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     مهري ـ وضع عطااهللا مهاجراني و همينطور غالمحسين آرباسچي، به ويژه پس از استيضاح عبداهللا نوري 
 چگونه خواهد شد؟

در سازش . ندان بماند     تهراني ـ ديروز عده اي از آارگزاران گفته اند آه بهتر است آرباسچي فعال در ز
براي اين انتخابات خيلي هم تبليغ . رفسنجاني براي برگزاري مجلس خبرگان، آرباسچي را اين گونه آنار گذاشتند

قبل از اين جريان آرباسچي براي . عمال هم آرباسچي تنها ماند؛ در حالي آه اعتبارش را هم از دست داد. آردند
فائزه هاشمي . گويند اگر آرباسچي به زندان برود، قهرمان بيرون مي آيدبعضي ها مي . خودش اميرآبير شده بود

 ماه آينده تهران نياز داريم، نه يك قهرمان در 8/7و چند نفر ديگر معتقدند آه ما به يك مدير و سازمانده براي 
 . زندان

اني و چه در دوران      مي گويند آرباسچي سازمانده خوبي براي شهرداري ها بوده است؛ چه در دوره رفسنج
فعال محور . بعضي مي خواهند با رو آردن برگ هايي عليه محافظه آاران، آرباسچي را آزاد آنند. خاتمي

 . جنگ هاي دروني، همين درگيري هاست
      مهري ـ معني تالش هاي وساطت گرايانه براي عفو آرباسچي از سوي رهبري چيست؟

 نفري آه به قول 5در انتخابات شوراها، همان . ه اين موضوع نظري ندارمفعال راجع ب.      تهراني ـ نمي دانم
عبداهللا . ساوجي صالحيت نداشتند و قرار نبود در انتخابات شرآت آنند، عضو هيئت رئيسه شهر تهران شده اند

.  سكوت خاتمي در اين داستان مي تواند نوعي همياري ايشان باشد…نوري، سعيد حجاريان و عطريان و
عمال هم ساوجي ـ . نه اي فهميده است آه بيش از اين نمي شود دشمني آرد و جنگ سرد به وجود آوردخام

بعيد نمي دانم آه . عليرغم خواسته دار و دسته يزدي در دادگاه هاي انقالب             اسالمي ـ سنگ رو يخ شد
 روش مي تواند اين باشد آه عده اي از مثال يك. خامنه اي براي آزادي آرباسچي وساطت آند، يا مثال عفو بدهد

دولتمردان و آارگزاران، براي آزادي آرباسچي، از خامنه اي تقاضاي عفو آنند؛ با اين بهانه آه آرباسچي فرد 
من اطالع دارم آه آرباسچي قبل از . اليقي است و مي تواند هم چنان براي ايران و اسالم مفيد باشد

 نفر پس از اين 30مي گويند اين . ضاح آنندگان نوري را فاش آرده است نفري استي30دستگيري اش، ليست 
ليست هم گويا در دست ناطق نوري بوده . افشاگري ديگر سوخته اند و نمي توانند در انتخابات آينده شرآت آنند

و ا. آرباسچي مهره اي است آه خيلي روي او حرف است. بستاني هم بشود/ممكن است در اين ميان، بده. است
حتا شنيده ام آه اليحه اي به مجلس برده اند تا . آلي از امكانات آشور در اختيار اوست. توانايي هايي هم دارد

 . اما موفق نشده اند. روزنامه  همشهري را هم از دست شهرداري خارج آرده، به محافظه آاران بدهند
 مي يابد؟     مهري ـ يعني تعداد شكست هاي جناح راست سنتي مرتبا افزايش 

وضع . ضعيف شده اند. اين ها در سرازيري افتاده اند. اين شكست ها مرتبا اضافه مي شود.      تهراني ـ بله، بله
. خاتمي و جريان دوم خرداد و اقبال بين المللي از سوي امريكايي ها و اروپايي ها، به زيان راست سنتي است

سه ماه آينده به ايران /است آه بعد از قضيه يوگسالوي، تا دودر تدارك ] وزير خارجه فعلي آلمان[يوشكا فيشر 
ممكن است حتا اين روند . خيلي ها معتقدند آه ممكن است روند سالمي براي اصالحات در ايران ايجاد شود. برود

اما واقعيت اين است آه اصالحات بدون حضور نيروهاي غيرمذهبي و . را خود نيروهاي مذهبي در پيش بگيرند
نمي توان . مذهبي ها به تنهايي نمي توانند اين برنامه را به پيش ببرند. ن از مدار قدرت ممكن نيستبيرو

وحدت . عبور از بن بست و بحران استبداد مذهبي، نياز به نوعي وحدت ملي دارد. همينطوري جامعه را رها آرد
البته . ن دين از حكومت گام بردارندملي هم زماني ممكن است آه نيروهاي اصالح طلب مذهبي، در روند جدا آرد
افتادن در اين مسير امتياز خوبي . اصالح طلبان مذهبي مي توانند رهبري اين روند را هم در دست داشته باشند

دنياي غرب هم براي هر نوع سرمايه گزاري و عادي سازي روابط، به رعايت آزادي ها . براي دولت خاتمي است
تمي ـ بخصوص پس از اظهار نظر  اخيرش در رابطه با تعقيب قاتلين و جنايتكاران محبوبيت       خا. نظر دارد

.  ماه وقت الزم دارد11گويا آميته تحقيق گفته  است آه . در دستگاه هاي امنيتي ايران ـ افزايش يافته است
انتظار مي رود با اين . اگر به اين شيطنت ها ادامه بدهيد، من تمام سرنخ ها را افشا خواهم آرد: خاتمي گفته است

. شنيده ام آه حتا يك جناح حزب اللهي هم به طرف اصالح طلبان آمده است. تهديد، صف بندي ها مشخص تر شود
اين نيروها مي خواهند به هر نحو در قدرت باقي بمانند؛ حتا اگر از آبوترآهنگ و مالير هم انتخاب شوند؛ چرا 



 70/60 نفر از اين ها آه حتا 30/20نه تنها . ان مشخصي هم نيستندعضو جري. آه آدم هاي با پرنسيپي نيستند
مي آوشند تا قبل از انتخابات دور ششم مجلس . نفر از نيروهاي اين دور مجلس، رايشان را عوض خواهند آرد

 مثال نظارت. در ترآيب جديد نيرو، مجلس مي تواند بسياري از لوايح را قانوني آند. جايگاه جديدي پيدا آنند
 . استصوابي را لغو آند، يا محاآمات و دادگاه هاي ويژه ي روحانيت را غيرقانوني اعالم آند

      مهري ـ چنين روندي در تاريخ هم سابقه هم دارد؟
. ضربتي و يك شبه آاري درست نخواهد شد.      تهراني ـ بله، اين ويژگي هر نوع رفرم و اصالح طلبي است

البته اين شيوه . مثال از طريق راي دادن، يا تغيير ترآيب نمايندگان.  داردرفرم، روش هاي خاص خودش را
عبداهللا . من فكر مي آنم آه اين ها هم همين روند را خواهند رفت. متعلق به پارلمان و يا آابينه و احزاب است

ا فكر نمي آردم من حت: وقتي هم استيضاح شد گفت. او در دولت خاتمي با قاطعيت ايستاد. نوري آدم خاصي بود
واقعيت اين است آه نوري در دو . سه ماه براي خودم شانسي قائل نبودم/بيش از دو. اين مدت را هم بمانم
يكي در دوران قبل آه رفسنجاني پشت سرش نايستاد، يكي هم حاال آه استيضاح شد و آنار . دوره ايستادگي آرد

او توانست تندترين . يع براي خودش ايجاد آرده استبا اين رفتار، نوري عمال يك زمينه اجتماعي وس. رفت
او در دور اول مجلس . اما عطاهللا مهاجراني وضع ديگري دارد. بخش سير تحول از دوم خرداد را نمايندگي آند

بعد .  سال هم با هاشمي رفسنجاني آار آرد8/7بعدها . حتا رئيس آميسيون گروگانگيري هم بود. نماينده بود
در .  از آارگزاراني بود آه به خاتمي پيوست1376در جريان انتخابات دوم خرداد . ا چاپ آردروزنامه بهمن ر

متاسفانه هنوز مهاجراني نفهميده آه جو . آن دوران هم به هر دوي اين ها ـ نوري و مهاجراني ـ حمله شد
 حمله آرد، با مثال هنگامي آه جناح راست به روزنامه هاي توس و جامعه. جامعه آال تغيير آرده است

حتا . من هم اگر جاي قضات تصميم گيرنده بودم، اين نشريات را توقيف مي آردم: محافظه آاران هم صدا شد و گفت
مسعود بهنود با دستگاه شهبانو و هويدا نزديك : يا مثال گفت آه. اين حرف را در خارج از آشور هم تكرار آرد

 . بوده است
چهار ماه اخير ـ گام هاي بلندي براي آزادي مطبوعات /ور دوم ـ يعني در سه     با اين همه مهاجراني، در د

البته . و توده هاي وسيعي را در پشت سر دارد. چرا آه آزادي  خواست عمومي جامعه است. برداشته است
اما پس از پشت سر . مهاجراني در دوره هاشمي رفسنجاني و حتا اوايل دوران خاتمي، زيكزاك هايي هم زد

 .   بيش از حد هم در فكر حفظ نظام است. با اين همه او خيلي احتياط مي آند. اشتن استيضاح، محبوب تر شدگذ
. اگر چارچوب نظام شكسته شود، در نهايت به سود مردم ساالري و آزادي خواهد بود:      بعضي ها مي گويند

. هاجراني و برنامه هاي فرهنگي اش حرف زدتصور من اين است آه در ماه هاي آينده، بيشتر مي توان در باره  م
؛ با اين آه يكي از معاونينش را .مهاجراني در ميان نويسندگان و روشنفكران هم اعتباري به دست آورده است

 .در رابطه با موضوع استيضاح هم، آانون نويسندگان از او پشتيباني آرد. هم آنار گذاشته اند
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