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 درآنار خاتمي و يا پس از خاتمي

 سكان آشتي توفان زده 

 به عبداهللا نوري سپرده مي شود ؟

)عنوان را پيك انتخاب آرده است(   

 

 
    خاتمي   در    سوگ    رضانوريعلي    شريك    مي    شودعكس:   عباس    آوثري

    عبداهللا   نوري روحاني  ،     تكنوآرات   يا   روشنفكر؟

     گروه   سياسي  ،    محمد    قوچاني :   درست   در    همان    زمان    آه    روحاني    پنجاه ساله "   آقاي    عبداهللا    نوري  ،

    فرزند   محمدعلي  ،     اهل   اصفهان  ،     ساآن   تهران  ،     روحاني   و   مدير    مسئول   و   صاحبامتياز    روزنامه

    خرداد ،    متاهل  ،    آزاد   با   صدور   قرار   تامين  ،    فاقد    سوءپيشينه    آيفري"   در   برابر "   پرونده    پيوست

"   قرار    گرفت   و    دفاع   از   خود   را   آغاز   آرد ،     گمانه زني    درباره    سرنوشت    وي      به   ٤٥٥٠/ ٧٨آالسه  

    نيز   آغاز   شد.   آن   جا    آه   در    مقام    دفاع    گفت:"   اتفاقي    آه    افتاده    اين    است    آه   امروز    يك    روحاني

     مدعي    است   آار    يك    روحاني   ديگر ،    توهين  ،    افترا   و   نشر   اآاذيب   و    هدفش    ضربه    زدن    به    نظام   و

     اسالم    بوده   و   در   خط    معاندت   با    دين   قرار   دارد   و   در    جهت    مقابله   با    اسالم   و    مرجعيت    ديني

     گام   برمي دارد ."    نوري    گرچه   در    دادگاه    ويژه    روحانيت   در    جايگاه    متهم    نشسته   بود   اما    همزمان

     به    قضاوت    هم    مي نشست    چنان    آه   در    دفاعيات   خود    به   اظهارنظر    پيرامون    مهمترين    مسائل    سياسي   و

     اجتماعي    ايران    پرداخت.

     يك /   در   آنار    يانروحان

     گرچه    عبداهللا    نوري   در    بيست   و    هشتم    بهمن   ١٣٢٨ماه     متولد   شد   اما   قاعدتا   تا   ورود   ١٤به  

     سالگي    اتفاق    مهمي   در    زندگي   او    رخ    نداده    است.  در    اين    سال    است    آه    نوري    به    حوزه    روحانيت

     قدم   مي گذارد   و   طالب   ورود    به    اين    طبقه   مي شود   در    حالي    آه    طلبه    نوجوان   ما   از    همان   آغاز ، 

     بالقوه    يك    رشيشو   بود .  با   وجود    درس    گرفتن   از   محضر    استادان    سنت گرايي    چون    حضرات    آيات

     مرحوم    شيخ    مرتضي    حائري   و   سيد    موسي   شبير    زنجاني   اما   مبدا   شور   و    حرآت    اين   ١٤طلبه      ساله    به

     سوي    روحانيت    سيدي    پرآوازه    به    نام    آيت اهللا    سيدجالل الدين    طاهري   بود    آه   دو    دهه    قبل   نيز

    او    پس   از   اخذ    ديپلم    رياضي    لباس    روحانيت    به    تن    آرده   بود.

     آيت اهللا   سيد    جالل الدين    طاهري    ضمن    آن آه    فردي    ذيل    سنت گرايي    ذاتي   و    ازلي    روحانيت    شيعه

    محسوب   مي شد   اما   در    مقام    عمل    همچون    اقليت    منسجم    حوزه هاي    علميه   بود    آه   بر    روحانيت    شيعه

    در   ابتدا    چيرگي    اجتماعي   و    سپس    سياسي   يافتند .   آيت اهللا العظمي    امام   خميني  ،     آيت اهللا

    منتظري  ،    شهيد    آيت اهللا   مطهري  ،    شهيد    آيت اهللا    بهشتي   از    اين    گروه   دبودن    همچنان    آه    عبداهللا

     نوري   نيز    به    سرعت   در    صف    نسل    دوم    آنان   قرار    گرفت.
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     نوري    درواقع   در    ميانه    سنت   و   انقالب   قرار    گرفته   بود .   سنت "   فقه"    به مثابه    مفهومي    ازلي    آه

    قرار   بود   از    آدم   تا    خاتم   و   از    خاتميت   تا    غيبت    ثابت   بماند   و    ميل    به "  انقالب"    آه   بنا   بود

     جهان   را    دگرگون    ساخته   قواعد    همان   فقه     ازلي   را   بر    آن    حاآم   سازد  مغز   متفكر    اين    جمع    به

    ظاهر   ناسازگار   در    آن    زمان    حداقل    براي   طالب    جواني    چون    عبداهللا   نوري  ،    شهيد    آيت اهللا    مطهري

    بود    همچنان    آه    براي    دانشجوياني    يفهمرد   او   دآتر    شريعتي   در    اين    موقعيت   قرار    داشت   اين    ميل

     به    مطهري   تا    ساليان   دراز   در    نوري   پابرجا   ماند   تا   بدانجا    آه   در   هر   دو    دفاعيه

     ميان سالي اش  (   ضاحاستي   ١٣٧٧سال     و    محاآمه ١٣٧٨  )    بيشترين    استناداتي    آه   در    آن    ميان

    تكرار   مي آرد    برگرفته   از    عبارات "  استاد   شهيد    شيخ    مرتضي    مطهري"   بود.   نوري   اما    همواره

    عملگراتر   از    آن   بود    آه    دل بسته    به   تئوري ها    باقي   بماند .  در    اصفهان    بيش   از    آن    آه   در   سپهر

     فضل   و    افاضات   و    خطابه    حيات    فرهنگي   و    معنوي   خود   را   محدود   نمايد    به    تاسيس    آميته    دفاع    شهري

    در   ١٣٥٨سال      همت    گذاشت   و   در   آنار    شاخه   حزب    جمهوري    اسالمي   در    اصفهان   قرار    گرفت.  از    سوي

    ديگر    جامعه    روحانيت   مبارز    اصفهان   را    آه    به    همراه    دوستان    همفكرش    تاسيس   آرد    چنان    تاسيس

    آرد   آه    تا   سال ها    حتي    قبل   از    تاسيس    مجمع    روحانيون   مبارز    تهران    به    عنوان   تنها    گروه

     چپ گراي    روحانيت    شناخته   مي شد  تاثير    سياسي   او   در   حزب    جمهوري    اسالمي    شاخه    اصفهان   نيز

     محل    نزاع   دو    جناح    چپ   و    راست   شد .   گرچه   اآبر   پرورش  ،     اصفهاني    قدرتمندي   بود    آه   تا

     نايبرئيسي    مجلس   و    نامزدي    نخست وزيري    پيش    رفت   اما    حوزه   اقتدار   او   تنها   در    بيرون

     دروازه هاي   شهر   قرار    داشت .  در   شهر   با   حضور    روحانيان    راديكالي   همانند    عبداهللا    نوري   و

     آيت اهللا    طاهري    آنان   بودند    آه    فضاي    سياسي   شهر   را    سامان   دندمي دا .  در    اصفهان   اما    جريان

     سياسي    مهمتري   از   حزب    جمهوري    اسالمي    هم   حضور    داشت  خط    سوم    جنبشي   بود    آه    مرحوم   سيد   احمد

     خميني   برپا    آرده   بود   و   قرار   بود    راهي   در    ميانه   حزب    وريجمه    اسالمي   و   رفتار    سياسي    اولين

     رئيس    جمهوري    اسالمي   بيابد ،    اما   سير    حوادث    سياسي    ميان   ٦٠ساليان   _  ٥٧       چندان    سريع   بود    آه

     فرصت   و    نوبت    به    ميان داري   نرسد .  خط    سوم    به    زودي   در   خط    اول  (  حزب   و    روحانيت )    ادغام   شد

     همچنان    آه   خط    دوم (  بني صدر )   نيز   با    منافقين [   مجاهدين]    به    وحدت   رسيد .  با   وجود    اين    حلقه

    خط    سوم   در    اصفهان   از    حيطه    استقالل   و    آرمانش    حفاظت   آرد   و   باقي    ماند .  اما    عبداهللا    نوري    آه

    در    اصفهان    قلعه اي    محكم    براي    جناح    راديكال    روحانيت    ساخته   بود ،     همچون   ديگر    روحانيان

     راديكال    اصفهان    به    تهران   آمد   تا    نه   فقط    نيازهاي    امنظ    تازه    تاسيس    روحاني   و    اسالمي    به

     مديران    حوزوي   را    برآورده   سازد    بلكه   با    جناح    چپ    روحاني   در   حزب    جمهوري    اسالمي   و    بيرون   از

     آن   با    همكاري   سيد    احمدخميني   و    آن    چه   بعدها    مجمع    نروحانيو   مبارز   را    ساخت   نيز   پيوند   يابد.

    در    تهران    عبداهللا    نوري   مورد    توجه    امام    خميني(   ره)   قرار    گرفت   و    به   سبب   ارتباط   با    مرحوم

    سيد   احمد    خميني   در    هاله    پيراموني    بيت   بنيانگذار    جمهوري    اسالمي   قرار    گرفت .   هنگامي    آه

    رهبر   انقالب   و   بنيانگزار    جمهوري    اسالمي    ايران    دريافت    آه   نمي تواند    اداره   خبر   در    رسانه

     رسمي   آشور (  صدا   و    سيماي    جمهوري    اسالمي )   را    به    امان    همفكران   بني صدر   رها   سازد ،     عبداهللا

     نوري   را    به    عنوان    اولين    معاون    سياسي   راديو   و    تلويزيون    جمهوري    اسالمي   و   مدير   خبر    اين

     رسانه   منصوب   آرد   و   او   از   معدود    يرانمد    مياني   آشور   شد   و    حكم    خويش   را   از    شخص    امام    خميني

     دريافت   آرد .  از    اين    زمان    دريافت    حكم هاي    روحاني    جوان   از    امام    خميني   آغاز   شد .   عبداهللا

     نوري    نماينده    امام   و   عضو    هيات    سه    نفره   انتخاب    قضات   منتخب   در    شوراي    عالي    قاضي   شد.  در    سال

    ١٣٦١       حكم    ديگري   از    امام    راحل    دريافت   آرد    آه   در    آن    وي    به    عنوان "   نماينده    ولي    فقيه   در
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    جهاد    سازندگي"    آه   از    مهمترين    اينهاده   در    حكومت    انقالبي   محسوب   مي شود   منصوب    شده   بود.

     رابطه    عبداهللا    نوري   و    امام    خميني    چنان    ادامه    يافت    آه   در    واپسين    سال    زندگي   رهبر   آبير

    انقالب    اسالمي   او   دو    حكم    مهم   زا    حضرت    امام    دريافت   آرد :   نخست    نمايندگي    ولي    فقيه   در    سپاه

     پاسداران    آه    بازوي    نظامي   و    ارتش    انقالبي    نظام   محسوب   مي شود   و    دوم    حكم    عضويت   در    شوراي

     بازنگري    قانون    اساسي    جمهوري    مياسال    آه   در    آن    نام    عبداهللا    نوري    نه    به    عنوان    يك    مقام

     دولتي    آه    همچون    شخصيتي    حقيقي   قيد    شده   بود.

     نوري   در   ١٣٦٢سال     با    آوله باري   از    هويت    راديكال   و    حكم    مشروعيتي    آه   از   جانب    امام    خميني

    در    دست    داشت   از    اصفهان    راهي    پارلمان   شد .  در    پارلمان    حلقه    سوم   روابط    لراديكا   او   برقرار

    شد .  اگر   در    اصفهان   با    آيت اهللا    طاهري   پيوند    يافته   بود   و   اگر   در    تهران   عضو    ناپيوسته    بيت

     امام    خميني    شده   بود   در    پارلمان   با    روحاني اي    مواجه   شد    آه    شاخصه   وا    نه    چپ گرايي    آه

     عمل گرايي   بود.   آقاي    هاشمي    رفسنجاني   در   ٦٠دهه     در    راس    مجلس    شوراي    اسالمي   متحد    جناح    چپ

     راديكال    اسالمي   بود    آه   رقيب    اصلي    جناح    راست   محافظه آار    اسالمي    به   شمار    مي رفت   و    نوري   از

     اين    طريق    حلقه    سوم    ارتباطات    خويش   را   با    محافل    راديكال    روحاني   برقرار   آرد .  در    همين    مجلس

    او    به    رياست    آميسيون    برنامه   و    بودجه   رسيد   و   در   امتداد    آن    ندهنماي   تام االختيار    رئيس    وقت

     مجلس   در    تخصيص    بودجه هاي    ارزي    دوران    جنگ   قرار    گرفت   بدين   ترتيب    نوري    نه   فقط   در

     موقعيت هاي    سياسي    آه   در    موقعيت هاي    مديريت    اقتصادي   نيز   قرار    گرفت    آنگونه    آه   در    آخرين

     سال هاي    زندگي    امام    خميني    چنان    پيش    رفت    آه    به    گفته    يكي   از    همراهان   او    شانس    رياست    دولت

     آينده   را    مي يافت .   آنچه    نوري   را   در    اين    موقعيت   رقرا   مي داد   در    واقع   دو   چيز   بود .   اول

     پيروي   او   از    گفتمان    حاآم   بر    روحانيت    آه    حداقل   تا    پايان    رهبري    امام (   ره )    آميزه اي   از

     سنت گرايي   و    انقالبي گري   بود   و   از   آنجا    آه    تيابيدس    به    چنين    ترآيبي    نه   فقط   بعيد    آه   در

     برخي    حوزه هاي    فكري   ناساز   بود  (   پرچم    اعالم    اين    ناسازگاري   در    دست    روحانيت    سنتي   بود )    نسل

    جديد    روحانيت    همچون    عبداهللا    نوري   بيشتر   ردمو    توجه    امام    خميني   بودند.   دوم    شبكه   روابط

     عبداهللا    نوري   با    همه    حلقه هاي    راديكاليسم    روحاني    آه   از    يك   سو   در    تهران   و   در    بيت    امام

    قرار    داشت   و   سيداحمد    خميني   محور    آن   بود   و   در   ديگر   سو   در    اصفهان   مستقر   بود    آه    آيت اهللا

     سيدجالل الدين    طاهري    هم   محور   و    هم   صاحب    بيت    آن   بود .  در    ميانه    تهران   و    اصفهان    هم    حوزه

     قائم مقامي    رهبري   مستقر   بود    آه   از    نمدافعا    دخالت    حوزه   در    حكومت   به حساب   مي آمد .   نوري   با

     اين   هر    سه   ارتباط    داشت   و    اين    همه    موقعيت   او   را   ممتاز    مي ساخت    به    ويژه    آنكه    سه    پايگاه

     راديكاليسم    روحاني   نياز    به    داوطلباني   دداشتن    آه    سه   خط    موازي    چپ    اسالمي   و    روحاني   را   در

    برابر    راست    اسالمي   و    روحاني    تقويت   آند   و    عبداهللا    نوري   تا    واپسين    دقايق    حاآميت    چپ    اسالمي

     چنين   بود.

     دوم /   در   آنار   تكنوآرات ها

    از    سال هاي    پاياني   ٦٠دهه      عبداهللا    نوري    به عنوان    يك    نيروي    راديكال    ياسالم   نيز    پايان

     يافت.   نوري   در   ٦٠دهه     در    حاشيه    چپ    اسالمي   با    روحاني    ديگري   آشنا    شده   بود    آه   با   عبور   از

     راديكاليسم    به    نوگرايي    ثانويه اي    روي    آورده   بود    آه   تا    آن    گامهن   در   نهاد   روحانيت  ، 

     غيرمنتظره   محسوب   مي شد .   آقاي    هاشمي    رفسنجاني   در   ٦٨سال     از    يك    انقالبي    حرفه اي    به

     عملگرايي   تمام عيار    بدل    شده   بود   و    عبداهللا    نوري   نيز    به عنوان   وزير   آشور    دولت   او   انتخاب

    شد.  از    اين    پس    نوري   فقط   در    مقام    يك   مدير    اجرايي    نيست .   وي   با    مشروعيت    برخاسته   از    احكام
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     امام    خميني    به    ويژه    آخرين    حكم    آه   او   را    به عنوان    نماينده    ولي    فقيه   در    اين    نيروي    نظامي

    منصوب   مي آرد    به    ادغام    نيروهاي    انتظامي    دست   زد .   نوري    پيش   از    اين   نيز    نماينده

    تام االختيار    جانشين    فرماندهي    آل   قوا    جهت    تدوين    طرح    ادغام    نيروهاي    انتظامي   را   نيز    به

     دست    آورده   بود   و   عمال   از    سوي    رهبري    اجازه    اين   آار   را    دريافت    آرده   بود .   به    زودي    مدارج

     ديگري   نيز    براي   قرار    گرفتن   او   در    اياندازه ه    يك   مدير   ارشد    نظام    روحاني    طي   شد .   نوري   عضو

     مجمع    تشخيص    مصلحت    نظام   شد .  اما    هم زمان    اتفاق    ديگري   در    شرف    تكوين   بود .   جناح    راست

    محافظه آار    اسالمي    آه   در    ائتالف   با    عملگرايان    جناح    چپ    راديكال    اسالمي   را   از    قدرت    رانده

    ،  بود    اينك    مدعي    اداره    حكومت   بود.   نوري   خود   نماد    اين    تحول   در    ائتالف    حاآم   شد.  در    سال

    ١٣٧٢       مجلس    چهارم   از    تمايل   مجدد    به   او    خودداري   آرد   در    حالي    آه    آقاي    هاشمي    رفسنجاني   در

    ١٣٦٨سال     تنها    به   مدد    معرفي    عبداهللا    نوري    توانسته   بود   از    معرفي   مجدد   وزير   آشور    پيشين

   (   آقاي    محتشمي)    رهايي   يابد .  از    آن    سال    عبداهللا    نوري    به    حوزه    بازگشت .   سال هاي    اقامت

     هم زمان   در    قم   و    تهران    براي    روحاني    انقالبي   و    راديكال    سابق   و   مدير    ميانه روي    فعلي

    همانند    همه    سال هاي    زندگي   او   تنها    آموزه هاي    فقهي   و    سنتي   در    برنداشت .   عبداهللا    نوري   از

     ميان    مراجع   تقليد    به    آيت اهللا    منتظري   و    آيت اهللا   شبير    زنجاني    رجوع   آرد .  با   وجود    اين

     قتيو   در   ١٣٧٤سال      عبداهللا    نوري   از    سوي    اطرافيان    تكنوآرات    آقاي    هاشمي    رفسنجاني    به    تهران

     دعوت   شد   تا   در   صدر    فهرست    آارگزاران    سازندگي    به    ليست    جامعه    روحانيت   مبارز    تهران    راه   يابد

    او    نه   گسستن    خود   از    دولت    هاشمي    رفسنجاني   را    به   ياد   آورد   و    نه    پيوستن    دوباره اش    به    قم   را

     به    رخ   آشيد   گرچه    عبداهللا    نوري   در    فهرست    جامعه    روحانيت   مبارز    براي    انتخابات    پارلماني

    ١٣٧٤      قرار    نگرفت   اما   صدر    فهرست    مهم تري   شد    آه    به    زودي    آارگزاران    سازندگي    نام    گرفت .   نوري

     به    مجلس    پنجم    راه    يافت   و   ليدر    جناح    اقليتي   شد    آه   از    ائتالف    چپ گرايان   و    عمل گرايان

    تاسيس     شده   بود   تا    استيالي    راست گرايان   را   محدود   سازد.   نوري   در    اين    مقام    حتي    شانس    خويش

     براي    رياست    مجلس   را   نيز   آزمود   و   در    سال    اول   با    آرايي    قابل    توجه   از   دور    رقابت    آناره    گرفت

    و    بدين   ترتيب    قدرت    خويش    به عنوان    يك   آارگزار   ارشد   را    به    نمايش   گذارد .  اما   هنوز    آارگزاري

    تمام عيار    نشده   بود    آه   از    عملگرايان   نيز    فاصله    گرفت.  شتاب    تحوالت    اجتماعي   و    تالش    جناح

     تراس    براي    ادغام    آارگزاران   در    ساخت    سياسي   سبب   شد   تا    نوري    آه    زماني    اعالم    آرده   بود    حرآت

     آارگزاران   را   با    قوت    ادامه   خواهد   داد   دچار   ترديد   و    سكوت   شود .   فاصله    نوري   با   تكنوآرات ها

     زماني   بيشتر   شد    آه   او    به    مخالفت   با   حضور    آارگزاران   در    انتخابات    خبرگان    پرداخت   و    اين

     آخرين    همفكري   و    همكاري   او   با    دوستان    آارگزارش   بود .   انتخابات    رياست    جمهوري   ١٣٧٦سال     و

     پيروزي   سيد   محمد    خاتمي    براي    عبداهللا    نوري    فرصت    اين   تغيير   را   ايجاد   آرد .   هنگامي    آه   ليدر

     اقليت    مجلس    پنجم    به   وزير   آشور    دولت   جديد    تبديل   شد   و    به    سختي   از    اآثريت    همان    مجلس    راي

    اعتماد    گرفت.

     سوم /   در   آنار    روشنفكران

     هنگامي    آه    عبداهللا    نوري    يبرا    دومين   بار   وزير   آشور   شد ،     تاثيرات   دو    سال    دوري   از    قدرت

    بيشتر   آشكار   شد .   مجلس    پنجم    مجالي    به   او   نمي داد   تا    حاصل    سال هاي    دوري   از    قدرت   در    قم   را

    آشكار   سازد .  اما    وزارت   آشور    دولت   سيدمحمد    خاتمي   با   در   دستور   آار   قرار    دادن    توسعه   سياسي  ، 

     نوري   را   در    موقعيت    يك    روحاني    آزاديخواه   قرار   داد.
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    عليرضا    نوري    آه    به   مدد    نام    برادرش    به    مجلس    ششمرفته   دبو   و    شوآران    اصالح   او   را    مانيفست

    خود    خوانده   بود   خود    به    شوآران    آزادي    برادرش    تبديل   شد

     عبداهللا    نوري    به   احزاب    بيشتري   مجوز    فعاليت    داد ،    تجمعات   و    ميتينگ هاي    سياسي   را   مجاز   و

     مقدمات    تاسيس    شوراهاي    شهري   را   برقرار    ساخت .   نوري   ١٨آه      طبقه    ساختمان    وزارت   آشور   را   هر

    روز    پياده    مي رفت    هنگامي    تاثيرات    دوري   از    قدرت   را   بيشتر    نشان   داد    آه   در   برابر    بازداشت

     غالمحسين    آرباسچي    ديدگاه    متفاوتي    نشان   داد .  سفر    به    عربستان   را    نيمه آاره    گذاشت   و   از

    هردارش    زنداني   در    ساختمان    وزارت   آشور    دفاع   آرد   اين گونه   بود    آه   در   آمتر   از    يك    سال   وزير

    آشور    استيضاح   و    عزل   شد.

    اما    نوري    اين   بار    مصمم   بود    آه   تغيير    نگاه   خود   را    به    صداي   بلند    اعالم   آند    بنابراين   در

     جايگاه    هدايت   و    مديريت    يك    سانهر   قرار    گرفت   و    روزنامه   خرداد   را    تاسيس   آرد    آه    ديدگاه    بخشي

    از    روحانيت    شيعه    به    اصالحات   را    نشان   مي داد .   هنگامي    آه    شوراي   شهر    تاسيس   شد ،     نوري   آنقدر

    از   نفوذ    سياسي   و    جنبه هاي    رواني    سابقه    استيضاح   و    روزنامه نگاري   خود    موقعيت    اندوخته   بود

     آه   نفر    اول    انتخابات    تهران   شود   و    رياست    شوراي   شهر   را   بر    عهده   بگيرد .  اما    اين   تنها    گامي

     آوچك   در    راهي   بود    آه   او   در    ،  افق   قصد    پيمودن    آن   را    داشت .   به    هنگام    انتخابات    مجلس   ششم  ، 

     نوري    تصميم    گرفت   بار   ديگر    به    پارلمان   بازگردد    اتفاقي    آه   هرگز    رخ   نداد.   نوري    آه    رياست

     شوراي   شهر   را    واگذارده   بود   تا    براي    تحقق    اهداف    جنبش    اصالحات    به    رياست    مجلس   برسد    راهي

     زندان    اوين   شد    همراهي   او   با    روشنفكران    چنين    خاتمه    يافت .   گرچه    اين    همراهي   تا    تهيه    دفاعيه

    و   ورود    به    اوين    ادامه    يافته   دبو .   شوراي    نگهبان   نيز   با   رد    صالحيت    وي    براي    نامزدي    مجلس

     ششم   عمال   نظر    قطعي    درباره    عبداهللا    نوري   را    اعالم   آرد .  از    آن    پس    نوري    سياست   صبر   و    سكوت

    را   برگزيد    آن گونه    آه    اين    ستسيا   را    حتي   ١٨روز    ٨٠خرداد  (   آه    خاتمي   بار   ديگر   رئيس جمهور

    شد)   رها    نساخت .   بدين   ترتيب    نه    محافظه آاران   مي توانستند   بگويند    نوري   عقب    نشسته    است   و    نه

     اصالح طلبان    براي   ال ترراديك    شدن   خود   مي توانستند    به   او   استناد   و   اقتدا   آنند .   نوري    همه

    را   در   برابر    پرسشي    سخت   قرار    داده   بود :   موضع   امروز   او   چيست ؟    سوالي    آه   خود    بدان    پاسخ

     نمي گفت.

     واپسين    روزهاي    سومين    الس    زنداني    شدن    عبداهللا    نوري    پايان    نيافته   بود    آه    تلخ ترين    راه

     ممكن    براي    آزادي   او    گشوده   شد.  عليرضا    نوري    آه    به   مدد    نام    برادرش    به    مجلس    ششم    رفته   بود   و

     شوآران    اصالح   او   را    تمانيفس   خود    خوانده   بود   خود    به    شوآران    آزادي    برادرش    تبديل   شد.
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    عليرضا    نوري   در    يك    حادثه    رانندگي    درگذشت    درحالي    آه    تجربه   حضور   او   در    پارلمان    به    نمادي

    از    يك    نوري   ديگر    يلتبد    شده   بود .  عليرضا    نوري   فقط    به   سبب    تشابه    اسمي   بر    جاي   برادر   در

     مجلس    ششم    تكيه   نزد    اخالق    سياسي   او    نمادي   از    آن    چه   بود    آه    عبداهللا    نوري    به    عنوان    تلفيقي

    از   روشنفكري  ،     فن ساالري   و    انقالبي گري   در   نظر    داشت   و    اندوخته   بود .   گويي    روح    نوري    دوباره

    هبوط    آرده   بود.  شايد    به    همين    دليل   بود    آه    نوري    پس   از    مرگ   برادر    گفت:   اي آاش   سال ها   در

     زندان    مي ماندم   و   هرگز    اين    اتفاق   نمي افتاد.

     عبداهللا    نوري   در    سومين    سال    زنداني    شدنش   در    پي    نامه    نمايندگان    مجلس    يشورا    اسالمي    به   رهبر

    انقالب    اسالمي   آزاد   شد    درحالي    آه    آينده    سياسي   او   هنوز   در    معرض    گمانه زني   قرار   دارد:

     اينكه   او   در   آنار    چه    آساني   مي ايستد:   روحانيان  ،   تكنوآرات ها   يا   روشنفكران ؟
)١٣٨١/آدر/٣٠همشهری (   


