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پیام استقالل و خودباوری در چهلمین سالگرد انقالب
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه یکی از ابعاد مهم قدرت جمهوری اسالمی ،قدرت معنایی است و بخش مهمی از آن از پیام انقالب اسالمی سرچشمه می گیرد ،اظهار
کرد :این پیام ،استقالل خواهی و خودباوری ماست که میراث امام راحل است و این نکته باید در چهل سالگی انقالب در کنار بحث دیگری که مطرح شد ،مورد توجه قرار گیرد .وی افزود :بحث
دیگر همان نقش مردم است و اگر ما از دو جای مهم قدرت می گیریم یکی حضور مردم است که توانسته جنگ ،تحریم و همه فشارها را خنثی کند و دوم پیام واقعی انقالب اسالمی است که خود
باوری و استقالل است .وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد :در بعد خارجی که محدوده وزارت امور خارجه است و ما می توانیم کمک کنیم حتما در خدمت دوستان خواهیم بود که بتوانیم این
بعد مهم قدرت جمهوری اسالمی که ناشی از انقالب اسالمی است را در چهلمین سال پیروزی انقالب به جهان بهتر عرضه کنیم.

«ابتکار» تمایل برخی چهره ها برای رهبری جریانهای سیاسی را بررسی کرد

اخبار

سودای لیدر بودن

دولت مخالف بستن فضای باز سیاسی کشور است
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره فعالیت
جدید برای مسدودسازی شبکه اجتماعی تلگرام افزود :فعالیت های
ضدانقالب در این شبکه به جد مورد رصد قرار می گیرد اما در عین حال ما
و دولت مخالف بستن فضای باز سیاسی بخاطر فعالیت یک گروه محدود ضد
انقالب در تلگرام هستیم.
وی با تاکید براینکه اکنون فضای سیاسی کشور باز است و نظر های مختلف مطرح
می شود و هرکسی هم مسئولیت نظرهای خود را برعهده دارد ،افزود :اکنون فضای
انتقادی فضای مناسبی است  .وزیرارتباطات با تاکید بر اینکه در عرصه سیاسی دولت
اجازه محدودیت نمی دهد و اگر عده ای بخواهند با این نگاه فضای سیاسی را محدود
کنند و با این عنوان ها دسترسی مردم را محدود کنند ما موافق نیستیم ،خاطرنشان
کرد :دولت همچنان محکم پای آن ایستاده و اجازه نمی دهد محدودیتی بواسطه
برخی نظرات سیاسی بر مردم تحمیل شود .

دستگیری چند تروریست در ایام محرم
وزیر اطالعات از دستگیری چندین تروریست که قصد انجام اقدامات ضد
امنیتی در ایام محرم را داشتند ،خبر داد.
محمود علوی در این باره اظهار کرد :تعداد اندکی افراد توسط وزارت اطالعات
شناسایی و دستگیر شده اند و علی رغم اینکه توطئه و اقدامات ضدامنیتی داشتند
به لطف خدا ،دعای مردم و برکت ایام عاشورا خنثی شد .وزیر اطالعات با بیان
اینکه این افراد در استانهای مختلف قصد انجام اقدامات ضد امنیتی داشتهاند،
گفت :تعداد زیاد نبوده است و فعالیت های آنها نیز به صورت تیمی نبوده و بیشتر
نفرات پراکنده بودهاند.

پایان جلسه رسیدگی به پرونده «سعید مرتضوی»
در بخش تامین اجتماعی
جلسه رسیدگی به بخشی از پرونده سعید مرتضوی مربوط به تامین
اجتماعی پایان یافت.
مجتبی نظری وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی پس از پایان جلسه رسیدگی
در جمع خبرنگاران گفت :جلسه غیرعلنی بود و سعید مرتضوی به دلیل بیماری در
جلسه حضور نداشت و آقای جعفری وکیل مدافعاش به بیان دفاعیات خود پرداخت.
وی افزود :جلسه امروز خوب بود .ما مطالبمان را مطرح کردیم ،الیحه نیز ارائه کردیم.
آقای جعفری نیز از مرتضوی دفاع کرد؛ انشاءاهلل طبق قانون و عدالت رای صادر شود.
نظری یادآور شد :جلسه امروز (سهشنبه)  18 -مهر ماه  -در مورد موضوع دیگری
است .وی در پایان گفت :نظر کارشناسان در این جلسه قرائت نشد؛ زیرا اصل موضوع
ما درباره تصدی غیرقانونی بر اساس رای دیوان عدالت اداری و مدرک تحصیلی بود.

سرمقاله
زیر پوست دشمنی با برجام
ادامه از صفحه یک
این همان عاملی است که رنج مخالفان ایران را در دولت و کنگره امریکا سبب شده است.
دولت و کنگره امریکا که اکنون در چگونگی تصمیمگیری در قبال برجام دچار دودستگی
بیسابقه شدهاند ،نظارهگر موقعیتهایی هستند که ایران توانسته است در پسا برجام از
حیث بازسازی اقتصادی و تثبیت موقعیت خود در جامعه جهانی کسب کند .ناظران براین
امر اذعان دارند که همزمان با اقدامهای تازهای که واشنگتن برای محدود کردن تهران کلید
زده است ،بانکهای اروپایی موج تازهای از سرمایهگذاری را در ایران آغاز کردهاند .اشاره
ناظران به بانکهای اتریش ،دانمارک و فرانسه است که به تازگی معامالت تجاری خود را با
ایران به ارزش در مجموع  2میلیاردیورو را اعالم کردند .موج سرمایهگذاری مالی اروپایی در
تاریخ  21سپتامبر آغاز شد؛ درست زمانی که «اوبر بانک» اتریش موافقت کرد خط اعتیاری
1میلیارد دالری با 14بانک ایرانی را بهراه بیندازد .این سرمایه برای پروژههای زیربنایی در
ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت .در همان روز بانک «دانسکه» دانمارک به قراردادی
به ارزش 500میلیون یورو با  10بانک ایرانی دست پیدا کرد .از آن زمان به بعد ،بانک
«بیپیآی» فرنسه 500میلیون یورو اعتبار برای سرمایهگذاری شرکتهای فرانسوی در
ایران کنار گذاشت .این تنها دستاوردهای ایران برای جذب سرمایهگذاری خارجی نیست،
بلکه به قراردادهای مشابهی طی چندماه گذشته با بانک صادرات و واردات کره به ارزش
 8میلیارد یورو و چندین بانک چینی به ارزش  35میلیارد یورو دست پیدا کرده است.
در کنار همه این معامالت ،شرکتهای خصوصی از سراسر اروپا مشارکت و حضور خود
را در اقتصاد ایران افزایش دادهاند .شرکت نروژی «اسکاته سولر» برای ساخت اولین پروژه
بهرهبرداری از انرژی خورشیدی در ایران با ارزش معامالتی حدود 132میلیون دالر؛ شرکت
بریتانیایی «کوارس» برای اضافه کردن  600مگاوات انرژی خورشیدی به خطوط انرژی
ایران؛ سرمایهگذاری رنو فرانسه ،دایملر بنز در بخش خودرو از آن جمله است .همه این
قراردادها درحالی است که رئیسجمهور امریکا خشک سرانه رویکردی کام ً
ال متفاوت را در
قبال ایران پیشه کرده است .او تهدید به خروج امریکا از برجام کرده اما هنوز درباره چگونگی
انجام این منظور سخن روشنی نگفته است.
در واقع ترامپ در چالش با برجام دچار انزوای خود خواسته شده؛ انزوایی که حتی دامنه
آن تا کنگره هم گسترده شده است .آژانس هستهای در هشت گزارش خود پس از برجام،
پایبندی ایران را به این توافق تأئید کرده است .رهبران گروه ( 5+1به جز دولت امریکا) بر
لزوم ماندگاری برجام و تعامل با ایران تأکید دارند و هرگونه اقدام علیه این توافق و قطعنامه
 2231شورای امنیت را برای جامعه بینالمللی بیثبات کننده میخوانند.
مشکل واشنگتن در قبال برجام نمیتواند به تمامی مربوط به اتهامهایی باشد که به ایران
درباره نقض روح برجام وارد میکند ،بلکه باید این مساله را از منظری دیگر هم تفسیر کرد؛
چرا دست واشنگتن در سهمبری اقتصادی از پسابرجام خالی است؟
اشاره به توانمندی دفاع موشکی ایران از سوی واشنگتن ،بیشتر به بهانهگیری شبیه
است تا اینکه بخواهد بهطور اصولی با این مساله برخورد شود .اگر توانایی موشکی یا
ش میلیاردها دالر
نفوذ منطقهای ایران سبب استمرار ناآرامی در منطقه است ،میزان فرو 
تسلیحات امریکایی به برخی دوستان منطقهای آن ،بیش از هرچیز به وسوسه ایجاد
بیثباتی در منطقه دامن زده است .این مهم از چشم ناظران بیطرف و حتی مردم امریکا
پنهاننیست.
طرفه اینکه دولت ترامپ یا برخی اعضای تندرو کنگره امریکا در مخالفت با برجام
تنها نیستند ،بلکه برخی جریانهای داخلی نیز با استناد به آنچه امریکائیان علیه برجام
سرمیدهند ،مخالفت با برجام را همچنان در دستور کار خود دارند .طنز ماجرا اینجاست
که واشنگتن خود را بازنده توافق هستهای میداند ،و مخالفان داخلی نیز اعتراض دولتمردان
امریکایی را دلیل روشن ناکامی برجام میخوانند .این گروه از مخالفان برجام ،بدون توجه
به ماهیت مخالفت دولتمردان امریکایی ،هوشیاری مذاکرهکنندگان ایرانی را در چگونگی
تدوین توافقنامه دلیل ضعف برجام میدانند .آنان ساده اندیشانه با ادعای واشنگتن به تهران
در عدم رعایت روح برجام همراهی میکنند.
شوربختانه اینکه مخالفان داخلی برجام به جای تحسین مذاکره کنندگان ایرانی در
پیشبینی هرگونه کارشکنی از سوی نه تنها واشنگتن ،بلکه دیگر اعضای گروه 5+1
کوشیدهاند ادبیات حقوقی این توافقنامه بهگونهای تنطیم شود که فرصت را از مخالفان
ایران در آینده بگیرد ،حاال همصدا با واشنگتن بر پیکره برجام میکوبند .آنان زمین و زمان
رقابت سیاسی با دولت را نامناسب انتخاب کردهاند.

.

فرهاد کیان فرید

farhad.kianfarid@gmail.com

ادامه از صفحه یکش
البته شرایط در دو جریان سیاسی اصالحطلب و اصولگرا متفاوت
بود .زیرا اصولگرایان به طور کلی با فقدان رهبری مواجه بودند و آیت
اهلل موحدی کرمانی و محمد یزدی نتوانستند جای خالی عسکراوالدی
و مهدوی کنی را پر کنند و فقدان این دو چهره اصولگرا بیشتر از قبل
احساس شد .البته این ماجرا مختص زمان حال یا چند سال اخیر
نیست .زیرا تمایل برای رهبری جریان اصولگرایی یا طیفی از این
جریان به سال  84برمیگردد که همان دوران هم محمدباقر قالیباف
بی میل برای این جایگاه نبود و با حضور در رقابتهای انتخاباتی سعی
در تثیب خود داشت و بعد از گذشت تقریبا  12سال اخیرا هم مسئله
نو اصولگرایی را مطرح کرد که البته با واکنش بسیاری از اصولگرایان
مواجه شد از سوی دیگر علی الریجانی از زمره افرادی است که
همیشه از او به عنوان یکی از گزینههای لیدری جریان اصولگرایی یاد
شده است .هرچند او هم با ظهور طیف جدیدی از تندروهای اصولگرا
تا حدود زیادی از این جریان سیاسی فاصله گرفت و حتی به عقیده
برخی او دیگر جزیی از جریان به حساب نمیآید .ابراهیم رئیسی هم
دیگر گزینه ای بود که اخیرا نامش بر سر زبانها افتاد .او که ظهورش
در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بود بعد از شکست از سوی برخی
طیفها به عنوان گزینه مناسب برای لیدری نامش مطرح شد .البته او
هم بی میل نبود و مسافرتهای استانی و افزایش حضورش در عرصه
سیاسی و سخنرانیهای انتقادیش از دولت هم بیانگر همین عالقه
بود .البته در این میان نباید مصباح یزدی را نادیده گرفت .او هم از
جمله افرادی بود که بعد از پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات
ریاست جمهوری سال  76حساب خود را از اصولگرایان جدا کرد و
ترجیح داد رهبری پایداریها را انجام دهد تا صرفا یک روحانی در
جریان اصولگرایی باشد .حتی زمانی که قرار بر این شد که در کنار
موحدی کرمانی و یزدی مثلث رهبری جریان اصولگرایی را تشکیل
دهند ،همین تمایل به رهبری فردی و اصرار و تاکید بر دیدگاههای
خود ،مانع از موفقیت این همکاری شد .البته اینها تنها افرادی نبودند
که طی این سالها نامشان به عنوان گزینه مناسب برای رهبری
جریان اصولگرایی مطرح شد .اما به هرحال اینها افرادی بودند که
نامشان بیشتر از دیگران در محافل سیاسی شنیده میشد.
در همین خصوص صادق زیبا کالم استاد دانشگاه در گفت و گو
با « ابتکار» گفت «:من فکر میکنم برای هر دو جریان اصولگرا و
اصالح طلب ،نوعی پوست انداختن الزم است .برای اصولگرایی
پوست انداختن الزم است چون اصولگرایان بعد از انتخابات  76رو
به افول رفتند و نتوانستند خود را بازسازی کنند تا به عنوان یک
جریان سیاسی جدی مطرح شود و به حساب بیاید .اگر پیروزی
اصولگرایان را در انتخابات  84و مجلس هفتم استثنا قرار دهید ،از
پشت خرداد  76نتوانستند به عنوان جریانی جدی مطرح شوند.
البته اگر پیروزیهایی هم داشته اند به مدد تکیه برابزار قدرت بوده
است .به عنوان مثال اگر در انتخابات بوده ،با رد صالحیت نیروهای
اصالح طلب بوده است و در کل پیروزیهای اصولگرایان با تکیه بر
نهادهای قدرت شکل گرفته است ».وی افزود «:ولی واقعیت خصوصا
در انتخابات اخیر این است که اصولگرایی به جز اتکا و پشتوانه آن که
یه سری اقشار مذهبی و سنتی هستند ،اقشار مدرنتر نویسندگان و
دانشجویان و اقلیتهای قومی و مذهبی تمایلی به اصولگرایی ندارند.
بنابراین باید برخی رهبران اصولگرایی به میدان بیایند و به این جریان
نفسی تازه بدهند».زیبا کالم تصریح کرد «:حقیقتا در شخصیتهای
فعلی اصولگرایی مانند قالیباف ،باهنر و رئیسی این قوت وجود ندارد
که بتوانند جریان اصولگرایی را به انسجام برسانند اما با یک فاصله زیاد
ممکن است علی الریجانی این قوت را داشته باشد تا بتواند به جریان

اصولگرایی جان تازهای ببخشد و اصولگرایی را بازسازی کند .البته او
هم به تنهایی نمیتواند و باید از چهرههای جوانتر و جدیدتر استفاده
کند .اگر اصولگرایان بخواهند با استفاده از حزب موتلفه ،روحانیت
مبارز ،مدرسین حوزه علمیه ،کمر راست کنند ،نشدنی است».
همچنین ناصر ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی اصولگرا در این
خصوص به« ابتکار» گفت «:مشکل اصلی در این زمینه به مسئله
انقطاع نسلی در جناحها برمی گردد و این ریشه اصلی موضوع است.
نسل قدیم اصالحات و اصولگرایان دچار نوعی خستگی و پیری
شده اند و انقطاع نسلی هم بین نسل اول و بعدی جریانها هم به
وجود آمده است و این درواقع فاصله زیادی است .از طرف دیگر نسل
قدیم این جریانها خیلی تمایلی به واگذاری امور به دست نسل بعدی
ندارند و نسل بعدی هم بیگانه با اصول فکری و خط و مشی فکری
نسل قبل است .این انقطاع باعث بحران شده که عدم کادرسازی هم
به آن اضافه شده و جریانها را سردرگم کرده است ».وی افزود «:نسل
قدیم آمادگی واگذاری امور را به نسل جدید ندارند و نسل جدید هم
رهبران قبل را قبول ندارند و این مسئله به یک بحران در جریانهای
سیاسی تبدیل شدهاست که به رهبری جریانهای سیاسی منطبق
میشود که مهمترین پرسش در این میان آن است که چه کسی
رهبر و چه کسانی کادر رهبری باشند؟ خصوصیات رهبری جریانها
این است که به اصول و آرمانهای آن جناح سیاسی که بر اساس آن
پایهگذاری شده و هویتی جز آن ندارد ،معتقد باشد».
اصالحطلبان و لیدرهای جدید
اما در جریان اصالحطلب همانطور که پیشتر اشاره شد ماجرا
به گونه دیگری بود .آنها همچنان شخصیتی مانند رئیس دولت
اصالحات را در کنار خود داشتند .اما آنچه که اتفاق افتاده بود از دست
دادن آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بود که خالء حضور وی تا حدود
زیادی قابل لمس بود .بعد از آن هرچند به صورت رسمی صحبتی
به میان نیامد اما با نگاهی گذرا به رویکردهای سیاسیون این جریان،
قابل مشاهده بود که نوعی تمایل برای لیدری میان برخی از این افراد
ایجاد شده است .از سوی آیتاهلل موسوی خوئینیها بعد از سالها
از غار تنهایی خود بیرون آمد و شروع به اظهار نظرهای مختلفی در
خصوص مسائل سیاسی کرد که این شائبه به وجود آمد که او به نوعی
عالقه خاصی برای بازگشت به سیاست و البته پر کردن خالء فقدان
مرحوم هاشمی رفسنجانی دارد .البته او تنها فرد در این میان نبود.
از سوی دیگر تعداد زیادی از فعاالن سیاسی امیدوار بودند که حجت
االسالم ناطق نوری این خالء را پر کنند.اما او تمایلی برای این کار یا
به عبارت سادهتر بازگشت به عرصه سیاسی کشور نداشت .هرچند او
هم بعد از رحلت آیت اهلل هاشمی تغییراتی در برنامههای خود ایجاد

کرد و با وجود اینکه عالقهمند به بازگشت به زادگاهش بود ،در تهران
ماند و به فعالیت خود ادامه داد .همین مسئله موجب شد که برخی
فعاالن سیاسی بارها و بارها از او بخواهند که در برخی مسائل ورود
کند که البته با عدم تمایل وی مواجه شدند .اما محمدرضا عارف هم
یکی از چهرههایی است که بی تمایل برای لیدری جریان اصالحطلبی
نیست .او بعد از اینکه در انتخابات ریاست جمهوری سال  92به دلیل
تاکید رئیس دولت اصالحات و آیت اهلل هاشمی انصراف داد ،بعد از
ورود به مجلس رویکرد قابل توجهی پیدا کرد و به نوعی عمل کرد
که مشخص بود که جایگاه خاصی برای خود در جریان اصالحطبی
در نظر دارد .ابتدا که بنا بر گفته برخی منابع با دلخوری و ناراحتی از
انتخابات ریاست جمهوری سال  92انصراف داد .زمانی هم که شورای
عالی سیاستگذاری اصالحطلبان لیست انتخاباتی شورای شهر تهران
را اعالم کردند و با مخالفت رئیس دولت اصالحات مواجه شد او
بدون اینکه لیست را اصالح کند یا توضیحاتی درباره آن ارائه کند،
به شکلی قهری کار را رها کرد .بعد از آن زمان وقتی نوبت به بررسی
کابینه پیشنهادی دولت رسید با وجود اینکه برخی نمایندگان اصرار
داشتند نظر رئیس دولت اصالحات را جویا شوند ،عارف تاکید کرد که
«این نمایندگان می توانند نظر ایشان را جویا شود اما ما در مجلس
کار خود را میکنیم ».مجموع اینها نشان میدهد که عارف جایگاه
ویژهای برای خود در جریان اصالحطلبی میبیند و همین موضوع این
شائبه را ایجاد کرده است که شاید او هم بی عالقه به لیدری جریان
اصالحطلب نباشد .هرچند همچنان اصالحطلبان رهبر قطعی جریان
اصالحطلب را رئیس دولت اصالحات میدانند و احتمال اینکه فرد
دیگری بتواند این جریان را رهبری کند بسیار اندک است اما نمیتوان
این نکته را نادیده گرفت که ممکن است این تمایل موجب شود طیف
یا طیفهایی از اصالحطلبان ترجیح دهند دنبالروی افرادی مانند
موسوی خوئینی ها یا محمدرضا عارف باشند.
آنقدر که ناطق نوری صالحیت رهبری اصالحات را دارد،
موسوی خوئینی ها ندارد
صادق زیبا کالم درباره وضعیت اصالح طلبان گفت«:جریان اصالح
طلب پایگاه اجتماعی گسترده ای برخالف اصولگرایان دارد و در میان
توده های جوان و روشنفکر جامعه که شامل پزشکان ،نویسندگان،
دهه 60ها ،دهه 70ها و مطبوعات جایگاه خوبی دارد .اما جریان
اصالح طلب نیاز به باز تعریف اصالح طلبی دارد .سوالی که فعال به طور
مداوم مطرح میشود این است که اصال اصالح طلبی یعنی چه؟ بیش
از دو دهه است که نفس اصالح طلبی مطرح شده ،اما از زمانی که
اصالح طلبان شروع به همکاری با آقای روحانی کردند ،این سوال به
طور جدیتری مطرح شد که اصالح طلبی به چه معناست؟ درواقع

فکر میکنم نیاز به قرائت جدیدی از اصالح طلبی است ».وی همچنین
در خصوص تحرکات و دیدارهای اخیر ناطق نوری و بازگشت و اظهار
نظرهای موسوی خوئینیها بعد از رحلت آیت اهلل هاشمی تاکید
کرد «:به نظر من آنقدر که ناطق نوری صالحیت رهبری اصالحات را
دارد ،موسوی خوئینیها ندارد .چراکه موسوی خوئینیها هنوز پایی
در دهه  60دارد و هنوز تکلیفش با اشغال سفارت آمریکا و آمریکا
ستیزی مشخص نیست .موسوی خوئینیها باید پاسخ دهد که آیا
دموکراسی خواه است ،یا دموکراسی را قبول دارد؟ چراکه احساس
میکنم هنوز در خصوص آمریکا ستیزی و استکبارستیزی تکلیف
مشخصی ندارد و درواقع موسوی خوئینیها نیاز به یک بازتعریف
شخصیتی دارد .اما ناطق نوری تکلیف خود را مشخص کرده است و
بغض و کینهای که اصولگرایان از ناطق نوری دارند نیز به همین دلیل
است که او از تندروی و افراطیگریهای مربوط به دهه  60و آمریکا
ستیزی فاصله گرفته است ».اما ناصر ایمانی نظر دیگری دراین باره
داشت و به «ابتکار» گفت «:ما در جامعه شاهد طبقات و طیفهای
مختلفی میان مردم هستیم ،درواقع مردم در زمینههای مذهبی،
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی بسیار خواستههای متفاوتی دارند که
رهبران باید از آنها آگاه باشند .نکته بعد هم شناخت مشکالت و
معضالت کنونی حکومت و جریانها است .مشکالتی که در ابعاد
فرهنگی اجتماعی و سیاسی وجود دارند .شخصیتهایی مثل موسوی
خوئینیها و عارف شرایط لیدری جریان را ندارند و حتی فکر میکنم
شخص رئیس دولت اصالحات هم در حال حاضر شرایط رهبری
اصالحات را ندارند و شرایط رهبری او هم مشکل شده است .در
جریان اصولگرایی هم نه قالیباف نه رئیسی در قد و قامت رهبری
جریاناصولگرایینیستند».
رهبران جریانهای سیاسی باید شناخت خوبی نسبت به
جامعه داشته باشند
در ادامه صادق زیبا کالم ضمن اشاره به معنی اصلی
اصالح طلبی تصریح کرد «:من فکر میکنم اصالح طلبی یعنی
ملی بودن  ،ایرانی بودن مردمی بودن  ،یعنی به رای مردم احترام
گذاشتن دیگر افاقه نمیکند .به نظر من اصالح طلبی نیاز به
قرائت جدیدی دارد که مترادف با دموکراسی خواهی باشد و ذیل
دموکراسی خواهی باید پیش برود و دموکراسی خواهی یعنی آزادی
بیان ،آزادی مطبوعات،حاکمیت قانون بر کشور ،پاسخگویی حکومت
به قانون ،یعنی شورای نگهبان براساس خواست و میل شخصی
خود نتواند افراد را رد صالحیت کند .به نظر من این مفاهیم که
خواسته های انقالب اسالمی ایران بودند ،و درواقع این مسائل خواسته
های جدیدی نیستند ،انقالب برای حاکمیت و معنا دادن به مفاهیم
شکل گرفت که با گذشت زمان تبدیل به آمریکا ستیزی و استکبار
ستیزی شد ».وی افزود «:مهم ترین وظیفه جریان اصالحات این
است که انقالب اسالمی را به مسیر اصلی خود بازگرداند .کاری که
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،تاجزاده ،حجاریان و امثال این افراد انجام
دادهاند اما موسوی خوئینی ها هنوز تکلیف خودرا در این مسائل
مشخص نکرده است .اما این جهت گیری اصال از موسوی خوئینی
ها وجود ندارد و تا زمانی که تکلیف خود را مشخص نکند و قصد
انجام آن را ندارد و میخواهد بین دو صندلی بنشیند .درواقع هم
اصولگرایان را داشته باشد با آمریکا ستیزی و هم بیان کند اصالح
طلب است .اما ما نمیتوانیم شخصی را در نظر بگیریم که هردو
جریان را رهبری کند .چراکه از طرفی اصالحات است که آزادی خواه
است اما باید تکلیف خودرا با دموکراسی مشخص کند و از طرف دیگر
اصولگرایان هستند که سنتی فکر میکنند و در گذشته ماندهاند».
همچنین ناصر ایمانی با اشاره به تفاوت چهره سیاسی ،شخصیت های
مطرح هردوجناح پس از گذشت زمان به « ابتکار»گفت «:درواقع
چهرهای که به عنوان رهبران تاثیرگذار جناح ها میبینیم ،اگر به
شخصیتها ده سال یا بیست سال قبل انها مراجعه کنیم باورمان
نمیشود که این شخصتها یکی باشند .رهبران جریانهای سیاسی
باید شناخت خوبی نسبت به جامعه داشته باشند و شناخت آنها به
تودههای مختلف مردم و نیازهای مردم را داشته باشند».

واکنش آملی الریجانی به اظهارات رئیسجمهوری
رئیس قوه قضائیه گفت :تسامح دستگاه قضایی برای حفظ فضای آرام جامعه،
حدی دارد و اگر اظهارات بی مبنا علیه قوه قضائیه ادامه یابد ناچاریم طبق
قانون با مرتکبان برخورد کنیم.
آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی گفت :در مورد
رونده ای که حسب محتویات و نظر قاضی مربوطه ابعاد اقتصادی و مالی دارد و
نیاز به اقدامات قضایی دارد ،جار و جنجال به راه میاندازند برای اینکه اذهان مردم
را از اختالس و فساد دور کنند و به سمت مسائل سیاسی ببرند و متاسفانه در این
مسیر از هیچ هجمه و تهمتی هم به دستگاه قضایی ابا ندارند تا در مقابل رسیدگی ها
سنگ اندازی کنند .برخی کسانی که خود کارنامه سیاهی دارند ،درمحیط های حقیقی
و مجازی سخن می گویند و فیلم منتشر می کنند .پرونده این افراد کام ً
ال ابعاد مالی
دارد .البته ممکن است در مورد برخی افراد اتهامات امنیتی نیز مطرح باشد اما به هر

چهار سال کشور را رها کردید و دور برجام سینه زدید

حال این پرونده ها که ابعاد روشنی دارند در حال رسیدگی است .آیت اهلل آملی الریجانی
همچنین با انتقاد از اظهارات بعضی از مسئوالن ،خاطر نشان کرد :اخیرا ً برادر بزرگواری
گفته است که قوه قضائیه از سر بیکاری دائماً اقدام به احضار افراد میکند .این سخنان
بسیار کم لطفی است .در پاسخ باید گفت که قوه قضائیه حسب وظیفه اصلی و ذاتی خود
اقدام به رسیدگی قضایی و اجرای عدالت میکند ،دستگاه قضایی با دریافت گزارشها و
یا دریافت شکایت ،باید در صورت اقتضا افرادی را احضار کند و از آنان تحقیق به عمل
آورد .بنابراین قوه قضائیه از سر بیکاری افراد را احضار نمی کند .اگر بیکاری وجود دارد
این شما هستید که چهار سال کشور را رها کردید و دور برجام سینه زدید گویی کشور
کار و مشکل دیگری ندارد .ما هم کار داریم و هم محکم در مسیر قانونی خود ایستادهایم.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد :شما موظفید از قوه قضائیه بهعنوان رکن نظام حمایت
کلیت دولت به عنوان رکن نظام حمایت
کنید ،کما اینکه ما در طول سالهای گذشته از ّ

کردهایم این درست نیست در هر محفلی ،هر آنچه به ذهن شریفتان گذشت ،علیه
قوه قضائیه بیان کنید .وقتی شکایتی از یک مرجع رسمی می رسد ،دادستان
و دادسرا موظف به رسیدگی هستند و در این مسیر باید احضارهایی صورت
گیرد البته ممکن است این اشخاص پس از انجام تحقیقات و پس از رسیدگی
تبرئه شوند اما اینکه بخواهیم جلوی احضارها را بگیریم عالوه بر اینکه خالف
قانون است مردم خواهند گفت که رسیدگی های قوه قضائیه فقط برای افراد
بی بضاعت و ضعیف است و کاری با مقامات و مسئوالن ندارند .توصیه برادرانه ما این
است که اگر قوه قضائیه احتماالً در جایی اشتباه دارد در مورد آن اشتباه ،تذکر معقول
بدهند نه اینکه علیه احضار و رسیدگی به پرونده افراد که بر حسب قانون صورت
میگیرد ،سخن بگویند .چنانچه دستگاه قضایی نیز در جایی که مرتکب اشتباهی شده
موظف است از اشتباه خود برگردد.

سرلشگر جعفری در حاشیه نشست چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی از هماهنگی سپاه و وزیرامور خارجه در اعالم مواضع علیه دشمنان خبر داد

مواضع یکسان ،گویش و بیان متفاوت
نشست هماهنگی چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
عصر روز گذشته به ریاست آیتاهلل جنتی ،رئیس شورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی در محل ساختمان مجلس
خبرگان رهبری برگزار شد.
در این نشست سردار جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران،
سردار غیبپرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین ،حجتاالسالم
غالمحسین محسنی اژهای معاون قوه قضائیه ،علی عسگری رئیس
سازمان صدا و سیما ،عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان،
سردار سیدمسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ،مسعود
پزشکیان نایب رئیس مجلس ،سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه حضور
داشتند.
سردار سرلشکر محمد علی جعفری در این نشست با بیان اینکه
اگر زمینه را به گونه ای فراهم کنیم که خود مردم در جشن های
پیروزی انقالب مشارکت کنند ،اتفاقی بسیار بزرگ و با ارزش در این
مراسم به وجود می آید ،گفت :یکی از سیاستها در برگزاری این
نشست ها این است که مشارکت مردم در برگزاری پیروزی انقالب
چگونه خواهد بود؛ چون مردم ما صرف نظر از برخی کوتاهی ها و

نقطه ضعفها ،در اجرا انقالب و نظام اسالمی را دوست دارند و حضور
قاطع مردم در  22بهمن هر سال این موضوع را نشان می دهد.
سردار جعفری همچنین در حاشیه نشست هماهنگی چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در گفت وگو با تسنیم به هماهنگی
مواضع سپاه و وزیر امور خارجه کشورمان دررابطه با دشمنان
جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد و افزود :هماهنگی خوبی بین
ما و آقای ظریف در اعالم مواضع در برابر دشمنان و دشمنیهای
دشمنان علیه ایران اسالمی و علیه توانی که در ایران در بخشهای
دفاعی ،سیاسی و اجتماعی و عرصههای مختلف داریم ،وجود دارد.
وی افزود :مواضعی که آقای ظریف اعالم کرده ،بخش های
مختلف امنیتی و دفاعی هم دارند اما نوع گویش و بیانمان متفاوت
است .فرمانده کل سپاه پاسداران خاطرنشان کرد :بیان دیپلماتیک
با بیان نیروهای دفاعی متفاوت است؛ اما محتوا و جهتگیری آن
یکی است.
در ادامه این نشست ،آیت اهلل احمد جنتی ،رئیس شورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور نیز با تاکید بر اینکه اگر انقالب
اسالمی نبود سوریه ،لبنان و لیبی آزاد نمی شد ،افزود :این عزت را
باید حفظ کنیم و چهلمین سالگرد پیروزی انقالب باید باشکوه ترین

مراسم این چهل سال باشد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور افزود :باید توجه
کنیم از کجا به کجا رسیدیم و به کجا باید برویم ولی بسیاری از
جوانان ما به این نکته توجه ندارند درصورتی که خداوند در قرآن
کریم ،نتیجه کفران نعمت را عذاب شدید دانسته است .آیت اهلل
جنتی ادامه داد 22 :بهمن و  9دی معجزه میکند و چهلمین سالگرد
باید ده ها برابر آن مراسم بازتاب داشته باشد.
همچنین مسعود پزشکیان ،نایب رئیس اول مجلس دیگر سخنران
این مراسم بود .او در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با بیان اینکه باید دستاوردهایی که در
انقالب داشتهایم را مطابق با واقعیت ببینیم ،گفت :اگر بتوانیم واقعی
ببینیم و صادقانه با مردم آنچه را که هست بگوییم و مشکالت موجود
را هم ببینیم ،راحتتر می توانیم نفود کنیم تا اینکه بیابیم و تعریف
کنیم .به هرحال ما در رسانهها و حتی در نماز جمعه و صداوسیما
خیلی چیزها را نقد میکنیم و حاال فردا قرار است آنچه را که نقد
کردهایم بگوییم که خوب است ،این تناقض را در جامعه و بین نسل
جوان نمیشود به راحتی روشن کرد.
وی افزود :ما باید کاری کنیم که اشکاالت را برطرف کنیم و بر

اساس اهداف انقالب حرکت کنیم ،آیت اهلل جنتی گفتند که ما کجا
بودیم و قرار بود به کجا برویم .در جمهوری اسالمی هدف انسجام و
وحدت کلمه بود ،حاال کجا قرار داریم؟ چقدر آن را محقق کردهایم؟
و برای اینکه بتوانیم مشکالت و توطئهها را حل کنیم باید چه کنیم؟
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :اگر صادقانه مسائل
را نگاه نکنیم به مشکل میخوریم ،هیچ چیز بهتر از صداقت نیست
که آنچه واقعیت و حق است بگوییم نه اینکه بخواهیم برخی چیزها
را کتمان کنیم و چیز دیگری بگوییم.
وی افزود :تصور نمی کنم برای انجام این مراسم اگر کارها را
تقسیم بندی دقیقی کنیم به پول زیادی نیاز داشته باشیم ،مگر ما
جنگ را با پول در برابر دشمنان به جایی رساندیم؟ اعتقاد و باور
پول نمی خواهد ،عمل می خواهد و اگر به این انقالب باور داریم و
می خواهیم این راه را برویم به پول نیاز نداریم .مردم هم برای حضور در
این مراسم نیاز به بودجه دولتی ندارند ،مگر اول انقالب یادمان نیست
که مردم مغازه هایشان را تعطیل می کردند و به صحنه می رفتند؟
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :اگر از پول
بیت المال زیاد خرج کنیم و بریز و بپاش داشته باشیم و بعد بیایم در
همان مراسم از ایثار و فداکاری بگوییم ،نمی شود.

