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رحیمی قبل از دوم خرداد تاکنون اصولگرا بود
امیر محبیان ،فعال سیاس�ی اصولگرا میگوید از زمانی که محمدرضا رحیمی را ش�ناخته است و این
شناخت به قبل از دوم خرداد  76بازمیگردد ،او در زمره اصولگرایان قرار داشته است.
ب�ه باور او ،در گفتوگو با س�ایت ن�دای ایرانیان ،نمیتوان به دلیل پرونده اخیر رحیمی گذش�ته او
را منکر شد.
دبیرکل حزب نواندیشان ایران اسالمی معتقد است اصولگرایان نمیتوانند و نباید گذشته افراد را
نادیده بگیرند ،هرچند میتوانند بر اساس قاعده مالک حال فعلی افراد است ،فردی را از میان خود
طرد کنند اما بر گذشتههای فرد خطکشیدن ،دور از جوانمردی است.

این بار کسی محکوم شده است که «نشان خدمت» بر سینه دارد

حافظه تاریخی

طنز تلخ یک پرونده
معصومه معظمی

T.moazami@fdn.ir

پ�س از اعلام حکم محکومی�ت محمدرضا رحیمی،
مع�اون اول دولت دهم ،اظهارنظره�ای فراوانی در این
باره منتش�ر شده اس�ت که هر یک از زاویهای به این
موضوع مینگرند؛ از فرافکنی برخی اصولگرایان و نفی
سابقه اصولگرایی رحیمی گرفته تا کسانی که به حال
کشور در دوره حاکمیت دولت دهم تاسف میخورند و
معتقدند که حامیان دیروز این دولت حاال باید پاسخگو
باش�ند .تناقضها در ای�ن باره فقط ب�ه اظهارنظرها و
زاویهدیده�ای گوناگون برنمیگردد بلک�ه در کارنامه
محکوم این پرونده ،س�متها و اتفاقات�ی وجود دارد
که در مقایس�ه با عملکرد وی ،طن�ز تلخی را رقم زده
است .معاون اول دولت دهم درحالی محکوم شناخته
شده اس�ت که پیش از حضور در دولت احمدینژاد با
رای مجلس هفتم در س�مت رئیس دیوان محاس�بات
ق�رار گرفت .این دی�وان نهادی نظارتی زی�ر نظر قوه
مقننه است که وظیفهاش تطبیق رفتار دولت در زمینه
دخ�ل و خرج ب�ا قانون بودجه و قانون برنامه اس�ت تا
تخلف یا فسادی روی ندهد .همچنین رحیمی پس از
انتخاب بهعنوان معاون اول دولت دهم ،در راس ستاد
هماهنگی مبارزه با مفاس�د اقتصادی ق�رار گرفت .اما
ای�ن طنز تلخ در همین جا پای�ان نمییابد چراکه این
روزها حکم محکومیت کسی قطعیت یافته که از سوی
رئیسجمهوری وقت شایسته دریافت «نشان خدمت»
شناخته شده اس�ت .این موقعیتهای متناقض محور
گفتوگوه�ای فرهیختگان با س�ه نف�ر از نمایندگان
مجلس را تش�کیل داده است که در ادامه دیدگاههای
آنان را میخوانید.

چه اتفاقی افتاده است؟

ابراهیم نکو

عضوکمیسیوناقتصادی

معاون اول رئیسجمهوری
س��ابق که س��الها رئیس
س��تاد هماهنگی مبارزه با
مفاسد اقتصادی بوده است،
محکوم به فساد اقتصادی
اس��ت و جالبتر اینکه از
ط��رف رئی��س دولت نهم
و ده��م نش��ان درجه یک

در ستایش اصولگ رایانی که راه خود را از دولتهای نهم و دهم جدا کردند

دولتی «خدمت» و صد س��که تمام بهار آزادی هدیه
گرفته است .به نظر من استرداد نشان درجه یک دولتی
«خدمت» و صد سکه تمام بهار آزادی از وی ،حداقل
کاری اس��ت که باید انجام شود تا شاید این کار کمی
مردم را تس��کین دهد .این هدایا باید در یک جلس��ه
رس��می از رحیمی پس گرفته ش��ود .البته باید خیلی
فراتر به موضوع نگاه کرد .باید پیگیری کرد چه اتفاقی
افتاده است ،کسی که درباره مفاسد اقتصادی تصمیمگیر
است ،خودش در این فساد فرو میرود و بانی و مسبب
فساد اقتصادی میشود؟
تاسف میخورم که در این زمان تخلفات و فسادهای
مالی در آن انجام میشده و البته مدتزمان کوتاهی هم
نبوده اس��ت ،اما در دولت کسی متوجه این تخلفات
نشده است ،یا اگر کسی متوجه چنین تخلف سنگینی
شده است ،به دلیل اینکه آن فرد متخلف مسئولیت و
سمت باالیی داشته ،چشمانش را روی این تخلفات
بسته است.
از اقدام قوه قضائی��ه در برخورد با معاون اول دولتی
که خود را پاکدستتریندولتها میدانست و شعار
عدالتمحوری میداد ،تش��کر میکن��م چون ثابت
کرد که مدیران با اعمالشان و نه گفتههایشان ارزیابی
میشوند.
همچنین به نظر میرسد تحقیق میدانی وسیع برای
شناس��ایی افراد احتمالی بیش��تر در این پرونده باید
انجام شود؛ البته نه با این رویکرد که تخلفات بیشتری
اتفاق افتاده است یا افراد بیشتری آلوده فسادهای مالی
ش��دهاند ،بلکه بهمنظور شفافیت بیشتر موضوع برای
اذهان عمومی .اگر ابعاد این فاجعه بیشتر از این مواردی
باشد که مطرح شده است ،باید تحقیقات بیشتری انجام
شود .پس از تحقیقات جامعتر اگر این نتیجه بهدست
آم��د که افراد دیگری در چنی��ن پروندههایی دخالت
داشتهاند ،باید برخورد جدی و قاطعتری انجام شود
و اگر افراد دیگری در میان نباش��ند یا اینکه کسی از
این تخلفات سهم و تقصیری نداشته باشد ،این تحقیق
صرفا به شفافیت موضوع کمک میکند .احمدینژاد
مدعی ش��ده بود که اگر ثابت شود کابینه وی که خط
قرمزش بود ،تخلف مالی داش��تهاند ،حاضر است در
برنامه زنده تلویزیونی از مردم عذرخواهی کند .البته
به نظرم اول باید نقش احمدینژاد در تخلفات معاون
اولش مش��خص ش��ود و اینکه آیا وی از این تخلف
بزرگ اطالعی داشته است یا نه.

اعالم برائتهای بهنگام

ایکاش حکم در زمان مسئولیت
رحیمی اعالم میشد

وقتی محمدرضا رحیمی،
معاوناولرئیسجمهوری
سابق که نشان درجه یک
دولت��ی «خدم��ت» را از
احمدینژاد دریافت کرده
و س��الها رئیس س��تاد
محمدعلیاسفنانی
هماهنگی مبارزه با مفاسد
کمیسیون
سخنگوی
اقتص��ادی ب��وده اس��ت،
قضایی و حقوقی مجلس
خودش بهعنوان مفس��د
اقتصادی محکوم میشود،
باید به حال آن دولت تاس��ف خورد .اتفاقی که افتاده
موضوع سنگینی است که صدمه بزرگی به نظام وارد
کرده اس��ت .اگر قرار بود به این تخلفات و فسادهای
مالی رسیدگی شود،ای کاش همان زمان که رحیمی
بهعنوان مع��اون اول رئیسجمهوری در قدرت بود و
سمت داشت به این تخلفات رسیدگی میشد .البته در
هر صورت خوب است که سرانجام به پرونده تخلف
رحیمی رسیدگی شد تا مسئوالن بدانند در هر صورت
حتی زمانی که دوران خدمت و مسئولیتش��ان تمام
میشود ،باید نسبت به اقداماتشان پاسخگو باشند.
ولی سوال این است که اگر رحیمی هنوز در دولتی مثل
دولت احمدینژاد روی کار بود ،آیا این محاکمه انجام
میش��د که بعدا احمدینژاد بیاید و به ادعای خودش
مبنیبر عذرخواهی از مردم در صورت تایید فساد مالی
رحیمی عمل کند؟
البته درباره حکمی که برای وی صادر ش��ده است ،ما
در مقام تحلیل رای نیس��تیم .معتقدیم همه افراد باید
قانونمند باش��ند و وقتی دیوان عالی کش��ور بهعنوان
باالترین مقام قضایی کش��ور حکم وی را تایید کرده
است ،بنابراین باید بگوییم که بله همین حکم است.
نمیتوانیم بگوییم این حکم درس��ت یا غلط است و
باید به حکم قانونی تمکین کرد.

ای به جز دیپلماسی در برابر ایران نباید روی میز باشد؟
چرا هیچ گزینه 

نگاه دیگران

مذاکره و دیگر هیچ
محمدرضا احمدینیا
Behzad.Ahmadinia@fdn.ir

پرون�ده هس�تهای ای�ران از ابت�دای
ط�رح در مجامع بینالمللی به یکی از
بهانههای رژیم صهیونیستی و آمریکا
برای تهدید کش�ورمان به استفاده از
اهرم نظامی تبدیل شد و این تهدیدها
تا جایی پیش رفت که بین س�الهای
 )1386( 2007ت�ا  )1392( 2013بارها
مقامات آمری�کا از اصطلاح «گزینه
نظام�ی» برای تهدید ای�ران به حمله
هوای�ی به تاسیس�ات هس�تهایاش
اس�تفاده کردند و هر بار نیز با واکنش
متقاب�ل مقام�ات جمهوری اسلامی
روبهرو ش�دند .ام�ا از ح�دود  14ماه
قبل به اینس�و و با پیش�رفت تهران
و واش�نگتن در مس�یر دیپلماس�ی،
استفاده از این ادبیات کمکم به دست
فراموشی سپرده شده بود .طی  15روز
گذش�ته و پس از آغاز ب�ه کار کنگره
آمریکا که در انتخابات س�ال  2014در
دست تندروهای حزب جمهوریخواه
قرار گرفت ،استفاده از اهرم طرحهای
موهوم نظامی و تهدیدهای آش�کار و
پنهان در صحبته�ای مقامات رژیم
صهیونیستی و برخی سیاستمداران
آمریکا ،ج�ان دوبارهای گرفت و حتی
باراک اوباما نیز با یک اش�اره تلویحی
به موضوع ،یادآور شد که اگر مذاکرات
به نتیجه نرسد ،همه گزینهها روی میز
خواهند بود و البته اعالم کرد تا زمان
در جری�ان بودن مذاکرات حتی اجازه
افزای�ش تحریم به کنگ�ره نمیدهد.
در این میان تنها کس�ی که هنوز هم
بهط�ور آش�کار از یک حمل�ه هوایی
علیه تاسیسات هستهای ایران سخن
میگوید،بنیامیننتانیاهو،نخستوزیر
رژیم صهیونیستی اس�ت که از هیچ
تالش�ی برای مانعتراش�ی بر سر راه
توافق جامع هس�تهای ایران فروگذار
نکرده است .مجله تحلیلی آتالنتیک

که دفتر آن در واش�نگتن ق�رار دارد،
در نسخه آنالین خود دو مقال ه به قلم
جفری گولدبرگ و جیمز فالوز منتشر
کرده اس�ت که اولی ب�ه «مخمصهای
که نتانیاه�و برای خود و دوس�تانش
ب�ه راهانداخته» و دیگری ب�ه ارزیابی
می�زان امکانپذیری «حمل�ه هوایی
علیه ایران» پرداخته است تا براساس
واقعیتهایموجود،عملیبودنچنین
گزینهای و همچنین اعتبار هیاهوهای
نتانیاهو را بررسی کند.

مصیبتی جهانی
به نام نتانیاهو

بنیامین نتانیاهو ،نخس��توزیر رژیم
اسرائیل این روزها به این نتیجه رسیده
است که تنها یک وظیفه برعهده دارد
و آن هم جلوگیری از دستیابی ایران
ی است .چنین
به تکنولوژی هس��تها 
تفکری درباره شغل نخستوزیری آن
هم برای رژیمی مانند اس��رائیل ،یک
دیدگاه سادهلوحانه و تقلیلگراست.
او ب��رای انج��ام وظیفهای ک��ه برای
خود تعریف کرده است ،راهحلهای
محدودی دارد که یکی از اصلیترین
آنها حمله نظامی و درگیری مستقیم با
ایران است .نتانیاهو چند سال است که
در شیپور این جنگ احتمالی میدمد
اما در عم��ل یا به دلی��ل اینکه توان
نظام��ی کافی را ندارد ی��ا ناکارآمدی
چنین راهحلی ،دست به اقدامی نزده
اس��ت و تنها از کشوری به کشور ما
دیگر میرود و از سران دیگر کشورها
افزایش تحریم برای ایران را التماس
میکند .آنچه مس��لم اس��ت اینکه او
بدون همراهی ایاالت متحده آمریکا
بهعنوان سردمدار تحریمها علیه ایران
و بهعنوان کشوری که توان الزم برای
برخورد مورد نظر رژیم صهیونیستی
را دارد ،نمیتوان��د ب��ه مقاص��د
تعریفش��دهاش برس��د و این اصل
جدا از تقابلی است که طی سالهای
اخیر با دستگاه مدیریتی باراک اوباما،
رئیسجمهوری آمریکا داشته است.

نشان خدمت هم باید پس گرفته شود

احمدین��ژاد بهعن��وان
رئیسجمه��ور وق��ت ،از
اختی��ارات خود اس��تفاده
ک��رده و رحیم��ی را در
س��متی ک��ه نیاز ب��ه رای
اعتم��اد مجل��س ن��دارد،
محمد مهدی پورفاطمی بهعنوان امین و معاون اول
عضوکمیسیون
خود انتخاب کرد .تخلف
اجتماعیمجلس
مالی رحیمی ،اولین مورد
از این دس��ت در دولت احمدینژاد نیست؛ به همین
دلیل از اعالم خبر این تخلف بزرگ ،شوکه نشدیم،
چراکه قبال همچنین تخلفاتی را در این دولت شاهد
بودهایم.
البته جالب است که رحیمی ،نشان درجه یک دولتی
«خدمت» را به دلیل خدمات شایس��ته به تشخیص
احمدینژاد از او دریافت کرده اس��ت .از قوه قضائیه
توقع م��یرود همانطور که به پرونده تخلفات مالی
معاون اول دولت س��ابق رسیدگی کرده است ،زمینه
استرداد این نشان خدمت و صد سکهای را که بهعنوان
هدیه دریافت کرده اس��ت ،فراهم کند .از قوه قضائیه
ب��ه دلیل این برخورد و صدور حکم محکومیت نفر
دوم دولت سابق سپاس��گزاریم ،ولی توقع داریم که
به طرح شدن این حکم محکومیت در افکار عمومی
اکتفا نکند ،بلکه مراحل بعدی را نیز دنبال کند تا شاهد
حبس و گذراندن دوران محکومیت متخلف باشیم.
موضوع دیگر این است که گرچه به جز قاضی کسی
درباره علت صدور حکم حبس به میزان پنج سال و
سه ماه و یک روز نمیتواند اظهارنظر کند ،سوالهایی
در این باره وجود دارد که آیا این میزان محکومیت با
چنین تخلفاتی متناسب است؟ به نظر میرسد انتشار
و اطالعرسانی درباره مستندات این حکم میتواند به
این پرسشها پاس��خ دهد و اگر ابهامی وجود دارد،
آن را رفع کند.

به مدت چندس��ال ،اوباما و نتانیاهو
در کن��ار بیمهریای که نس��بت به
یکدیگر داش��تهاند ،یک دو مضرابی
هماهنگ را علی��ه ایران اجرا کردهاند
که در آن اوباما بیش��ترین منفعت را
از نتانیاهو کس��ب کرده اس��ت .او با
استفاده از سخنان تهدیدآمیز نتانیاهو
که شیپور جنگش را به دست گرفته
اس��ت و حتی در سازمان ملل نیز بر
آن میدمد ،دیگر کش��ورهای جهان
را متقاعد کرد که اگر در تحریمهای
اقتصادی با واشنگتن همراهی نکنند،
اس��رائیل دیر یا زود ب��ه ایران حمله
هوای��ی خواهد ک��رد و این موضوع
میتواند منجر به یک درگیری جهانی
شود .این تهدید اغلب نیز کارآمد بود
و توانس��ت آمریکا را بهعنوان رهبر
معن��وی مذاکرات هس��تهای با ایران
معرف��ی کند؛ مذاکراتی که نتانیاهو به
کارآمدی آن باور ندارد و معتقد است
هرگونه توافقی که ب��ا ایران به امضا
برسد نمیتواند حافظ منافع اسرائیل
باش��د .در اینجا بود که نخستوزیر
رژی��م صهیونیس��تی تصمیم گرفت
ک��ه روابط خود ب��ا رئیسجمهوری
آمری��کا را دچار تنش س��ازد؛کارزار
دوم��ی که نتانیاهو بهطور همزمان در
آن حضور دارد ،انتخابات پیشروی
پارلمانی در اسرائیل است که باتوجه
به رفت��ار بینالمللیای که او داش��ته
است و نتایجی که فلسطینیها از این
رفتارها گرفتهاند و همچنین تیرگی
روابط با مهمتری��ن همپیمان رژیم
صهیونیستی ،یعنی آمریکا ،احتمال
شکس��ت در آن نیز نزدیک اس��ت.
در آخرین نمون��ه از این رفتارهای
خارج از ع��رف ،نتانیاه��و دعوت
س��ناتورهای جمهوریخواه س��نای
آمریکا برای سخنرانی در این نهاد بر
ضد سیاستهای مذاکراتی اوباما را
بدون هماهنگی کاخ سفید پذیرفت.
اگرچ��ه این س��خنرانی هنوز انجام
نش��ده اس��ت ،به عقیده ران درمر،
سفیر سابق اسرائیل در واشنگتن ،او

با پذی��رش این دعوت ،خودبهخود
بیاحترامی بزرگی به دولت آمریکا
کرده و کارد را به اس��تخوان اوباما
رسانده ،چراکه تالش دولت آمریکا
این اس��ت که حتی اگر مذاکرات با
شکست مواجه شد ،انگشت اتهام و
سرزنش به سوی ایران نشانه برود؛
امری که با تصویب تحریمهای تازه
و بره��مزدن بازی ،عکس آن اتفاق
میافتد.

عملیات غیرممکن

یک دهه قبل و در دسامبر سال 2004
(آذر  )1383مجل��ه آتالنتیک مقالهای
منتش��ر کرد که عن��وان آن «آیا ایران
بعدیاست؟» بود و در آن با همکاری
موسس��ه جهانی دفاع ،یک نوع بازی
شبیهس��ازی حمله احتمالی نظامی به
ایران را ترسیم کردیم که در صورت
وقوع چه نتایجی خواهد داشت .روی
کاغذهایی که در آن زمان ما به پشتوانه
حضور دهها هزار نیروی نظامی آمریکا
در شرق و غرب ایران ،سیاه میکردیم،
تنها یک نتیجه به دست آمد و آن ،این
بود که در صورتی که آمریکا ناگزیر به
استفاده از اهرم نظامی علیه ایران شد،
ایران تنها بخشی از سرعت پیشرفت
خ��ود در برنام��ه هس��تهایاش را از
دست میدهد و در مقابل پس از آن با
شتاب بیشتر و با رعایت اصول دفاعی
قویت��ر ،اقدام به پیگی��ری برنامهاش
خواهد کرد .در واقع ،نتیجه بررسی ما
از اوضاع و امکانات آن زمان این بود
که چنین حملهای از راه آسمان ناکافی
و ناق��ص و از راه زمی��ن غیرممکن
اس��ت و با توجه ب��ه اینکه نمیتواند
یک عملیات بدون نقص و بازدارنده
تمامعیار باشد ،تنها عزم ایران را چند
برابر خواهد کرد .اکنون با گذشت یک
دهه از آن روزها ،تنها یکی از اهرمهای
ایران در این بازی ضعیف شده است
و آن هم خ��روج دهها هزار س��رباز
آمریکایی از عراق و افغانستان است که
موجب میشود این نیروها در تیررس

و نزدیک ایران قرار نداشته باشند .در
مقابل ایران  10س��ال در برنامه اتمی
خود و همزمان در توسعه روشهای
دف��اع از آن و بررس��ی گزینهه��ای
منطقی ،پیشرفت داشته است .سرهنگ
س��م گاردینر ،افسر بازنشسته نیروی
هوایی ایاالت متحده آمریکا که یکی
از طراحان بازی شبیهسازی حمله به
ایران بود ،در اظهارنظری گفته است:
«امروز من تنها دو پیشنهاد ساده برای
سیاستگذاران آمریکا دارم :یکی اینکه
هیچ راهحل نظامی برای مس��اله ایران
وجود ن��دارد و دوم اینکه باید کاری
کنید که دیپلماس��ی نتیجه دهد ».این
توصیههایی اس��ت که ه��م آن روز
ص��ادق بود و ه��م ام��روز صادقتر
است .علت اصلی اینکه این بحث را
پیشکشیدهایم ،بخشی از مقاله تحلیلی
«نتانیاه��و ،یک مصیبت» اس��ت که
همکار دیگرم در آتالنتیک منتشر کرده
اس��ت و در جایی از آن ب��ا یادآوری
تعلل نتانیاهو در حمله به ایران نوشته
است« :تنها راهی که نتانیاهو میتواند
برنامه هس��تهای ایران را متوقف کند،
متقاعد کردن رئیسجمهوری آمریکا
برای درگیری اس��ت ،چراکه اسرائیل
توان الزم برای از بین بردن کامل این
برنام��ه را ندارد .»...ای��ن گفته از این
جهت کامال غلط است که نه تلآویو
و نه واشنگتن هیچکدام توان الزم برای
توقف برنامه هستهای ایران را ندارند.
همانطور که ش��اهد بودهایم اوباما و
سلفش ،جورج بوش ،هر دو از جمله
معروف «همه گزینهها روی میز است»
اس��تفاده الزم را بردهاند و بهطور کلی
یکی از رسوم مذاکره و دیپلماسی این
اس��ت که طرف مقابل را متوجه این
موضوع کنید که اگر شما را عصبانی
کند چه نتیجهای خواهد داش��ت ،اما
این حربه تا زمانی مفید و موثر است
که از آن برای گمراه کردن آنس��وی
میز اس��تفاده ش��ود و زمانی که خود
ما تحتتاثیر هیاه��وی خودمان قرار
بگیریم ،دیگر فایدهای نخواهد داشت.

انتشارحکمقطعیمحمدرضارحیمی،
معاون اول محم��ود احمدینژاد ،در
زینب نورانیان
رسانهها بیش از آنکه باعث آشفتگی
رئیس دولت پیشین و اعضای کابینه
z.noranian@fdn.ir
دهم ش��ود ،اردوگاه اصولگرایی را به
هم ریخت و آنان را به تکاپو انداخت تا هرطور ش��ده ثابت کنند معاون اول دولت
اصولگرای محمود احمدینژاد که اکنون به پنج سال و  91روز حبس و همچنین سه
میلیارد و  850میلیون تومان جزای نقدی و رد مال محکوم شده ،هیچ قرابتی با آنان
نداشته است و انگار نه انگار وقتی احمدینژاد ،رحیمی را بهعنوان معاون اول دولت
دهم خود معرفی کرد  211نماینده مجلس اصولگرای مجلس هشتم از رئیسجمهوری
محبوب خود برای انتخاب «نیرویی زحمتکش ،انقالبی و دلس��وخته » تشکر کردند
یا آنکه  170داوطلب نامزدی انتخابات مجلس هش��تم که همگی اصولگرا بودند ،از
کمکهای رحیمی برخوردار شدند.در این میان هیاهوی این طیف برای سبقت گرفتن
از هم در اعالم برائت از محمدرضا رحیمی و منتس��ب کردن وی به اردوگاه جریان
رقیب ،حتی به احمدینژاد هم رسید و وی نیز پشت معاون اول خود را که روزگاری
برایش س��نگتمام گذاش��ته و به نقل از یک شهروند سوری مدعی شده بود که اگر
خداوند در این قرن پیامبری میفرستاد ،او کسی جز محمود احمدینژاد نخواهد بود
خالی کرد ،معدود اصولگرایانی بودند که در دوران اوج حمایت اصولگرایان از محمود
احمدینژاد ،دولتهایش ،دست به افشاگری زدند .این بخش از اصولگرایان که البته
چندان پرتعداد نیس��تند در زمانی که دولتهای نه��م و دهم «پاکترین دولت تاریخ
ایران» خوانده میش��د با ش��جاعت راه خود را از سایر همطیفانشان جدا کردند .این
جسارت اما بیپاسخ نماند و هزینه آن در انتخاباتهای هشتمین و نهمین دوره مجلس
شورای اسالمی نمایان شد و همین شد که این افراد با فشار دولت از فهرست انتخاباتی
اصولگرایان حذف شدند.

جداشدگان مجلس هفتم

هنوز مدت زیادی از راه یافتن دولت نهم محمود احمدینژاد به پاستور نگذشته بود و
اصولگرایان از در اختیار داشتن دو قوه مقننه و مجریه خرسند بودند که گروهی از درون
این جریان سیاسی در مجلس با دولتی که خود از آن حمایت کرده بودند ،زاویه گرفتند و
راه خود را از سایر اصولگرایان جدا کردند .در حالی که پیشبینی میشد در خأل حضور
اصالحطلبان ،مجلس اصولگرای هفتم یکدست باشد؛ نخستین جرقههای پراکندگی
در میان اصولگرایان در همین مجلس زده شد .عماد افروغ ،محمد خوشچهره ،سعید
ابوطالب ،حسن سبحانی ،الهام امینزاده و محمدهادی ربانی به دلیل آنچه «دولتگرایی
پارلمان» میخواندند ،با  ۳۱عضو فراکس��یون مستقل اصولگرایان را در مجلس هفتم
تشکیل دادند تا به یکی از وظایف نمایندگی ،یعنی نظارت بر اجرای قانون ،که معتقد
بودند به درستی اجرا نمیشود ،عمل کنند .گرچه انتقاد منتقدان اصولگرای دولت نهم
در وهله اول به رئیس این دولت ،عملکرد ،مواضع و اطرافیانش بود ،رحیمی نیز در این
میان سهمی هرچند کوچک را به خود اختصاص داده بود .عملکرد محمدرضا رحیمی
که آن زمان ریاست دیوان محاسبات را برعهده داشت و اعتراض به اظهارات تملقآمیز
وی در م��دح احمدینژاد و ارائه نکردن گزارش از تخلفات دولت ،یکی از انتقادهای
فراکس��یون مستقل اصولگرایان مجلس هفتم به محمدرضا رحیمی بود .این اعتراض
زمانی به اوج خود رسید که رحیمی در جلسهای در مدح و ستایش محمود احمدینژاد
سخنانی گفت که حتی امامان جمعه سراسر کشور هم در خطبههای خود به آن اعتراض
کردند .وی در اجالس س��االنه مدیران دیوان محاس��بات ،به نقل از یکی از مسلمانان
سوری گفت« :اگر بنا بود بعد از پیامبر(ص) ،پیامبری دیگر بیاید ،آن احمدینژاد بود.».
این اظهارات به همراه عملکرد رحیمی در دیوان محاسبات موجب شد عماد افروغ به
همراه اعضای فراکسیون مستقل اصولگرایان مجلس هفتم و همچنین همراهی برخی
دیگر از نمایندگان این مجلس خواس��تار عزل یا اس��تعفای رحیمی از ریاست دیوان
محاس��بات کل کشور ش��وند .اما اعتراضهای ادامهدار آنان به محمدرضا رحیمی که
به درخواست تحقیقوتفحص مجلس از عملکرد وی در دیوان محاسبات کل کشور
هم رسید بدون پاسخ نماند و در رقابتهای انتخاباتی مجلس هشتم جبران شد .توافق
نانوشته میان اصولگرایان سنتی ،طیف جمعیت ایثارگران و نمایندگانی از دولت نهم
محمود احمدینژاد که سه ضلع سازوکار انتخاباتی  5+6را تشکیل میدادند ،به وجود
آمد که نتیجه آن تحت فش��ار قرار دادن اصولگرایان مستقل و حذف آنان از فهرست
مشترک اصولگرایان مجلس هشتم بود.

جداشدگان مجلس هشتم

اما حذف چهرههایی چون محمد خوشچهره که در رقابتهای نهمین دوره انتخابات
ریاستجمهوری در مقابل محمدباقر نوبخت ،نماینده آیتاهلل هاشمیرفسنجانی به
دف��اع جانانه از احمدینژاد پرداخته بود ،و همچنین عماد افروغ ،س��عید ابوطالب و
حسن سبحانی از فهرست جبهه متحد اصولگرایان موجب یکدست شدن دور بعدی
پارلمان نش��د و در این مجلس هم در میان ه راه افرادی راه خود را از دولت و س��ایر
اصولگرایان جدا کردند .این بار هم مشکل اصلی رحیمی نبود ،چراکه در ابتدا اسفندیار
رحیممشایی ،رئیس دفتر رئیسجمهوری و در ادامه سعید مرتضوی که از دادستانی
تهران به دولت رفته بود ،در کنار اظهارنظرهای جنجالی احمدینژاد درباره در راس
امور نبودن مجلس و اقدامات حاشیهس��از او همچون خانهنشینی  11روزه ،درصدر
فهرس��ت انتقادات قرار داش��تند .با این حال سهم محمدرضا رحیمی که ابتدا معاون
پارلمانی محمود احمدینژاد ش��د و پس از آن به معاون اولی رس��ید ،نیز قابل توجه
بود .انتقاده��ا هم دیگر فقط به اظهارات تملقآمیز یا بیتوجهی به تخلفات خالصه
نمیشد ،بلکه این بار خود رحیمی در مظان اتهام قرار گرفت .واردشدن اتهام به رحیمی
مبنیبر دست داشتن در پرونده بیمه ایران و افشای اسناد آن حکایت از واقعیتی تازه
داشت که به پرونده تخلفات صورتگرفته در دولت دهم ،افزون بر دور زدن قانون یا
نادیده گرفتن آن ،جنبه کیفری میداد .با اینکه اطالعات منتشرشده دراین باره و موارد
مش��ابه ،در اختیار همه نمایندگان قرار داشت ،اصولگرایان در درون پارلمان و بیرون
از آن ،س��ه راه را در مواجهه با آنها برگزیدند :گروهی همچنان به حمایت خود ادامه
دادند ،گروهی دیگر از برخی دولتمردان مانند رحیمی ،مشائی و مرتضوی اعالم برائت
کردند ،اما همچنان حامی کلیت دولت اصولگرا باقی ماندند .در این میان شمار اندکی
از چهرههای اصولگرا حاضر شدند هزینه پس گرفتن اعتماد خود از دولت احمدینژاد
را به جان بخرند ،همچنین بدون قرار گرفتن در جناح رقیب و با وجود حفظ هویت
اصولگرایی خود ،بپذیرند که انتقاد اعتدالگرایان و اصالحطلبان به مدیریت دولت دهم،
نقدهایی واقعی و نه جناحی است .علی مطهری ،حمیدرضا کاتوزیان ،علی عباسپور
تهرانیفرد وحسن غفوریفرد که از نمایندگان سرشناس مخالف دولت بودند جزء
آن دسته از اصولگرایانند که محافظهکاری همجناحیهای خود در برابر دولت دهم را
کنار گذاشتند .اما پاسخ اصولگرایان به آنان همان پاسخی بود که به انتقادهای افروغ،
خوشچهره ،ابوطالب و س��بحانی داده شده بود .در جریان انتخابات مجلس نهم در
حالی که اصولگرایان کوشیدند سازوکار وحدت نصفهونیمهای به نام  7+8را طراحی
کنن��د ،برای جلب رضایت هواداران دولت ،از حضور منتقدان جدی احمدینژاد در
فهرست مشترک خودداری کردند .در این میان گرچه هواداران دولت که در قالب جبهه
پایداری گرد آمده بودند ،درنهایت به سازوکار وحدت تن ندادند و فهرست خود را
منتشر کردند ،علی مطهری ،حمیدرضا کاتوزیان ،مصطفی رضاحسینی ،علی عباسپور
تهرانیفرد وحسن غفوریفرد از فهرست حذف شدند.

