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دالر کوتاه بیاید
ی ماندگار است
گران 
دمای منفی 50درجه نیز
مانع از اعتراضات علیه پوتین نشد
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عذرخواهی
رئیس صداوسیما
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طعم تلخ
غذاهای دریایی
در کام اقشار ضعیف
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در گفتوگو با همدلی :
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قاسم میرزایی نیکو در گفتوگو با همدلی مطرح کرد:

سیلی نماینده بر صورت سرباز وطن
در کانون گمانهزنی

تشکیک مجلس
تأیید پلیس
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سرمقاله

مخالفاندولت
در فاز پروندهسازی
همدلی| این روزها فضا علیه دولت روحانی تندتر
شده اســت .از ســویی ماجرای پرحاشیه احضار و
بازجویی آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات مطرح شده و
از سوی دیگر یکی از شبکههای تلویزیونی صداوسیما
ادبیات نامناسب و ناسزا خطاب به رئیس جمهور را
پخش میکند .البته تقریباً هر روز نیز اظهار نظرهای
متعددی از ســوی اصولگرایان در نقد و هجمه به
دولت منتشر میشــود .از آنجا که نزدیک به زمان
انتخابات میشــویم ،معلوم اســت که این فضا از
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نمایندگانی که از جنس مردم نیستند
ولیاهلل شجاع پوریان
مدیرمسئول

طرفی برای داغتر شدن و جلب توجه مردم نسبت
به دعواهای سیاسی و جناحی و انتخاباتی است .از
آنجا که بخشی از جناح راست ید طوالیی در انجام
بازیهای سیاسی از این دست دارد ،فضای تند علیه
دولت با شدت بیشــتری در جریان است .در عین
حال شاهد اتفاقات عجیب و نادری مثل بازجویی و
احضار وزیر ارتباطات نیز هستیم .درحالی که نظارت
بر عملکرد وزرا و تذکر بابت وقتکشی آنها به عهده
مجلس شورای اسالمی است.

نگاهی به حواشی ماجرای تبلیغ
مِلک در دوبی ،از سوی بازیگر ارزشی
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از عسل تختی تا
«الیف استایل» هاشمی
6

نگاهی به تغییرات در مواضع وزیر پیشین ارشاد

مسائل پیچیده اجتماعی
را خیلی آسان گرفتیم
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یادداشت

داینامیک ناآرامیها و اعتراضات روسیه
دکتر صالحالدین هرسنی

کارشناس مسائل بینالملل

مسکو به همراه سنت پترزبورگ و سایر بخشهای اروپایی
روسیه در روزهای اخیر شاهد تظاهرات و اعتراضات گسترده
بوده اســت .این تظاهرات که به حمایت از «آلکسی ناوالنی»
از مخالفان سرســخت کرملین و منتقدان والدیمیر پوتین به
راه انداخته شــد ،به بزرگترین اعتراضات در چند سال اخیر
در روسیه یاد شده است .نظر به آنکه این اعتراضات به صورت
خشونتآمیز مورد سرکوب نیروهای امنیتی و پلیس روسیه قرار
گرفته به نظر نمیرسد که فروکش کند ،چراکه دومینوی این
اعتراضات از مسکو به دهها شهر دیگر روسیه نیز رسیده است.
حال و با توجه به دومینوی این اعتراضات ضد دولتی ،پای این
پرسش به میان میآید که داینامیک چنین ناآرامی و اعتراضاتی
چیست و آیا اساساً حمایت از الکسی ناوالنی و تبدیل شدن آن
به یک جنبش جدید ضد دولتی میتواند شروعی برای پایان
پوتینیسم و شروعی برای تحوالت بهار مسکو باشد؟
از منظر علتشناســی،گذار روسیه به اقتدارگرایی علت
اصلی ناآرامیها و اعتراضات اخیر روسیه است و صرف راهاندازی
تظاهرات و دومینوی آن به شــهرهای دیگر ،آن هم با هدف
حمایت معترضان از آلکسی ناوالنی ،در حکم تقلیل دادن ریشه
و علل ماجرا و نیز تحلیل ساده مسائل جاری در روسیه است.
چراکه الکسی ناوالنی تنها فرد منتقد و مخالفی نیست که در
لیست سیاه والیمیر پوتین با سم مسموم شده باشد .در گذشته
نیز نام منتقدان فراوانی در لیست سیاه پوتین قرار داشته که
او آنهــا را از صحنه قدرت و از مدار اپوزیســیون خارج کرده
است .سرگی اسکریپال و دخترش یولیا ،پیوتر ورزیلوف فعال
حقوق بشری ،والدیمیر کارا مورزا ،امیلیان گبروف تاجر اسلحه،
الکساندر پرپلیچنی کارآفرین تبعیدی روسی ،آنا پولیتکوفسکایا
روزنامهنگار منتقد ،کارینا موسکاالنکو وکیل آنا پولیتکوفسکایا،
آلکساندر لیتوینینکو جاسوس سابق و منتقد دولت روسیه و
یوری شیکوچیکین روزنامهنگار و سیاستمدار همگی در زمره
مخالفان و چهرههای مطرح اپوزیسیون والیمیر پوتین بودهاند
که همه آنها به یک روش و مشــخصا از طریق مسمومیت از
صحنه قدرت خارج شــدهاند .اگر چه مسمومیت و از صحنه
خارج کردن همه این منتقدان دستمایه اعتراضاتی در روسیه
شده است ،اما به نظر میرسد که قضیه آلکسی ناوالنی که او نیز
سرنوشتی جز مسمومیت با سم برایش نوشته نشد،کمی جدی
است و میتواند عامل شتابزا و کاتالیزوری برای پایان پوتینیسم
و سر آغاز جنبش ضد دولتی و شروعی برای تحوالت بهار مسکو
باشد .به عبارت دیگر آلکســی ناوالنی علت قریب اعتراضات
نیست ،اما میتواند علت بعید باشد و علت قریب و داینامیک
اصلی ناآرامیهای روسیه همان اقتدارگرایی و رفتارهای گریز
از مرکز والدیمیر پوتین است .انتخابات یکقطبی و تکحزبی
و پایین بودن آســتانه مدارا و تسامح در مواجهه با مخالفان و
اپوزیسیون و برگزاری رفراندوم برای ریاست جمهوری تا سال
 ۲۰۳۶همگی از نشانههای نظام سیاسی اقتدارگرایی است که
در روسیه تحت صدارت والدیمیر پوتین به کرات به نمایش در
ادامه در صفحه3
آمده است.
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هجرتهای مهاجرانی

همدلی | شاید دورترین اتفاق مهمی که درباره عطاءاهلل مهاجرانی
بتوان برشــمرد ،ماجراهای مرتبط با یادداشــت او درباره «مذاکره
هجرتهای مهاجرانی
مســتقیم» با آمریکا باشــد؛ زمانی که این چهره سیاسی معاون
پارلمانی رئیس جمهورهاشمی رفسنجانی بود .با این همه ،او آنقدر انتقاد رسانهها و محافلاصولگرا واقع شده بود و بارها درخواست
ظرفیت داشت که بازهم در فضای سیاسی و رسانهای ایران مطرح استیضاح او از سوی مجلساصولگرای پنجم نیز مطرح شد ،تا
شود ،به مقام وزارت برسد ،و حتی برخی درباره او احتمال ریاست اینکه دو ســال بعد در یک جلسه پر حاشیه ،توانست بسیاری
جمهوری دهند .اما اتفاقات آنچنان که برخی پیشبینی میکردند ،از منتقدان خود در مجلس پنجــم را قانع کند که برای بار دوم
نشــد و محمود احمدینژاد برآمد و همه پیشبینیها غلط از آب بــه او اعتماد کنند و این رکــوردی بود برای یک وزیر با آن همه
درآمــد .روزگار اما برعطاءاهلل مهاجرانی طــور دیگری چرخید ،او مخالف سیاســی و رســانهای .با این همه ،آنقدر که او محبوب
که روزگاری در مقام وزیر ارشــاد دولت اصالحات ،هدف حمالت دل رایدهنــدگان به رئیس جمهور خاتمی بــود ،مورد غضب
سنگین توپخانه جناح راســت قرار گرفت و پس از یک استیضاح اصولگرایان بود و ســرانجام فشــارها او را وادار کرد که از وزارت
و رای اعتماد دوباره از مجلساصولگرا ناچار به کنارهگیری شــد .ارشاد کنارهگیری کند.
زندگی خصوصی در معرض رسانهها
کمی بعد با انتشار شایعاتی پیرامون زندگی خصوصیاش از سوی
پس از وزارت ،مهاجرانی با حکم خاتمی ریاست مرکزگفتوگوی
رسانههایاصولگرا ،او مجبور به ترک کشور شد و در لندن ساکن
شد تا هرگاه رسانههای مخالف با سابقه اصالحطلبیاش الزم دیدند تمدنها را برعهده داشــت .مرکزی تازه تاســیس که پس از اقبال
عنوان «فراری لندننشین» را برایش به کار ببرند .او در طی حضور جهانیان به ایدهگفتوگوی تمدنها مطرح شــده از ســوی رئیس
نزدیک به 17سال خروج از کشور و قطع ارتباط ارگانیک با جناح دولــت اصالحات ،برای پیگیری این ایده مهم .موضوعی که البته به
اصالحطلب ،رابطهاش با رســانهها و محافلاصولگرا با نموداری جایی نرسید .اما مهاجرانی در این سالها از سوی رسانههای اصولگرا
سینوســی قابل فهم است و این روزها به دلیل برخی مواضعی که فراموش نشــد .او در این زمان چندان حضوری در عرصه سیاست و
عمدتــا از طریق توئیتر ابراز میکند ،مورد اقبالاصولگرایان واقع عملکردی برای نقد نداشت ،تا این که این رسانهها شایعاتی پیرامون
زندگی خصوصیاش را دســتمایه حمالت خود قــرار دادند .در این
شده است .نگاهی به این رابطه وضعیت را بهتر نشان میدهد.
مرحله است که او ترجیح میدهد جایی دور از دسترس این مهاجمان
شدت حمله کیهان و دلجویی رهبری
مهاجرانی در ششم اردیبهشت  1369در زمانی که معاون پارلمانی برای خود دســت وپا کند و خروج از کشور ،از نظر او انتخاب خوبی
رئیسجمهورهاشمی رفســنجانی بود ،طی مقالهای تحت عنوان بود .لندن پایتخت انگلستان که همیشه متهم به دخالت در امور ایران
«مذاکره مستقیم »در روزنامه اطالعات خواستارگفتوگوی مستقیم بوده است.
اسم رمز؛ فراری لندننشین
دو کشــور برای حل مشــکالت فیمابین بود .مقالهای که بهزودی
خروج او از کشور اما او را از این فضا دور نکرد« .فراری لندننشین»
در فضای سیاســی ایران واکنش برانگیز شد .رهبر انقالب در یک
سخنرانی مخالفت شدید خود درباره مذاکره با آمریکا را اعالم کرد و عنوانی بود که در این ســالها از سوی رسانههایاصولگرا برای
از آن پس روزنامه کیهان موجی از حمالت را علیه مهاجرانی ترتیب او به کار میرفت .حوادث انتخابات  88او نیز در خارج از کشــور
داد .حمالت آن قدر شدید بود که رهبر انقالب در نامهای به «برادر فرصت بیشتری داشت تا مخالفتهایش با روند حاکم بر انتخابات
گرامی ،آقای عطاءاهلل مهاجرانی» از وی دلجویی کرد .در نامه رهبر را صریحتر بیان کند .برخی انتقادات او از نظام در این مرحله است
انقالب آمده است«:شــنیدم بعضیها از حرفهای امروز من ،قصد که خود را نشان میدهد و مهمتر از همه حضور مکرر او در شبکه
طعن و توهینی نسبت به جنابعالی استنباط کردهاند و شاید بعضی بی.بی.سی فارسی او را بیشتر در کانون حمالت و انتقادات قرار داد.
بازگشت به فضای سیاسی
خواستهاند یا بخواهند آن را مستمسکی برای اهانت به شما بسازند.
مهاجرانی اما اکنون چهره جدیدی به خود گرفته است .برخی از
اعالم میکنم که این اســتنباط غلط است .من یک فکر را تخطئه
کردهام و نیت توهین به کســی نداشتهام و اگر بدون ارادهی من به موضعگیریهای وی به شــدت از سوی رسانههایاصولگرا مورد
شــما توهین شده است ،از شما عذر میخواهم .من شما را ده سال اســتقبال قرار میگیرد و در دو ســال اخیر او از لیست سیاه آنان
است به صدق و صفا و طهارت میشناسم و مطمئنم جز دلسوزی و خارج شــده اســت .او که در این موقعیت رابطهاش با بی.بی.سی
خیرخواهی ،نظری نداشتهاید .شما همچنان برادر خوب من هستید و فارسی را قطع کرده ،ترجیح میدهد که مواضعش را از طریق شبکه
حداکثر آن است که به توصی ه شما در مقال ه «مذاکره مستقیم»عمل اجتماعی توئیتر ابراز کند .ابراز ارادت مکرر به ســردار شهید حاج
نخواهیم کرد ».البته در حمله آن روز به مهاجرانی کیهان تنها نبود ،قاسم سلیمانی ،تمجید از عملکرد رهبر انقالب در چندسال اخیر،
بلکه برخی از گروههای سیاســی چپ و راست هم در این حمالت انتقاد از برخی چهرههای ساختارشکن روحانی و غیرروحانی مخالف
همداستان بودند .مهاجرانی در این باره گفت«:اگر همان یادداشت نظام از جمله مواضعی است که او را به فضای سیاسی داخلی بیشتر
صمیمانه مقام رهبری نبود ،روشن نبود سرانجام نویسنده آن مقاله مرتبط کرده اســت .اگرچه هنوز برخی از رسانههایاصولگرا این
تغییرات او را نپذیرفتهاند .چندسال پیش یکی از این رسانهها یک
به کجا میانجامید».
مصاحبه او را «تالشهای ناشیانه برای بازگشت به ایران» توصیف
محبوب مردم و منفوراصولگرایان
او هفت سال بعد در مقام وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی از سوی کرد و نوشت«:آقای مهاجرانی! ننگ همسویی با صهیونیستها در
رئیس جمهور خاتمی عنــوان «زینتالوزرا» را دریافت کرد و در فتنه  88با یک مصاحبه پاک نمیشود».
همدلی بااصولگرایان
جلسه رای اعتماد به او ،دقایقی که رئیس جمهور خاتمی از وقت
در این میان چرخش او برخالف جهت مواضع قبلی خود ،دستمایه
خود به عنــوان وقت دفاعیات مهاجرانی اضافه میکرد ،وضعیت
او را در این دولت به خوبی نشــان میداد .محبوبیت و تسلط او تحلیــل ،گمانهزنی و حتی انتقاد برخی از فعاالن سیاســی و مجازی
بر حوزههای فرهنگی ،سیاسی واجتماعی سبب شد تا به عنوان مخالفاصولگرایان(از جمله اصالحطلبان ،معتدلین ،مخالفان نظام)
ســخنگوی دولت نیز منصوب شــود.اما او روزگار دشواری را در قرار گرفته اســت و واکنشهایی را در فضای رسانه برانگیخته است.
این مقام گذراند .به علت سیاســتهای فرهنگی خود مدام مورد در روزهایی که موضوع «رئیس جمهور نظامی» در ایران به موقعیتی
نگاهی به تغییرات در مواضع وزیر پیشین ارشاد

یادداشت

میان ایران و آمریکا چه خواهد گذشت؟
جعفر حنانی

کارشناس مسائل سیاسی

بسیاری از تحلیلگران روابط ایران و آمریکا ،از ماه پیش از
انتخابات آمریکا ،به این امر معتقد بودند که ایران میبایستی
تا زمان انتخابات آمریکا سیاست صبر استراتژیک خود را تداوم
بخشد و در صورت پیروزی جو بایدن ،سیاستمدار کهنهکار
و دست چپی آمریکایی ،بســان دوران خلف او ،یعنی اوباما،
بار دیگر پنجره منطقی بــاب گفتوگو میان ایران و آمریکا
گشــایش یابد .و امروز چه بســا آنگونه شد که این دسته از
تحلیلگران میپنداشتند و ســوال مهمی از پی رخداد مورد
انتظار اینان پدید آمده که حال که شــرایط به گونهای رقم
خورده که تیم بایدن بر سر کار آمده ،باید منتظر چه بود؟ و
آیا اساسا مذاکرهای درخواهد گرفت؟ و در صورت از سرگیری
مذاکرات این امر از چه زمانی آغاز خواهد شــد؟ در پاسخ به
سوال نخست؛ باید منتظر این بود که دو کشور آرام آرام ،بستر
را برای احیای دوباره تعامل و گفتوگو باز کنند ،چهاینکه
در زمان دولت ترامپ ،رشتههای بسیاری از دو جانب گسسته
شــد و تلطیف جو حاکم بر این دو کشور برای تعاملی دوباره
نیازمند اندک زمانی خواهد بود تا دو گروه از موانع پیش روی
خود بکاهند .بنابر این ،آنچه که در آینده نزدیک و این روزها
شاهد آن خواهیم بود ،در حقیقت ترمیم و تلطیف راه پیشین
است .اما در پاسخ به سوال دوم ،به طور قطع شاهد تعامل و
گفتوگــو میان این دو دولت در آینده خواهیم بود و این امر
ربطی به انتخابات ســال آینده ایران هم نخواهد داشت ،چه
اینکه اساســاً هر دولتی که در سال آینده بر سر کار بیاید،
پنجره تعامل با آمریکا را در پیش روی خود خواهد داشــت
و این یک مســئله قطعی و مرتبط با منافع ملی اســت .در
حقیقت هر دو این کشورها به نوعی نیازمند به این تعامالت و
به سرانجام رسیدن آن هستند .از یک طرف ایرانی است که به
نوعی میخواهد با حل این مسئله ،هر چه سریعتر به اصالح
و ترمیم مسائل داخلی در بعد سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
همت گمارد و این مهم تا زمان باز بودن پرونده تعامل این دو
کشور ،مدام تعلیق خواهد شد و یااینکه دولتها باید و شاید
به آن رســیدگی نکنند .و از طرف دیگر هم کشور آمریکا به
دالیلی چند نیازمند به سرانجام رسیدن این مذاکرات است.
نخستین دلیل این است که هم در میان هسته اصلی قدرت در
آمریکا و هم در میان افکار عمومی آمریکا ،سیاستهای آمریکا
در خاورمیانه ،با موفقیت همراه نبوده و از این بیســرانجامی
نیروهای نظامی و سیاستمداران خود به نوعی دلسرد شدهاند.
از اینرو اینان امیدوارند با حل مســئله ایران در کنار مسئله
صلح در افغانستان ،بتوانند به نوعی در نظر خودشان باالنسی
در منطقه ایجاد کنند و رفته رفته از این منطقه خارج شوند.از
طرف دیگر حتی این احتمال هم وجود دارد که آمریکاییها
خواهان این باشند که با حل مسئله ایران ،نیروهای نظامی و
تمرکز اصلی خود را از سمت غرب آسیا به سمت شرق آسیا
منتقل کنند و برای چالشهای جدیتری که در آینده با آن
روبهرو خواهند شد ،برنامهریزی کنند.
ادامه در صفحه 3
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در دو روز گذشته فایل تصویری سخنان یک
سرباز راهور نیروی انتظامی منتشر شد که در
آن گفته میشد یک نماینده مجلس که قصد
داشــت بدون مجوز از خط ویژه خودروهای
عمومی و امدادی عبور کند و با ممانعت یک
سرباز وظیفهشناس مواجه شد ،به صورت این
مامور قانون سیلی زد و از این طریق جنجالی
در افکار عمومی پدید آورد .دوطرف این جدال
اگرچه دو شخص عادی بودند ،اما در کسوتی
بودند که در یک چیز وجه اشــتراک داشتند:
قانون .درگیریشان نیز حول همین محور بود،
یکی میخواست از قانون عبور کند ،اما دیگری
مانع شــد و آن یکی با سیلی صورت قانون را
نواخت .برای درک بهتر موضوع چند مالحظه
در این باره الزم است.
-1بــه یقین حفــظ امنیــت از اصلیترین
وظایــف هــر حکومتی بــه شــمار میآید،
امنیت فقط به مرزها محدود نمیشــود ،بلکه
شــهروندان حق دارند در محــدوده زندگی
خــود در ابعاد مختلف دارای امنیت باشــند،
حکومتها برای تامین امنیت و نظم از طرق
مختلف اســتفاده میکنند ،یکی از این طرق
تامین و تربیت نیروی انسانی در قالب و طرح
خدمت ســربازی اســت .در آموزههای دینی
سرباز از جایگاه واالیی برخوردار است .حضرت
علی(ع) در نهجالبالغه میفرمایند«:سربازان
به فرمان خدا ،پناهگاه استوار رعیت و زینت
و وقار زمامداران ،شکوه دین و راههای تحقق
امنیت کشور هستند».
ادامه در صفحه ۲

برای صفآرایــیاصولگرایان(به عنوان موافــق) و اصالحطلبان( در
مقام مخالف) تبدیل شدهاســت ،مهاجرانی در این مورد به طور کلی
بااصولگرایان همدلی بیشتری نشان داده است؛ موضوعی که واکنش
برخی از چهرههای سیاسی و رسانهای اصالحطلب و نزدیک به دولت را
برانگیخت .مهاجرانی چند روز پیش در حساب کاربری خود در توئیتر
با گره زدن موضوع رئیس جمهور نظامی به ســردار شهید سلیمانی،
نوشت«:دولت نظامی!؟ اگر سردار شهید قاسم سلیمانی حضور داشت
و در انتخابات ریاســت جمهوری  ١٤٠٠نامزد میشــد ،آیا کسی در
صالحیت کامل ایشان برای ریاست جمهوری تردید داشت!؟این معادله
که رئیس جمهور نظامی باشــد یا نباشد یک مغلطه است .اگر فردی
نظامی نامزد شود ،باید به دانش ،تجربه و صالحیت او نگریست ».این
سخن با واکنش حسامالدین آشنا؛ رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک و
مشاور رئیسجمهور ،مواجه شد .او در پاسخ به مهاجرانی نوشت«:وقتی
نوشــتم «بگذاریم حاج قاسم در قله اســطورهای دفاع از حریم و حرم
بماند»...آن بزرگمرد با آقای جهانگیری تماس گرفت و پیغامی داد که
بسیار روشن و آموزنده بود.کاش ایشان آن پیام را بازگو کند یا دیگرانی
که نظر آن شهید را در مورد احتمال کاندیدا شدن میدانند لب باز کنند
و حقیقت را بگویند».
تغییر جبهه به کدام سو؟
یک چهره رسانهای نزدیک به محافل اصالحطلب نیز به این موضع
مهاجرانی واکنش صریحتری نشــان داد و از او خواست که گامهایش
برای تغییر جبهه را آرامتر بردارد .مصطفی فقیهی ،مدیرمسئول سایت
انتخاب در یادداشــتی تلگرامی در این باره نوشت«:وزیر ارشاد دولت
اصالحات که چندصباحیست ،مواضعی متفاوت اتخاذ میکند ،گفته
«اين معادله كه رئيس جمهور نظامى باشد يا نباشد يك مغلطه است»،
که پاســخ دادم «میفرمایید امام خمینی در مورد ورود نظامیان به
عرصه سیاست ،مغلطه کرد؟» جناب مهاجرانی ،من که چنین تصوری
از جنابتان را محال میدانســتم ،اما حال که چنین «مدار» و معبری
را برگزیدهاید ،بهتر اســت بدانید! و الاقل به خاطر گذشتهای چونان
ویژه و منحصر بفرد! دقت فرمایید! شما که سیاستپیشهای کیس و
دیرین هستید ،لطفا گامها و قدمها را برای تغییر جبهه ،اندکی آرامتر
بردارید که الاقل مخاطب عام ،این چرخش اندیشگی را چنین سهل
باور نکند ».فقیهی این تغییرات مهاجرانی را برای جلب رضایت محافل
اصولگرا میداند ،اما مینویسد که رضایت آنها به این راحتی جلب
نمیشود .او خطاب به مهاجرانی نوشت«:بدانید و مطمئن باشید که هر
چه تقال کنید و برای خوشایند این و آن ،بغلتید وجهد وکوشش کنید،
برای کیهان (بهعنوان نماد بخش قدرتمندی از حاکمیت) نه «عطاءاهلل»
که همان عنوان توهین آمیز«بهاءاهلل» هستید ».برخی گمانهزنیها این
تغییرات در نوشتههای مهاجرانی را به احتمال یا مقدمهچینی برای
بازگشــت به داخل کشورمرتبط دانستهاند ،موضوعی که حتی سبب
شد در روزهای گذشته خبربازگشت او در برخی رسانهها منتشر شد؛
شایعهای که البته با تکذیب همسرش جمیله کدیور روبهرو شد.
هجرتهای مهاجرانی
مهاجرانی در ســه دهه گذشــته عملکردش به نام خانوادگیاش
شباهت پیدا کرده است .هجرت از نقطهای به نقطه دیگر چه در دنیای
عینی و چه در جهان ذهنی .او در ابتدای برآمدن احمدینژاد و فشار
بر اصالحطلبان ،هجرت به سرزمینی را انتخاب کرد که خود به تنهایی
در مظان اتهامات بیشمار بود .کشور انگلستان و شهر لندن در چند
دهه گذشــته میتواند برای هر سیاستمدار ایرانی یک اتهام باشد.در
این دو دهه نیز جابهجایی ذهنی متعددی داشت .در حوادث هشتاد
وهشــت از یک مخالف احمدینژاد به منتقد نظام تبدیل شد و در
چندسال اخیر نیز به گونهای موضعگیری کرده است که نشان میدهد
با فاصلهاش با خاستگاه سیاسی خود یعنی اصالحطلبی را بیشتر کرده
و بهاصولگرایان مخالف پیشینه خود توجه بیشتری دارد.

