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رقابت بر سر کرسی ریاست مجلس آغاز شد

ی ها به دنبال  پایدار
صندلی قالیباف

 »الیاس نادران«، از منتقدان محمدباقر 
قالیباف، رسما نامزد ریاست پارلمان یازدهم 
شد. این را روز گذشته سخنگوی فراکسیون 
انقالب اســالمی مجلس اعالم کرد و گفت 
رئیس فعلی مجلس نیز برای ماندن بر کرسی 

ریاست اعالم آمادگی کرده است.
چهارشــنبه این هفته، انتخابات هیات 
رئیسه پارلمان برگزار خواهد شد، در دو سال 
اخیر قالیباف رئیس مجلس یازدهم بوده و در 
هر دو بار با 230 رای این کرســی را تصاحب 

کرده است.البته نادران بیستم اردیبهشت در 
نامه ای که در آن باز به قالیباف انتقاد داشت 
رسما از ورودش به عرصه رقابت برای صندلی 
ریاســت مجلس خبر داده بود. در هرحال از 
او می تــوان به عنوان رقیب جــدی قالیباف 
نام برد زیرا اینگونه که از شــواهد و گفته ها 
پیداست »جبهه پایداری« به عنوان یکی از 
رقبا و منتقدان قالیباف که این روزها درگیر 
حواشی »سیسمونی گیت« است، از نادران 

حمایت می کند.
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جراحی بزرگ به پیتزا و شیرینی هم رسید!
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د  ا خــرد دوم 
هــی  ا گو بــه 
و  گفتمان هــا 
شعار های کمپین 
انتخاباتی خاتمی 
 و بــه گواهــی 
نظرسنجی یک 
موسسه معتبر که در همان هفته نخست 
انتخابات انجام شــد، نوعی بازگشت به 
انقالب بود. به ویژه اینکه پرسش شوندگان 
آن نظرسنجی در باره سنجه نخست خود 
در رأی دهی گفته بودند خاتمی  را به نوعی 
احیاگِر خط فراموش شده یا به محاق رفته 
امام و انقالب می دانند و در همان حال در 
پاسخ به پرسشی دیگر گفته بودند خاتمی  
را کسی می دانند که می تواند تصویر ایران 
را آنچنان که هست در جهان بُنمایاند و به 
این ترتیب ایران از خالل سیمای خاتمی  
قادر خواهد بود به جایگاه شایسته خویش 
در جهــان بازگردد )طبعا مــن حافظه و 
خاطره افواهی خودم را از آن روزها و از آن 

نظرسنجی می گویم(
چهره ای که آن روزها از ایران در منظر 
افکار عمومی ترسیم می شد به نظر ایرانیان 
نامناسب و ساختگی می نمود و از این رو 
ایرانیان به میانجیگری آن انتخابات مهار 
چهره خود در گستره افکار عمومی  جهان 

را به کنترل خود گرفتند.
آن دو سنجه در واقع وجوهِ یک دغدغه 
واحد را نشــان می دهد. ایران همیشــه 
سرشتی جهانی داشته و بنابراین جهانیت 
آن را نمی توان به »هویــت« تقلیل داد: 
جغرافیای بــه تخیل درآمده در شــعر 
فارسی را به عرصه درآورید: مصر و کنعان 
و یمن و یوسف و دجله و جیحون و حجاز 
و بغداد و شیراز و سمرقند و شام و دمشق 
را در کنار »خرد« فردوسی و یا جهان بینی 
حافظ و ســعدی به طور یکجا و همبسته 

درنظرآوریم. آن جهانیت اساسا قابل تقلیل 
به مرز و مرزبندی هــای هویتی امروزی 
نیست. فیلســوفی فاشیست مشرب که 
می کوشد ایران را به کمک امری سلبی و 
مثال »مطلقا ترک نبودن یا عرب نبودن« 
تقلیل دهد، رســانه های تحریم طلب که 
خیالواره یک جنگ داخلی میان پاره های 
آریایی و یا ترکی و عربی و یا سنتی و مدرن 
ایران را در امتداد خط سیاسی تحریم به 
جنبش درمی آورند، آن ها که بدر تمامیت 
امت اســالم را بــه این »هــالل« و یا آن 
»بلوک« فرومی کاهند، همه و همه در کاِر 

جراحی و خراطی و تجزیه ایران هستند. 
دوم خرداد مثل بهمن، مثل مشروطه؛ 
درواقع اشــکال گوناگون بازگشت ایران 
به جهان بود. این را در تبیین درخشــان 
مطهری از انقالب اسالمی  می بینیم که در 
همان بیانیه دی ماه 57، انقالب اسالمی 
 را به شــکل انقالبی در جهت بازشناسی 
ســیمای ایران در آیینه جهان توصیف 
کرد. او در گزارشــی خطاب به جهان، در 
توضیح »ما چه می خواهیم«، به یک قرن 
جستجو برای دموکراسی و آزادی اشاره 
کرد و گفت اگر آن دو کودتا علیه مشروطه 
و سپس علیه نهضت ملی نبود، استعداد و 
هوشمندی ایرانیان شکوفا می شد. لحن 
مطهــری در آن بیانیه مانیفســت گونه 
انقالب اسالمی  به گونه ای است که گویی 
او خود را در یک محکمــه جهانی حاضر 
می بیند و شهادت می دهد که عقب ماندگی 
ایران از کاروان دموکراسی جهان علت و 
توضیحی محکمه پسند دارد: ما را با سیمای 
استبداد همسان پنداری نکنید، ما پیشتاز 
دموکراســی بودیم. آن بیانیه در تبیین 
انقالب یک نوع چرخش بزرگ بود در آنچه 
که می توان آن را »ســاختار شرم« نامید: 
رضاشاه به تأسی از ناسیونالیسم بی جاساز 
ایرانی عشایر را و تکثر فرهنگی و زبانی را 
مایه شرم می دانست و می گفت دنیا ما را 
مسخره می کند. این یک گذار کودتایی بود 

هم از ایرانیت مشروطه و تبدیل آن به یک 
»ایران نوین« جعلی و آمرانه و پادگانی-

پلیسی، و هم از ساختار شرِم عصر مشروطه: 
در عصر مشروطه ایرانی و عثمانی نخبگان 
جغرافیای اســالم از اســتبداد خجالت 
می کشــیدند در گــذار کودتایی از عصر 
مشروطه، حاکمیت ایرانشهری دیگر خود 
را به کمک جای گرفتــن در »عداد دول 
صاحب قانون اساسی« تعریف و بازتعریف 
نمی کرد، برعکس، آنچنان که به عنوان 
مثال در بخشنامه تغییر نام ایران آمده: به 
چیز دیگری افتخار می شد، به پاکسازی 
زبانی و فرهنگی علیه اسالم و علیه اقوام 
ایرانی، و آنچنان که در بخشنامه تغییر نام 
ایران آمده به دسته بندی شدن در ردیف 
کشــوری چون آلمان نازی با افتخارهای 

تمدن آریایی.
اکنون در لحظه انقالب اسالمی،  ایران 
تبدیل به یک ملت دموکراتیک شده بود که 
هویت ملی خودش را به کمک گزاره »یک 
مملکت یک دولــت آن هم به رای ملت« 
بازتعریف می کرد و این یک »نه« قاطع و 
انقالبی بود به عملیات جعل و برساختن 
یک هویت متخذ از فاشیســم و نازیسم و 

یک آریاپرستی نوکرمآبانه و زبونی بخش.
سخن مطهری در آن مانیفست پاسخی 
بود برای »بحران شناســایی«: سیمای 
حقیقی مــا را بببنید، مــا نمی خواهیم 
جهان ایران را در ســیمای دیکتاتوری و 
استبداد به جا آورد. همچنان که کل گفتار 
نوفل لوشاتویی امام خمینی پاسخی بود به 
سیمای مخدوش و تحریف شده انقالب 
و به بیان او نشــان دادن این که انقالبیون 
جماعتی »شلوغ کار« نیستند، این یک 
قیام ضد تمدن نیســت، بلکه ما حقوق 
بشری خود را می طلبیم یعنی آن حرف 

»واضحی که همه بشر قبولش دارد.«
امروز نیز »غیرعادی نمایاندن ایران«، 
شعبه ای اســت از همان اتهام قدیمی  و 
ســاختاری در شرق شناسی استعماری 

که خطــی مطلق و برناگذشــتنی میان 
شرق و غرب ترسیم می کرد. تحریم گران 
می خواهند بگویند ایران چنان نامتجانس 
با جهان اســت که نمی توانــد و نباید به 
جهان یعنی به نظام مالــی جهانی نظام 
دیجیتالی وارد شود و یا کشتی های آن مثل 
کشتی های هر کشور دیگر در بندرهای 

جهان پهلو بگیرند.نباید آن اتهام را درونی 
کرد و قشر نازکی از گفتار »انقالبی« بر آن 
پوشاند. ایران مرز و جبهه مقدِم شرق در 
برابر غرب نیست، محل درهم آمیزی آن 
مرزها و مرزبندی جعلی و جنگ آساست، 
یعنی مالقات گاه تمدن هاست. به َمَثل؛ 
ظریف اگر توانست در مقطعی مستظهر 

به پشتیبانی ملت و راهبرد طالیی »نرمش 
قهرمانه« نتانیاهو را در خود امریکا در سنا 
و کنگره شکست بدهد به خاطر استقرار 
در آن خطوط تالقی و حضــور »در-این 
-جهان« بود، یعنی در جهان دیپلماسی 
و در مکان های دیپلماسی و آوردگاه یک 
سلســله مذاکرات نفس گیــر و چهره به 
چهره. یا اگر مرحوم دکتر مصدق در الهه 
پیروز شد و نســلی بعد، حقوقدان های 
قهرمان ما در امتداد همان خط استقالل 
در همان الهه پیروزی به مراتب بزرگ تری 
را در مقابل تحریم های ظالمانه و به دفاع از 
زیست-کرامت و حق معطوف به زندگی 
ایرانیــان رقم زدند؛ به دلیــل این بود که 
مسقف به سقفی واحد با غاصبان حقوق 
ملت شدند و در زیر همان سقف حقوقی، 
استدالل خود و اسناد جنایت ضد حقوق 
بشری تحریم ها را به نمایش نهادند. وگرنه 
می دانیم که غایبان از صحنه اصلی همواره 
بازنده خواهند شد. آن »گردنه اُُحد« که 
دشمن شکســت خورده صهیونیستی 

موفق شد خود را به صحنه بازگرداند خود 
دیپلماسی بود یعنی درســت در همان 
نقطه که به مثابه یک پارادایم، می توانست 

سکوی پرش به منطقه باشد، متوقف شد.
 و باز در یک نمونه عبرت آموز دیگر؛ 
اگــر راهبــرد گفتگــوی تمدن ها، در 
پیامد فرعی خود منجــر به قرار گرفتن 
تروریست های منافق در جایگاه واقعی 
مجرمیت تروریستی خود شد، باید علت 
را در همان حضور »در-جهان-بودن« 
خاتمی  جستجو کرد. در جانب معکوس 
اگر در فرآیند عبــور از عصر اصالحات، 
منافقین تروریست از لیست تروریسم 
خارج شــدند و به جــای آن مدافعین 
جان بر کف میهن کــه در برابر صدام و 
زائده تروریستی - رجویستی آن از این 
کشور دفاع کردند، در معرض اتهاِم قرار 
گرفتند باید وضــع موجود یعنی غیبت 
از جهان به ویژه جهان دیپلماســی را به 
پرسش گرفت و از صافی یک انتقاد ژرف 

و همه سویه عبور داد.
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