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تونیت یک نماینده مجلس
درباره گروه جنگجوی افغانستان واکنشبرانگیز شد

تعامل با ایران سختتر شد

واکنشبایدن
به ترور شهید فخریزاده

همدلی| توپ برجام همچنــان در زمین بازی
ســاکن مانده اســت و طرفین با اظهار نظرهای
متفاوت در پی آن هســتند تا یکدیگر را برای به
حرکــت درآوردن دوبــاره آن تحریک کرده و به
واکنش وادارند .در این میان در حالی که پیروزی
جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،
نشــانهایی از تمایل دولت جدیــد آمریکا برای
بازگشت به برجام مخابره کرده بود...
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گزارشی از روزهای پرکار شیخ محصور

سیاستورزیکروبی
از حصر
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گزارش همدلی از اطالعیه کمیته اجتماعی
انتظامی ستاد مبارزه با کرونا

محدودیتهایکرونایی
در هفته پیشرو
4

سال ششم _ شماره  8 _ 1574صفحه _ قيمت  2000ناموت

طالبانپایداری

همدلی| گروه طالبان اگرچه در کشور همسایه ایران
به فعالیت مشغول است و هرازچندگاهی با انفجار،
انتحار و کشــتار غیرنظامیان از دختران دانشآموز
گرفته تا پسران دانشجو ،از کودکان تا زنان بیگناه
در صدر اخبار مورد توجه مردم ایران قرار میگیرد و
احساساتشان را جریحهدار میکند .اما مردم ایران
در یــک مورد خاص مزه تلخ کشــتار این گروه را
چشیدند و آن حمله به کنسولگری ایران در هرات
و شــهادت هشت دیپلمات و یک خبرنگار برخالف
همه اصول انسانی و کنوانسیونهای بینالمللی بود.
ماجرایی که عالوه جریحهدار کردن احساسات مردم
ایران ،نزدیک بود کشور را درگیر جنگی با سرانجام
نامعلوم کند .با این همه ،در روزهای اخیر این گروه
به صدر توجهات بخشی از جامعه ایرانی برگشت و

در گفتوگوی «همدلی» با هادی
حقشناس ،تحلیلگر اقتصادی ارزیابی شد:

آن اظهارنظر توئیتری یک نماینده مجلس ایران و
نزدیک به جبهه پایداری درباره این گروه بود که از
آنــان با صفت «اصیل» یادکرد و با نگاهی مثبت از
آنان ســخن گفت .اتفاقی که واکنشهای متفاوتی
را برانگیخت .داســتان از آنجا آغاز شد که حساب
توئیتری ســفارت ایران در قطر با انتشــار عکسی
خبر داد«:هیأتی از دفتر سیاســی طالبان با حضور
در سفارت جمهوری اسالمی ایران در دوحه ضمن
عرض تســلیت به مناســبت ترور دانشمند شهید
فخریزاده و ادای احترام به آن شــهید عزیز ،ورود
جناب آقایحمیدرضا دهقانی به دوحه را به عنوان
سفیر جمهوری اســامی ایران خیر مقدم گفته و
برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند».
ادامه در همین صفحه

تصمیم علیه دولت در مجلس ،توجیه در صداوسیما

محاصره گازانبری

بود ،لکن اتفاقات بعــد از ترور دردها را بــرای ما ایرانیان
دوچندان کرد .در اولین لحظات پس از ترور ناجوانمردانه،
دوباره دوستان وارد میدان میشوند .حضور جمعی دانشجو
در برابر ساختمان شورای امنیت و تعیین تکلیف برای شورا
تقریبا اولین بود .جمعی دیگر روبهروی پاســتور با شــعار
معروف «آروم نمیگیگیریم» صحنــهای بدیع رقم زدند.
فردی شناخته شده با چهره و برند اصولگرایی دلیل ترور را
اصرار رئیس جمهور برای مالقات شهید محسن فخریزاده
با آمانو معرفی میکند و در ادامه مذاکره و برجام را نشــانه
میرود .فرد دیگری در حلقههای اصلی نظام ،بسیار جلوتر
از فرمانده و بســیار تندتر و در مســیری کام ً
ال متفاوت با
فرماندهی کشور بدون توجه به جایگاه رسانهای و انتصاب
رسانهای خویش فرمان میدهد که باید بندر حیفا را بمباران
کنیم .در کنار تحقیرهای مکرر و مداوم رسانههای بیگانه
دوباره داستانی در حال تکرار است که بسیار ماللآور شده.
چگونه اســت که حتی برخی مخالفین منصف جمهوری
اسالمی ایران متوجه شدهاند که ترور دامی است که ایران
را وارد جنگی طاقتفرسا کنند ،اما دوستان مدعی نزدیکی
به نظام آنرا متوجه نمیشــوند؟ افرادی که در سالهای
گذشته به سفارت عربستان حمله کردند و آن افرادی که در
مشهد عکس رئیس جمهور آینده آمریکا را آتش زدند ،آیا
اساساً متوجه پیامد رفتارهای خویش هستند؟ آیا میدانند
در روابط بینالملل هر اقدامی از این دست توسط دیگران
چگونه تفسیر میشود و آیا متوجه نیستند که هر اقدام آنها
ســند و ابزاری برای بدخواهان ملت است تا مانع هرگونه
گشایشی در وضعیت اقتصادی کشور شوند؟ نویسنده البته
در جایگاهی نیست که بتواند ادعا کند متوجه میشوند ،لکن
این رفتارها اقتضای چیزهای دیگری است.
در نظام حکمرانی به نظر میرسد در مسیر دستیابی به
قدرت دانایی چندان مورد ســنجش واقع نمیشود .آنچه
تاکنون به عنوان مبنای پیشرفت در سلسلهمراتب قدرت
و در انتخاب دوســتانمان در نظر گرفتهایم ،کارآمد نبوده
اســت .افالطون معتقد بود تا زمانی که فالسفه پادشاهان
این جهان نشــوند و فرمانروایان واقعاً و حقیقتاً فیلسوف
نشــوند ،گرفتاریهای آدمیان پایانی نخواهد داشــت .اگر
چــه بعدها نظر خویش را تعدیل کــرد و اما باز هم اعالم
کــرد حضور«روشــنفکرترین و اخالقیتریــن افراد» در
نظــام حکمرانی ،عالیترین صورت حکومت اســت .ما از
روشنفکری به عنوان یکی از شروط حکمرانی خردمندانه
غافل شده و به تعبیر سقراط معرفت را فضیلت ندانستهایم و
بیشترین تاکید را بر اخالق و سطوح کمعمق آن نهادهایم و
از همینروست که افراد قدرتمند متعهد(اخالقی) اما بدون
دانایی ترورهای بیشتری را روزانه رقم میزند .در این ترورها
خونی ریخته نمیشود اما همه تاروپودهای بین حکومت و
شهروندان را از هم میگسلد .این مسیر سناریوی بدتری نیز
دارد و آن این اســت که افراد قدرتمند و متعهد و نادان به
رذیلت نفاق نیز آلوده باشند .در آن صورت بزرگترین حفره
امنیتی ایجاد میشود که از شــر آن باید بر خدا پناه برد.
حواسمان به دوستان نزدیکمان باشد ،زیرا آنانکه حضرت
امیر(ع) را آزردند دشمنانش نبودند ،دوستان جاهل بودند.

یادداشت
فراموشی قانون اساسی و زوال حکمرانی خوب
محمدحامد سلیمانزاده
پژوهشگر حقوق

 ۱۲آذرمــاه ،ســالروز تصویب قانون اساســی جمهوری
اســامی ایران اســت .بیش از یک قرن از تجربه حکومت
قانون و برخورداری ما ایرانیان از نظام مبتنی بر قانون اساسی
میگذرد ،اما توجه به اجرا و محوریت قانون اساسی در روند
حکمرانی ،هنوز چالشی زنده و حل نشده است .قانون اساسی
بــه عنوان میثاق ملی و قــراردادی اجتماعی میان دولت و
ملت ،محدوده قدرت سیاسی را تعیین ،حقوق و آزادیهای
فردی و اجتماعــی را تضمین و جایگاه مردم را در منظومه
نظام سیاسی تبیین میکند؛ از همینرو به عنوان قانون مادر
و در راس سلسله مراتب قوانین و هنجارها ،نقش بیبدیلی
در هدایت نظامهای سیاسی به سمت کارآمدی دارد .افزون
بر این ،یکی از معیارهای حکمرانی خوب ،میزان وفاداری به
اصول و مفاد قانون اساسی و اجرای آن توسط کارگزاران نظام
سیاسی اســت؛ در همین راستا میتوان گفت که یک نظام
سیاسی ،بسته به اینکه تا چه اندازه بر چارچوبهای هنجاری
و نهادی پیشبینی شــده در قانون اساسی وفادار باشد و در
صدد اجرای قانون اساسی برآید ،کیفیت حکمرانی آن نظام
متفاوت خواهد بود.اگر با همین رویکرد به سراغ ارزیابی تجربه
قانون اساسی در ایران پس از انقالب برویم ،باید بگوییم که در
طول بیش از چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسالمی ،هرچه
جلوتر آمدهایم ،از محوریت قانون اساسی در فرآیند حکمرانی
کاســته شــده و در مجموع ،جایگاه قانون اساسی تضعیف
شده است .برای اثبات این مدعا میتوان به عوامل و شواهد
زیادی اشاره کرد که از حوصله این گفتار خارج است؛ اما به
وضوح میتوان دریافت که در عصر حاضر ،فراموشی و نقض
استانداردهای قانون اساسی به کرات مالحظه شده است.قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران در شرایطی به حیات حقوقی
خود ادامه میدهد که بسیاری از مفاد کلیدی آن یا از طریق
عنصر تفسیر یا به واسطه شکلگیری برخی تشکیالتِ خارج
از سازوکارهای مندرج در قانون اساسی نظیر برخی شوراهای
عالــی ،خاصیت و تاثیر خود را از دســت داده و به یک معنا
برخی اصول قانون اساسی از مفهوم و کارکرد اصلی خود تُهی
شده اســت؛ میتوان مدعی بود که رفتارهای غیرمسئوالنه
با قانون اساســی در مقام نظارت و اجرا نه تنها سبب تغییر
ضمنی برخی اصول قانون اساســی شــده است که با زوال
کیفیت حکمرانی خوب ،محوریت قانون اساسی کمرنگتر
شده است.در سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،باید بیش از هرچیز ضرورت بازگشت به قانون اساسی را
به زمامداران یادآوری کرد و در عین تالش جمعی برای احیای
جایگاه قانون اساسی و صیانت از اصول آن ،ضرورت بازنگری
در قانون اساسی را مطرح کرد؛ مدتهاست که این ضرورت
احســاس میشود و اصالحات ســاختاری در قانون اساسی
به منظور ایجاد ســاختاری متوازنتر و عاری از تعارضهای
مفهومی و نهادی ،الزمه بازتولید مشروعیت ،تقویت کارآمدی
نظام سیاسی و ارتقای کیفیت حکمرانی خواهد بود؛ تصمیمی
که دیر یا زود ،اجتنابناپذیر خواهد بود.
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خبرگزاری ایلنا

حفرههایی که دوستان نادان ایجاد میکنند

مورخان و اسالمشناســان در شــرح رنجهای حضرت
امیر(ع) و نالههای شــبانه آن مرد بسیار نوشتهاند .اما آن
یگانه عامل از بین بیشــمار عواملی که حضرتش را بسیار
آزرد ،دشمنانش نبودند ،بلکه دوستان نادانی بودند که ادعای
همراهی با او را داشــتند .آن ماجراها امروز در قرن 21در
پهنه حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران آموختنیهای
بســیار دارد .با اقتباس از آنچه بر حضرت امیر رفت گزاف
نیست اگر بگوییم دوستان نادان بیش از دشمنان ،جمهوری
اسالمی را آزردهاند .ما گرفتار قصه پر غصه نادانی هستیم که
بسیار تکرار میشود .کافی است همین چند داستان زیر را
دنبال کنید.
فردی از افراد رده باالی روحانیت ،در خصوص تولد رهبر
انقالب داســتانهای عجیبی نقل میکند .فرد دیگری در
خوزســتان جای پای رهبر را به زیارتگاه تبدیل میکند،
یکــی از مقامات بلندپایه کشــور در صداوســیمای ملی
داماد خویش را از خانوادهای شــهیدپرور آمریکایی معرفی
میکند ،یک امام جمعه در شــیراز اعالم میکند رابطه با
چین بر اساس دســتورات یا مطابق با موازین قرآن است،
از متخصصان وابسته به نظام ،ویروس کرونا را به ژن ایرانی
ارتباط میدهد و رســما اعالم میشود این ویروس را برای
ژن ایرانی ساختهاند ،تصویربرداری از بازدید رئیس جمهور
سابق از سایت هســتهای مقادیر قابل توجهی اطالعات را
عمال به بیرون درز میدهد ،وزارت اطالعات عدهای را به نام
قاتالن شهدای هستهای محاکمه کرده و بعدا ً اعترافاتشان
را منتشر میکند و سپس آزاد میشوند و به خارج میروند
و علیه نظام تبلیغ میکنند ،فردی از علمای قم که دارای
منصب است ،خطاب به شــورای نگهبان میفرماید شما
باید رئیس جمهوری انقالبی و جوان تعیین کنید .فرمانده
قدرتمندترین نیروی نظامی خاورمیانه از دستگاهی به نام
ویروسیاب مستعان رونمایی میکند و تاکنون به نتیجهای
نرسیده است .نمایندهای با شور و حرارت از نقص قطعنامه
برجام میگوید و در همان حال با تلفظ ناصحیح طنز تلخی
را رقم میزند؛ چنانکه اسالف وی با «موزه لوور» و«افای
تی اف» چنین کردند.
قــرن  21را عصر دانش مینامنــد .در عصر دانایی و در
کشــوری که فقط  5میلیون دانشــجو دارد و علم ،منطق
و خــرد جایگاه ویژهای در تفکرات شــهروندان پیدا کرده
است ،هر یک از داستانهای فوق و ماجراهای آن تصویری
مخدوش و غیرعلمی از حکومــت و نحوه حکمرانی ارائه
میکنــد .باید توجه داشــت نظام یک فرد نیســت ،بلکه
مجموعه افرادی اســت در راس هرم قدرت که اندیشــه،
رفتار ،کردار و تصمیمات آنها چهره نظام را ترسیم میکند
و متاسفانه این افراد همان افرادی هستند که جمالت قصار
فوق را بیان کردهاند و همگان از شرح آنها آگاهند.
ترور شهید محســن فخریزاده برای هر ایرانی و شاید
حتی برای هر کســی که به انسانیت ارج مینهد ،دردناک

روزنامهنگار
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استاد دانشگاه

احسان اقبالسعید

خروج از مدار

لوخرج دولت برای
همدلی| پرونده ســند دخ 
سال آینده در حالی اینروزها روی میز سکانداران
اقتصادی باز است که نگاهها همچنان به موضوع
ارز 4200تومانی گره خورده اســت .هرازگاهی
اخبار ضدونقیضی درباره ارز دولتی برای واردات
کاالهای اساسی در رسانهها مطرح میشود که در
هر صورت حکایت از بالتکلیفی ارز 4200تومانی
در الیحه بودجه سال آینده ،دارد.

حسن جعفریانی

ترور یا تئوری جنگل کاتین

رازگشایی مدیر شبکه سه
از علت حذف عادل فردوسیپور:

ارز  4200تومانی
توزیع پنهان یارانه است

یادداشت

سرمقاله

اقدام به حذف ناجوانمردانه جان دانشمند شهید
محســن فخریزاده همچنان محل گفتوگو و
گداز بسیار است .مردان بزرگ آیینشان به تداوم
حضور و ردپا حتی سالها پس از فداشدن جسم
و جانشان در راه سرزمین و آرمان است .پرداختن
به ابعاد عملیاتی-اطالعاتی این اتفاق در وســع و
صالحیت این قلم نیست ،اما برخی مشابهتهای
تاریخی برآنم داشت تا از نگرگاهی نو به ترور آبسرد
دماوند بپردازم .اگر الف و گزافها را فروبگزاریم،
نیک میدانیم کــه در هر ســرزمین و زمانهای
انســانهای بزرگ به همت و وجود دانش میاندار
راهبــری ملتها و از عوامل محوری برقرار ماندن
در جهان پرهیاهو و حیله هستند.اینکه مردمانی
برجســتهترین اعضای خود را به طرق مختلف از
شهر بیدفاعی هستند
کف بدهند ،خود حکایت 
که بــیرزم و آزرم آیین بزرگی به کناری نهاده و

سقوط خواهند کرد.
در بحبوحــه جنگ عالمگیــر دوم که جان و
آتش میسوخت،
ها بیرحمانه در 
جهان انســان 
لهســتان توسط شــوروی و آلمان نازی مشترکاً
اشغال یا بهتر بگوییم «لوطیخور» شد .در اقدامی
هولناک نزدیک به ســه هزار تن از برجستهترین
شخصیتهای نظامی –سیاسی-علمی لهستان
دستگیر و ناپدید شدند و سالها بعد در گورهای
میانه مهیب و تاریک جنگل «کاتین»
جمعی در 
اســتخوانهای به خاک رفته آنها کشــف شد.
شــوروی با اســتفاده از بدنامی نازیها و قدرت
تخریبی-تبلیغی چپ ،این جنایت را به دامان آلوده
نازیها انداخت.
ادامه در صفحه ۵

توئیت یک نماینده مجلس درباره گروه طالبان واکنشبرانگیز شد

طالبان پایداری

ادامه از همین صفحه
درحالی که این خبر با واکنش منفی بخشــی از افکارعمومی
واقع شــده بود ،احمد نادری نماینده مجلس و عضو نزدیک به
جبهه پایداری در توئیتی نوشــت«:طالبان یکی از جنبشهای
اصیل منطقه و با زمینه قوم پشــتون است .حضور در سفارت
ج.ا در دوحه را بایســتی به فال نیــک گرفت .همکاری با آنان
میتواند به گســترش ثبات درجامعه افغانســتان و جلوگیری
ازنفــوذ گروههایــی همچون داعش منجر شــود .نباید در دام
بازنماییهای اشتباه رسانههای آمریکایی ازآنان بیفتیم».
این نماینده مجلس چند هفته پیش که این گروه با حمله به
دانشگاه کابل دهها نفر از دختران و پسران دانشجوی افغانستان
را به خاک و خون کشــیدند ،در حالی که فضای جهانی علیه
طالبان بود و فارسیزبانان نیز با هشتگ«جان پدر کجاستی؟»
به مســئله واکنش نشان دادند ،با همین هشتگ واکنش نشان
داد ،اما عالم و آدم را مســئول این کشــتار دانست ،مگر خود
طالبان را .نادری در توئیتی نوشته بود«:افغانستان ومردم صبور
آن ،در تاریخ مدرن قربانی ژئوپلیتیک خود بودهاند .زخم کودتا،
حمله کمونیســم ،جنگ نیابتی ،کشــتار مردم توسط لیبرال
دموکراســی وناامنیهایی که توسط قدرتهای فرامنطقهای و
منطقهای حمایت میشــود ،گواه آن است.کشتار دانشجویان
بیپناه کابل نمونه متاخر آن اســت».این نوع نگاه از ســوی
نماینده فهرســت جبهه پایداری واکنش بســیاری از کاربران
فضای رسانه و افکار عمومی را به دنبال داشت.
محمدحسین کریمی فعال توئیتری در این باره نوشت«:جبهه
پایــداری در ایران در پی همان چیزیســت که «جنبش اصیل
طالبان» در افغانســتان در پی آنست :بازگشــت به قرن دوم
هجری و احیای امارت اســامی! البتــه انصافا طالبان عاقلتر،
سالمتر ،باسوادتر ،دنیا دیدهتر ،مردمدارتر و در قبال منافع ملّی
مسئولیتپذیرترند!»
حســین دهباشــی نیز نوشــت«:نماینده اهالی پایتخت در
مجلس .به طالبان که شــهره به سنگســار و تکفیر و دشمنی
با تحصیل زنان و هرگونه هنر اســت و قاتل هزاران بیگناه از
جمله دیپلماتهای ایرانی و احمدشاه مسعود ،میگوید جنبش
اصیل منطقــه! تردید نکنید که امثال ایــن جاهالن ،روزی با
داعش نیز همکاسه میشوند!»
برخی نیزالزم دیدند که جنایات این گروه مســلح را با ذکر
جزئیــات به این نماینده مجلس یادآور شــوند .کاربری به نام
احســان ســلطانی در این ارتبــاط نوشــت«:نماینده مجلس
به طالبــان گفته «جنبــش اصیل منطقه»! ایــن حرف فقط
بیاحترامــی به میلیونهــا پناهجوی عمدتا هــزاره در ایران
نیست .این حرف دفاع علنی از تروریسم است.آقای نماینده!از
«هزارهکشــی» و کشتار سیســتماتیک پارههای تن ایران در
افغانستان چه میدانی؟»
وی ســپس بــا برشــمردن کشــتارهای این گروه مســلح
نوشــت«:عامل انتحــاری طالبــان خود را در مرکزآموزشــی
«کوثر دانش» واقع در منطقه هزارهنشــین دشت برچی کابل
منفجر کرد۳۶ .کشــته و  ۷۲زخمی .بــا انفجار بمب در محله
حاجیعباس شهر هرات -هزارهنشین ۷ -زن و کودک هزاره را
کشــتند .حمله به بخش زایمان بیمارستان پزشکان بدون مرز
واقع در منطقه دشــت برچی کابل-محله شیعه و هزارهنشین-

۱۶کشــته از جمله  ۲نوزاد .حمله به روســتاهای هزارهنشین
در والیات اروزگان و غزنی و کشــتار حــدود  ۷۰هزاره .حمله
انتحاری به مرکز توزیع شناسنامه در مدرسه هروی-هزارهها-
 ۷۹کشــته .حمله انتحاری به مرکز آموزشی در منطقه دشت
برچی-هزارهنشین -کابل در زمان برگزاری کنکور و کشتار۵۰
کــودک و نوجوان هزاره .حملــه در روز اول نوروز در زیارتگاه
ســخی کابل به تجمــع هزارهها ۳۳ ،کشــته .حمله به تجمع
هزارهها در سالروز کشته شــدن عبدالعلی مزاری ،در مصالی
مزاری کابل ۱۲ ،کشــته .اوایل سال  ۹۷طالبان ۲۱هزاره را در
جــاده قندهار-زابل از اتوبوس پیاده کردند و ربودند .چندهفته
بعد سر ۷ربوده شــده را از تنشان جدا کردند ۳۱.هزاره را در
مســیر هرات به کابل به همین روش از اتوبوس پیاده کردند و
ربودند.چهــار هزاره دیگر را (دو زن ،یک کودک و یک راننده)
در والیــت غزنی ربودند۱۳.نفر ازمســافران هزاره را در بلخ ،از
اتوبوس پایین آوردند و به رگبار بستند.در میرزاولنگ  ۶۰زن و
مرد و کودک هزاره را به شکل فجیعی ربودند و به قتل رساند».
این کاربر ادامه داد«:ذوالفقارامید ،رئیس حزب کار و توسعه
میگفت تروریســتها وقتی جلوی اتوبوسها را میگیرند اول
میگردند ببینند کدامشان هزاره هســتند! لیست این کشتار
سیســتماتیک هزارهها ،بسیار طوالنیست .چند میلیون هزاره
در این ســالها از آزار واذیت همین تروریســتهای طالب به
کشــورما پناه آوردهاند و نظامیان ما سالها در کنار مجاهدین
افغانســتانی در برابــر طالبان جنگیدند تا حــاال یک نماینده
بیعقل به طالبان بگوید:جنبش اصیل منطقه؟»
از وقتی که نماینده عضو فهرست جبهه پایداری در انتخابات
مجلس گذشــته ،طالبان را یک جنبش اصیل خوانده اســت،
برخی از فضای سیاســی بــه دنبال مشــابهتهایی میان این
خردهجریان اصولگرایی برآمدند؛ موضوعی که به نظر میرسد
به این روزها مربوط نیســت .در ســال  94محمدعلی ابطحی
چهره سیاســی اصالحطلب در گفتوگویی رسانهای از جبهه
پایداری خواست که «مرزهایشان را با داعش و طالبان مشخص
کنند ».مشابهتهایی که در فضای رسانهای میان این دو جبهه
یادآوری میشــود به لحاظ رویکرد تندروانه جبهه پایداری در
فضای سیاسی کشور است.
اســتفاده از الفاظ تند وتعابیر تنشآفرین در مواجهه با افراد
و گروههای مخالف خود و گاه هتک حرمت برخی از چهرههای
مورد قبول مردم و نظام از این گروه ،تصویری تندرو و افراطی
ارائه کرده اســت که گاه مورد قبول احزاب و تشکلهای دیگر
نیز واقع نمیشود.
ابن تفکر در همه سالهای گذشــته مابهازای مشهورتری با
عنوان طالبان داشــت که برخی را به ســاخت اصطالح «تفکر
طالبانی» در فضای سیاســی واداشــت و گروههای تندرو را به
این تفکر منتسب میکردند.
در یک دهه گذشته جبهه پایداری با ارائه تصویری تندروانه
از خود ،در فضای سیاسی واجتماعی ایران نزدیکترین مصداق
به این مفهوم را از آن خود کرده بود.
کاربری در توئیتی با این مفهوم نوشــته بــود«:در همه این
سالها که به آنها میگفتیم تفکر طالبانی و ناراحت نمیشدند،
تعجب میکردیم ،االن میفهمم که آن یک توصیف بود و آنها
از آن برداشت توهینآمیز نمیکردند».

