تــوان روی ایــن واقعیــت حســاب کــرد 
ــاب  ــان جن ــوان متحــد جری ــه عن ــی ب ــت روحان ــه دول ک
ــکار  ــی در اف موســوی خوئینی ها در چنــان وضعیــت بحران
عمومــی قــرار دارد کــه کســی حاضــر نیســت مســئولیت 
ــی  ــر کس ــرراهی ه ــه س ــک بچ ــل ی ــرد و مث آن را بپذی

ــزد. ــه خــود بپرهی ــد از انتســاب آن ب می خواه
ــن  ــهری از همی ــا همش ــز ب ــان نی ــوی حجاری ــب گفتگ لُ
روحانــی  دولــت  از  اصاح طلبــی  جریــات  انفــکاک 
ــات گنجــی پیــش  ــد خاتمــی و اثب ــرز نق ــا م ــه ت ــود ک ب
ــی  ــی اصاح طلب ــت بحران ــوم، وضعی ــال س ــت. احتم رف
ــرد  ــت راهب ــد از شکس ــی بع ــرد سیاس ــاب راهب در انتخ
نیــز  و   7۶ خــرداد  دوم  در  ایدئولوژیــک  رادیکالیســم 
شکســت رادیکالیــزم پراگماتیــک در حمایــت و همراهــی 
ــه  ــوح در مصاحب ــه وض ــه ب ــت ک ــی اس ــت روحان ــا دول ب
ــو،  ــان در آن گفتگ ــت. حجاری ــکار اس ــز آش ــان نی حجاری
ــکل ــال« از ش ــکال را در »انفع ــی رادی ــران اصاح طلب بح

گیــری دوگانــه اصــاح تنــدرو و میانــه رو درون ایــن 
ــوی  ــا از س ــه آنه ــکال ب ــب رادی ــاق برچس ــان و الص جری
رادیکالیســم  بــه  »ارتجــاع  خــود،  هم گروه هــای 
گنجــی وار« و عبــور از خاتمــی و تعریــف »اصاحــات بــه 
عنــوان اپوزســیون نظــام سیاســی جمهــوری اســامی« را 
بازنمایــی می کنــد کــه حــاال عــاوه بــر بحــران سیاســی 
و بحــران انســجام، درگیــر بحــران عاطفــی و روانشــناختی 

ــز شــده اســت. نی
در یــک نــگاه جامعه شناســی تاریخــی، رادیکالیــزم، 
ــا  ــیدن حرکت ه ــه رس ــه نتیج ــی ب ــع اصل ــه موان ازجمل
و نهضت هــای اصاحــی بیــش از یکصــد ســال اخیــر، از 
مشــروطه تاکنــون بــوده اســت و تکــرار آن در دوره هــای 
ــه  ــادی را ب ــر آن کــه ظرفیت هــای زی ــف عــاوه ب مختل
هــدر داده اســت، بــه مغلوبــه شــدن جریانــات رادیــکال 
ــود  ــور ب ــوان صب ــه می ت ــت. البت ــده اس ــر ش ــز منج نی
ــق  ــه منط ــد اگرچ ــیر مان ــن مس ــه ای ــر نتیج و منتظ
ــن  ــد ای ــان می ده ــی نش ــواهد میدان ــی و ش ــر سیاس ام
ــی  ــه جای ــابق، ره ب ــای س ــان تجربه ه ــزم چون رادیکالی
نخواهــد بــرد و حتــی در درون ایــن جریــان نیــز 

ــد. ــد ش ــتیبانی نخواه پش

دکتر پرویز امینی 
استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاست داخلی 

نامه15دفتربسیجدانشجوییرادیکالیزم؛لکنتدراستداللوبنبستدرسیاستورزی
دانشگاههایتهرانبهنامهخوئینیها
بســیج دانشــجویی 15 دانشــگاه تهــران طــی بیانیــه ای در واکنــش بــه نامــه اخیر 
موســوی خوئینی هــا اعــام کردنــد: جــای ســؤال اســت فــردی متعلــق بــه یــک 
جریــان سیاســی خــاص کــه قــدرت اجرایــی کشــور را در برهه هــای متعــددی از 
تاریــخ چهــل ســاله جمهــوری اســامی بــر عهــده داشــته اســت، چگونــه می تواند 
بــه جــای پاســخگویی و ارائــه توضیــح در رابطــه بــا عملکــرد اشــتباه خــود، بــا 

موضعــی حــق بــه جانــب، خــود را طرفــدار مــردم بنامــد. 
متن این نامه به شرح زیر است: 

امام خمینی )ره(:
»آن هایــی کــه در داخــل بــا اســم های مختلــف ضربــه می خواهنــد بزننــد بــه 
اســام و بــا اســم امــور مختلفــه ای بــه حکومــت اســامی می خواهنــد ضربــه 
بزننــد، این هــا هــم خیانــت کردنــد. گاهــی خیانــت این هــا راه را بــاز می کنــد 
بــرای ایــن کــه آن هایــی کــه مثــل صــدام و منافقین هســتند راهشــان باز بشــود 

و خیانــت باالتــر را بکننــد.«
۲۳ شهریور ۱۳۶۳

درچنــد روز گذشــته نامــه ای منتســب بــه چهــره کلیــدی اصاحــات، )آقــای 
ســیدمحمد موســوی خویینی هــا( خطــاب بــه رهبــر معظــم انقــاب منتشــر 
شــده اســت. هرچنــد تضــارب آراء و بیــان انتقــادات در نظــام اســامی، امــری 
مبــارک، پذیرفتــه شــده و ممــدوح اســت، امــا در رابطــه بــا محتــوای ایــن نامــه 
ماحظاتــی وجــود دارد کــه بســیج دانشــجویی خــود را ملــزم بــه روشــنگری و 

ــد:  ــن رابطــه می دان ــن در ای تبیی
۱. نامــه آقــای موســوی خوئینی هــا، بــا ادعایــی عجیب شــروع شــده اســت. ایشــان 
ســعی دارد خــود را نماینــده و صــدای مــردم رنــج دیده معرفــی نمــوده و انتقاداتی را 

بــه وضــع کنونــی مطرح نماینــد و فــاز اپوزیســیون نظــام به خــود بگیرند.
جــای ســؤال اســت فــردی متعلــق بــه یــک جریــان سیاســی خــاص کــه قدرت 
ــوری  ــاله جمه ــل س ــخ چه ــددی از تاری ــای متع ــور را در برهه ه ــی کش اجرای
اســامی بــر عهــده داشــته اســت، چگونــه می تواند بــه جــای پاســخگویی و ارائه 
توضیــح در رابطــه بــا عملکــرد اشــتباه خــود، بــا موضعــی حــق بــه جانــب، خود 

را طرفــدار مــردم بنامــد.
تمایــل بــه ســوی مــردم، در ســال هفتــم دولــت و پــس از ناکارآمدی هــای متعــدد 
دولــت فخیمــه تدبیــر وامیــد چه معنایــی را بــه ذهن متبــادر می ســازد؟ چــرا آقای 
خویینی هــا و هــم کیشانشــان، عملکــرد هفــت ســاله خــود در حمایــت تمام قــد از 
دولــت را انــکار و ژســت اپوزیســیون بــه خــود می گیرنــد؟ آیا بــاور کنیم تغییر جهت 

دادن هــا از قــدرت حاکمــه بــه ســوی مــردم، بــا انتخابــات 1۴۰۰ بی ارتبــاط اســت؟
ــه دلیــل مدیــران  ــه ب ۲. در ایــن نامــه بیــان شــده مشــکات اساســی کشــور ن
انتخابــی، بلکــه بــه ســبک مدیریــت کان رهبــری بازمی گــردد. جای تعجب اســت 
کــه ایشــان نظــرات و بیانــات رهبــری در بیــان اولویت هــا و انحرافــات در دوره هــای 
مختلــف را نادیــده گرفتــه اســت؛ نظراتــی کــه هــرگاه بــه آن عمل نشــد، کشــور به 

انســداد رســید و هــرگاه عملیاتــی گردیــد، بســیاری از مشــکات حــل شــد.
در همیــن دوران اخیــر، تأکیــد معظــم لــه بــر اقتصــاد مقاومتــی و تمرکــز بــر 
ظرفیت هــای درونــی نادیــده انگاشــته شــد و تمــام تــوان کشــور بــر مذاکــره و 
راه حــل بیرونــی معطــوف گردیــد. بایــد گفــت وضعیــت کنونــی کشــور، نتیجــه 
روی کار آمــدن دولــت خســته و غــرب زده ای اســت کــه اتفاقــا بــا حمایــت بــی 
بدیــل آقــای خویینی هــا و هــم کاســه هایشــان ایــن جایــگاه را تصاحــب کــرده 
اســت. اینکــه چــرا رهبــری در ایــن زمینــه مداخلــه مســتقیم نمی کند، پاســخی 
روشــن و واضــح دارد. رهبــران جمهــوری اســامی همــواره ســعی داشــته انــد به 

ســاختار های کشــور و نظــرات انتخاباتــی و رای مــردم احتــرام بگذارنــد. 
۳. نگارنــده ایــن نامــه بــه جــای وارد ســاختن اتهام مدیریت بســته بــه دیگران، 
بهتــر اســت در مــورد دوران مســئولیت خــود در دهــه شــصت و در نقش آفرینــی 
سیاســی دهــه هفتــاد، هشــتاد و نــود خــود توضیــح دهــد کــه چــرا بــه بدتریــن 

شــکل بــه دنبــال حــذف جریــان رقیــب از صحنــه سیاســی کشــور بوده اســت.
اگــر آقایــان عملکردشــان را فرامــوش کــرده انــد، انقابیونــی هســتند کــه تاریــخ 
رفتــار سیاســی آنــان را گوشــزد نماینــد تــا نســل امــروز بدانــد نتیجه اثرگــذاری 
چنیــن افــرادی، رخ دادن چــه وقایعــی بــوده و تحت تعلیماتشــان، چــه گروه های 
تندرویــی در تاریــخ معاصــر ایــران شــکل گرفتــه اســت و این جریــان بدخیم چه 

ضرباتــی را بــه ملــت ایــران وارد کــرده اند.
۴. برخــی از افــراد و رســانه ها در روز هــای اخیــر تــاش کــرده انــد شــخصیت 
آقــای خوئینی هــا را بــه عنــوان یــک تنــدرو و افراطــی در جریــان چــپ معرفــی 
نمــوده و جریــان کارگــزاران و بخشــی از جریــان اصاحــات را در ایــن موضــوع 
ــتای  ــا در راس ــن تاش ه ــد ای ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد ک ــوه دهن ــاوت جل متف
انحــراف اذهــان از واقعیت هــای موجــود اســت. شــرایط کنونــی ناشــی از قــدرت 
گیــری دولتــی اســت که نتیجــه هــم افزایــی جریــان اصاحــات و کارگــزاران در 
ســال های 1392 و 139۶ بــوده اســت و ایــن دو جریــان بایــد پاســخگوی دوران 

حاکمیــت خــود در قــوه مجریــه باشــند. 
امیــد اســت در پیش فــرض نخبــگان سیاســی در رابطــه بــا ملــت شــریف ایــران، 
تغییــرات اساســی ایجــاد شــود. مــردم ایــران بــا درایــت و بصیــرت مثال زدنــی، 

تــوان تحلیــل مســائل و یافتــن مســببان اصلــی شــرایط کنونــی را دارند.
ملــت مقــدر و عزیــز ایــران ســّد ناکارآمدی و کــم کاری هــای دولت تدبیــر و امید 
و شــخصیت هایی، چــون موســوی خوئینی هــا را کــه از ایــن جریــان حمایــت 
بــی، چــون و چــرا کردنــد همچــون خیانت هــا و فتنه هــای گوناگــون بــه فضــل 

الهــی پشــت ســر خواهد گذاشــت.
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