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سرمقاله

گزارش یک مناظره
ادامه از صفحه یک

یکی از پامنبری ها در پاسخ گفتند: حاج آقا اگر 
بگذارند شما سالم از مشهد تا تهران سفر کنی و 
از تهران تا کاخ نیز سالم بروی و بدون مانع وارد 
کاخ شوی و ایشان هم هیچ دفاعی نکند تا دست 
شما به خرخرش برسد، احتماال موفق می شوی 
اما شرط تحققش زنجیره ای از اگرهاست به طول 

مشهد تا تهران.
حاال هم شرط تحقق آلترناتیو بودن رضا پهلوی 
برای جمهوری اسالمی، زنجیره ای از اگرهایی به 

طول آمریکا تا ایران می باشد.
و اما راهکار بنده همچنان اصالحات حداکثری 
بود )البته مخاطب بنده همچون بسیاری دیگر 
روی واژه اصالحات حساسیت حداکثری داشت 
که مجبور شدم از واژه تغییرات بنیادی استفاده 
کنم( و باتشریح ابعاد و مختصات تغییرات مورد 
مطالبه درنهایت  ایشان نیز همراه شدند اما با 
یک شرط و آن هم تضمین بود. چیزی که در 
بیان و روی کاغذ گفتنش راحت است اما حتما 
امثال بنده قادر به دادن چنین تضمینی نیستیم 

و جامعه هم از امثال بنده نمی پذیرند.
منظور  این  به  گزارش  این  بیان  علی ایحال 
بود که اکثریت قریب به اتفاق جامعه و حتی 
بخشی از اپوزیسیون به شرط تضمین همچنان 
تنها سناریوی ممکن را تغییرات بنیادی می دانند 
و شعار براندازی را به قول آقای خاتمی نه ممکن 
منتظر  همه  عبارتی  به  می دانند.  مطلوب  ونه 
تغییرات اساسی هستند و نباید با فروکش کردن 
اعتراضات و بی تفاوتی مسئوالن بار دیگر مردم را 

نسبت به تغییرات ناامید کرد.

خبر

اخبار

توجه به روستا به عنوان یکی از 
مسائل برنامه هفتم

رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست با 
به  روستا  به  توجه  بر  بنیاد مسکن  مسئوالن 
عنوان یکی از مسائل برنامه هفتم تاکید کرد. 

قالیباف  محمدباقر  ملت،  خانه  گزارش  به 
روز پنجشنبه در جلسه ای با مسئوالن بنیاد 
فرا  تبریک  ضمن  اسالمی  انقالب  مسکن 
گفت:  فجر  مبارک  دهه  و  رجب  ماه  رسیدن 
نیازمند  ما  روستاها  به  مربوط  مباحث  درباره 
بنده  البته  هستیم،  تری  جامع  طراحی  یک 
زمانی موضوعات مربوط به آمایش را دنبال می 
پیگیر محرومیت  کردم و چندسالی است که 

زدایی و توانمندسازی هستم.
وی تاکید کرد: بهرحال با وجود انتقال برق، 
گاز و آب اما نتوانسته ایم به روستاها آنطور که 
باید و شاید رسیدگی کنیم، البته بخش هایی 
اشکاالت  نتیجه  این مشکالت ممکن است  از 
ساختاری، بخش هایی نتیجه تعدد مدیریتی 

و یا تعدد در سیاستگذاری باشد.
رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه روی 
این موضوعات باید در برنامه هفتم کار شود، 
ادامه داد: رهبر معظم انقالب بر این مسئله 
تاکید داشتند که برنامه هفتم برنامه ای، مسئله 
محور باشد و با همراهی دولت، این ظرفیت در 
مجلس و مرکز پژوهش ها هم هست که ما در 
برنامه هفتم روستاها را به معنی عام خودش 

یکی از مسائل کشور تلقی کنیم.
جهت می  این  از  کرد:  بیان  قالیباف 
هفتم  برنامه  بحث  به  ورود  از  توان پیش 
تجربیات  از  کرد تا  تعیین  را  وقتی  توسعه، 
واقعا  و  شود  استفاده  حوزه  این  در  دوستان 
یک سیاست مشخصی در برنامه هفتم برای 

این مسئله مدنظر قرار گیرد.

پیام رهبر انقالب به بیست و نهمین 
اجالس سراسری نماز

اجالس  نهمین  و  بیست  برگزاری  با  همزمان 
سراسری نماز، پیام رهبر انقالب به این اجالس 

منتشر شد. 
متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
برپائی این همایش فرخنده پس از تأخیر دوساله، 
مایه ی خرسندی و انشاءالله موجب برکت است. 
هر تالش فکری و عملی برای نشان دادن ارزش 
نماز و بزرگداشت این فریضه ی مبارک، کاری در 
جهت نورانی کردن دل انسانها و گرم کردن محفل 

زندگی آنها است.
یاد خدا که نماز مظهر کامل آن است، دل و جان 
را آزاد و جامعه را آباد میسازد. پیوندهای حیاتی در 
یک جامعه ی خوشبخت و خوش فرجام، همچون 
دوستی و گذشت و مهربانی و همدلی و همدردی 
و یاری رسانی و خیرخواهی و امثال آن به برکت 
می یابد. صفهای  استحکام  نماز،  اقامه ی  و  رواج 
نماز جماعت، صفوف به هم پیوسته ی فعالیت های 
پرشور  و  گرم  کانون  میآورد.  پدید  را  اجتماعی 
مساجد، کانون های همکاری در عرصه ی اجتماعی 
را رونق می بخشد. نماز، آنگاه که با احساس حضور 
خداوند، گزارده شود به همه ی عرصه های زندگی 
نورافشانی میکند و دنیا و آخرت فرد و جامعه را 

آباد میسازد.
نمازگزار -هر که و هر جا- به اندازه ی ظرفیت خود 
از نماز بهره میبرد، ولی در این میان، جوانان و 
نوجوانان از همه جلوترند؛ بهره ی آنان از نمازی که 
با توجه و خشوع خوانده شود بسی بیشتر است. 
برای  دارد  افزونتری  آمادگی  نوجوان  و  دل جوان 
رسیدن به »فالح« که اذان نماز، شتاب گرفتن به 

آن را سفارش میکند.
پدران و مادران، معلمان و استادان، اندرزگویان 
و راهنمایان، این حقیقت را در رابطه میان نماز و 
جوان، به یاد داشته باشند و وظیفه ئی را که بر 
دانشگاه ها،  مدارس،  بشناسند.  آنهاست  دوش 
بطور ویژه دانشگاه فرهنگیان، صداوسیما و دیگر 
دستگاههای فرهنگ ساز، در شمار مخاطبان اصلی 

»اقیموا الصالة« جای میگیرند.

شیر نفت فقط باید برای بهداشت و 
آموزش باز شود

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
برای  باید  فقط  کشور  نفت  شیر  گفت:  اسالمی 

بهداشت و آموزش باز شود. 
حمیدرضا حاجی بابایی در دومین مجمع سالمت 
و  ششم  مجلس  در  کرد:  اظهار  همدان،  استان 
جلسه ای  غیرمتعهدها  اجالس  برگزاری  هنگام 
با آقای فیدل  ایران  تشکیل شد و رئیس جمهور 
من  گفت  کاسترو  فیدل  داشت،  جلسه  کاسترو 
نتوانستم به کشورم خدمت کنم اما مشکل آموزش 

و بهداشت را حل کردم.
حاحی بابایی تصریح کرد: شیر نفت کشور فقط 
باید برای بهداشت و آموزش باز شود و بقیه موارد 

باید به صورت درآمد و هزینه باشد.
وی ادامه داد: آموزش افراد، وظیفه دولت است 
و اگر مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد، 
مشکالت کشور حل می شود. تمام دانش آموزان 
باید در مدرسه زیبا و خوشایندی باشند که دلشان 

برای آن مدرسه تنگ شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس مطرح 
کرد: وزیر بهداشت می داند در هیچ سالی به اندازه 
بودجه ۱۴۰۱ به حوزه بهداشت و آموزش وپرورش 

کمک نشده است. 
حاجی بابایی ادامه داد: ما داریم وظیفه و کار 
عقب مانده خود را انجام می دهیم. یک نفر نباید 
از نظر مالی مشکلی برای درمان داشته باشد 
باید ۵۰۰۰  بنابراین صندوقی در نظر گرفتیم و 
تا هیچ کس مشکلی  میلیارد در آن قرار دهیم 

نداشته باشد.

فرمانده انتظامی تهران تغییر کرد
با حکم احمدرضا رادان فرماندهی کل انتظامی 
کشور، سردار محمدیان فرمانده انتظامی تهران 
استان  انتظامی  فرمانده  محمدیان  شد؛  بزرگ 

البرز و رییس پیشین پلیس آگاهی تهران بود.
به گزارش فارس، گفتنی است سردار رحیمی 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ   نیز به عنوان رییس 

پلیس امنیت اقتصادی فراجا منصوب شد.

سردار رحیمی توضیح داده که این فرد به همراه 
دو فرزند خردسال خود صبح روز جمعه با ورود به 
سفارت آذربایجان با سالح گرم اقدام به تیراندازی 
نفر  دو  و  کشته  نفر  یک  حادثه  این  در  که  کرده 
مجروح شدند. در تحقیقات اولیه فرد مهاجم انگیزه 
خود را مشکالت شخصی و خانوادگی اعالم کرده 

است.
در همین رابطه، قاضی محمد شهریاری سرپرست 
دادسرای امور جنایی تهران هم که بالفاصله با حضور 
در صحنه نسبت به پیگیری حادثه رخ داده حاضر 
شد درباره جزییات آن توضیح داد: ساعت ۸ صبح 
روز جمعه یک دستگاه خودروی پراید با توقف مقابل 
سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و پس از به 
کار گیری سالح موفق به ورود به داخل ساختمان 
سفارت می شود. پس از حمله این فرد به سفارت 
یک فرد از جمهوری آذربایجان کشته و ۲ نفر مجروح 

می شوند.
گفته می شود این فرد با انگیزه شخصی به سفارت 
جمهوری آذربایجان در تهران حمله کرده است در 
اولیه متهم مدعی شده است: فروردین  تحقیقات 
ماه امسال همسرم به سفارت آذربایجان در تهران 
مراجعه کرده و دیگر به منزل مراجعه نکرده است. 
جمهوری  سفارت  به  حمله  از  خود  انگیزه  وی 
آذربایجان را اینگونه بیان می کند که در مراجعات 
مکرر به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران هیچ 
پاسخی از آنها دریافت نمی کردم و تصور می کردم 
همسرم در سفارت جمهوری آذربایجان در تهران 
حاضر است و حاضر به دیدار با من نیست. امروز 
صبح تصمیم گرفتم با اسلحه کالشینکفی که از قبل 

تهیه کرده بودم به سفارت مراجعه کنم.
خارجه  امور  وزارت  همچنین سخنگوی 
مسلحانه  اقدام  کردن   محکوم  کشورمان ضمن 
انجام شده در ورودی سفارت جمهوری آذربایجان 
در تهران و تسلیت و ابراز همدردی عمیق با دولت 
و ملت آذربایجان، اظهار داشت: نیروهای انتظامی 
و امنیتی بالفاصله وارد عمل شده و فرد ضارب را 
دستگیر کردند که هم اکنون تحت بازجویی قرار دارد.
ویژه  دستور  با  که  کرده  تاکید  کنعانی  ناصر 
مقامات سیاسی و امنیتی کشور، موضوع با اولویت 
و حساسیت باال در حال بررسی است تا ابعاد این 

اقدام و انگیزه ضارب مشخص شود.
واکنش باکو به حادثه

وزارت امور خارجه آذربایجان نیز در ساعت اولیه 
این حادثه با انتشار بیانیه ای درباره حمله به سفارت 
این کشور توضیحاتی داده و اشاره کرده است که در 
این حادثه یک نفر با اسلحه کالشینکف حمله کرد 
و رییس حراست سفارت باکو  را کشت، دو محافظ 
سفارت نیز در جلوگیری از  این حمله زخمی شدند. 

وضعیت آنها رضایت بخش است.
در  نیز  آذربایجان  رئیس جمهور  علی اف،  الهام 
بیانیه ای به این حمله واکنش نشان داد و نوشت: 
و  تروریستی  اقدام  این  فوری  بررسی  خواستار  ما 
مجازات تروریست ها هستیم. حمله تروریستی به 
نمایندگی های دیپلماتیک غیرقابل قبول است. به 
وزارت  سخنگوی  حاجی زاده،  آیخان  ایسنا  گزارش 
خارجه آذربایجان نیز در گفت وگویی با تی آر تی 
عنوان کرد که طرف ایرانی مسئولیت کامل حمله 
به سفارت این کشور در تهران را برعهده دارد. وی 
همچنین اعالم کرد که دولت باکو درصدد است تا در 

آینده ای نزدیک سفارت خود در ایران را تخلیه کند.
واکنش های خارجی

در واکنش به این حادثه مولود چاووش اوغلو وزیر 
خارجه ترکیه هم در توییتی ضمن محکوم کردن این 
حمله نوشته است که من حمله نابکار به سفارت 
آذربایجان در تهران را محکوم می کنم. امیدوارم که 
خداوند برادر شهیدمان را مورد مرحمت قرار دهد. 
من به اقوام وی و همچنین مردم آذربایجان تسلیت 
می گویم و امیدوارم که مجروحان به سرعت بهبود 

پیدا کنند. آذربایجان هرگز تنها نیست.«
در ادامه واکنش ها به حمله مسلحانه به سفارت 
وزارت  سخنگوی  زاخارووا  ماریا  تهران،   در  باکو 
خارجه روسیه هم در کانال تلگرامی خود با اشاره 
به اینکه بعدا اظهارنظر با جزئیات تری در این زمینه 
به  دیگر  حمله ای  از  ما  نوشت:  داشت،  خواهیم 
سفارت آذربایجان - که در آن یک مامور امنیتی جان 
باخت - شوکه شده ایم. ما به همتایان آذربایجانی 

تسلیت می گوییم و حمایت خود را ابراز می داریم.
دیدار وزاری خارجه و کشور 

وزرای  وحیدی  احمد  و  امیرعبداللهیان  حسین 
آمده در  پیش  به حادثه  توجه  با  و کشور  خارجه 
سفارت جمهوری آذربایجان در تهران اهداف و انگیزه 

مهاجم مسلح را مورد بررسی قرار دادند.
وزارت خارجه آذربایجان سیدعباس موسوی، سفیر 
ایران در باکو در پی حمله مسلحانه به سفارت این 

کشور در ایران را احضار کرد.
مرکز رسانه قوه قضاییه با اعالم نشانه های بیشتر 

از انگیزه شخصی فرد مهاجم به سفارت آذربایجان 
بیان کرد: بررسی سوابق متهم نشان می دهد متهم 
در ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ شکایتی را مبنی بر مفقودی 
ارومیه ثبت کرده است. همسر وی  همسرش در 
اهل باکو بوده است. پرونده مفقودی پس از پیگیری 
جمهوری  به  وی  همسر  اینکه  شدن  مشخص  و 
آذربایجان بازگشته است در این موضوع خاص بسته 
از وزارت  را  این فرد موضوع  از آن  می شود و پس 
خارجه و سفارت جهوری آذربایجان پیگیری می کرده 
است. در ابتدای سال همسر فرد مهاجم با کمک 
به جمهوری  اش  خانواده  اعضای  از  دیگر  نفر  دو 

آذربایجان می رود و دیگر برنمی گردد.
تهران و باکو فضا را مدیریت کنند

جمشیدی معاون  محمد  که  حالی  در  همچنین 
سیاسی رییس جمهور در صفحه شخصی خود در 
توییتر نوشت: »حادثه تلخ حمله به سفارت کشور 
محکوم  را  آذربایجان  جمهوری  همسایه  و  برادر 
می کنیم. آیت الله رئیسی بالفاصله پس از شنیدن 
این خبر ناگوار دستور بررسی همه جانبه موضوع را 
صادر و مراتب تسلیت و همدردی خود را با دولت، 
ملت و بازماندگان دیپلمات جانباخته اعالم و برای 
مجروحان آرزوی شفای عاجل کردند، محسن پاک 
آیین سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان در 
گفت و گویی که با سایت خبرآنالین داشته، می 
گوید: این یک اقدام نادر است و اصوال این اقدام 
ها علیه سفارت یک کشور دوست و همسایه رخ 
نمیدهد. همه کسانی که با اصول دیپلماتیک آشنا 

را محکوم می دانند و سخنگوی  اقدام  این  هستند 
وزارت امور خارجه هم این حادثه را محکوم کرد و 
انتظار است که دولت های دوست ایران و جمهوری 
آذربایجان این مساله را با درایت مدیریت کنند و 
اجازه ندهند روابط خوب دو کشور خدشه دار شود. 
در عین حال موضوع رسیدگی خواهد شد و به نظر 
من رسانه ها فرصت بدهند تا مقامات رسمی کشور 
اقدامات رسمی خودشان را انجام بدهند و از گمانه 
زنی پرهیز کنند و برخی از کشورهای منطقه که اظهار 
نظر کردند انتظار داریم نظرات آنها بر اساس دریافت 
اخبار موثق باشد و باید این اتفاق به خوبی مدیریت 

شود و روابط خوب دو کشور آسیبی نبیند.
وی با بیان اینکه تاکنون شواهدی که واصل شده 
تا نشان داده شود این اقدام تروریستی بوده و انگیزه 
سیاسی داشته است، توضیح می دهد: . اینکه این 
فرد با دو فرزند خود وارد سفارت می شود تروریست 
ها اینگونه عمل و اقدام نمی کنند ولی باید منتظر بود 
تا مسئولین رسیدگی کنند و آخرین اطالعات را از 

منابع موثق دریافت کرد و سپس اظهار نظر کرد.
دو  بین  های  اختالف  افزاید:   می  ادامه  در  وی 
کشور ممکن است با گفتگو های دیپلماتیک کاهش 
پیدا بکند و این حادثه ای که اتفاق افتاده ارتباطی 
چرا  ندارد  آذربایجان  و  ایران  نظرهای  اختالف  به 
است.  اختالفات  از  بیش  کشور  دو  اشتراکات  که 
بنابراین  باید کامال مراقب باشیم که به اخباری که 
رژیم صهیونیستی و پانترکیست ها منتشر می کنند، 

توجهی نکنیم.

انرژی مجلس شورای اسالمی  رئیسه کمیسیون  یک عضو هیئت 
گفت: قطعا مجلس با در نظر گرفتن شرایط کشور و ارزیابی میزان 
تحقق درآمد نفتی در سال جاری نسبت به تعیین حجم فروش نفت و 

قیمت آن در بودجه ۱۴۰۲ تصمیم گیری خواهد کرد. 
عبدالعلی رحیمی مظفری پیش بینی فروش روزانه نفت و قیمت 
هر بشکه نفت در الیحه بودجه سال آینده بیان کرد: هم درباره حجم 
فروش و هم قیمت فروش نفت نظرات مختلفی در مجلس وجود دارد 
اما اینکه توجیه دولت از رقمی که در الیحه بودجه سال آتی پیش بینی 

کرده است چیست باید مورد ارزیابی قرار گیرد. قطعا کمیسیون انرژی 
سعی می کند تا نظر کارشناسی درباره فروش نفت برای سال آینده ارائه 
کند و هرچه بتوانیم ارقام فروش نفت را منطقی تر و واقعی تر پیش 

بینی کنیم قطعا به نفع کشور است.
نباید با چشم انداز رویایی افق فروش نفت در بودجه ۱۴۰۲ بسته شود

به گزارش ایسنا، این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه اظهار 
کرد: اگر از االن یک برنامه اجرایی برای فروش نفت طراحی کنیم تا با 
ناترازی در این بخش مواجه نشویم، قطعا با مشکل کمبود نقدینگی و 

چاپ پول در سال آینده مواجه نخواهیم شد.
وی ادامه دامد: در پیش بینی رقم فروش نفت و درآمد نفتی حاصله 
برای سال آینده باید شرایط کشور و جنگ ترکیبی که علیه ما به راه 
انداخته اند را در نظر بگیرم و همه جوانب باید سنجیده شود. اگر از 
محل فروش نفت در سال آتی درآمد بیشتری کسب کردیم می توانیم 
کارهای بیشتری انجام دهیم اما اگر با چشم انداز رویایی، افق فروش 

نفت را ببندیم سبب می شود تا دشمن فشار را بر ما بیشتر کند.
مجلس تالش می کند درآمد نفتی در بودجه سال آینده واقع بینانه 

باشد
نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: ما 
نمی توانیم سقف بودجه را باال ببندیم و برای فروش نفت و حجم تولید 
در سال آینده رقم باالیی را لحاظ کنیم سپس با عدم تحقق این درآمد 
هم مجلس و هم دولت نمره منفی را دریافت خواهند کرد. اینکه آیا 
۶۰۵ همت پیش بینی شده به عنوان درآمد نفتی در سال آینده محقق 
خواهد شد یا نه باید در وهله اول توجیه دولت شنیده شود و باید میزان 

فروش نفت در سال جاری و تفاوت آن با میزان درآمد پیش بینی شده 
از این محل برای سال آتی مورد بررسی قرار گیرد.

عدم تحقق منابع درآمدی بودجه به کاهش ارزش پول ملی می 
انجامد

وی در ادامه تاکید کرد: باید شرایط سال جاری و سال آتی نیز مورد 
بررسی قرار گیرد. دولت باید بتواند نمایندگان را قانع کند که این ۶۰۵ 
همت درآمد نفتی محقق خواهد شد. امیدواریم بودجه پیشنهادی 
دولت با یک منطقی که هم شرایط جاری کشور و هم شرایط آتی کشور 
در آن در نظر گرفته شده باشد در مجلس به تصویب برسد. اینکه صرفا 
یکسری اعداد و ارقام را در الیحه بودجه بیاوریم اما محقق نشود و از 
یک طرف دولت تحت فشار باشد و از طرف دیگر مجلس مدام تذکر 
بدهد که چرا بودجه تخصیص پیدا نمی کند مشکلی را حل نمی کند، 
در نهایت این ناکامی ها به کاهش ارزش پول ملی می انجامد که اتفاق 

خوبی نخواهد بود.
رحیمی مظفری افزود: شرایط اقتصادی کشور اجازه تغییر قیمت 
حامل های انرژی در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ را نمی دهد هرچند ممکن 
است خارج از مصارف خانگی در راستای رعایت الگوی مصرف در سقف 
پله ها تغییراتی ایجاد شده و بحث آب، برق و گاز صنایع مشمول 
تغییراتی شود اما اینکه قیمت بنزین تغییر کند یا اینکه قیمت سایر 
حامل های انرژی باالتر برود قطعا در بودجه سال آتی اتفاق نخواهد 
داد. اگر شرایط اقتصادی مناسب بود تغییر قیمت حامل های انرژی یک 
ضرروت اجتناب ناپذیر بود اما امروز شرایط اقتصادی حاکم بر کشور 

فعال این ضرورت را سلب کرده است.

»ابتکار« آخرین جزئیات حمله به سفارت آذربایجان را بررسی می کند

ماجرای یک شوک دیپلماتیک
گروه سیاسی - در پی حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و دستگیری فرد مهاجم، پیگیرهای انتظامی و امنیتی و واکنش ها در این باره 
آغاز شده است. به گفته رئیس پلیس پایتخت فردی که صبح دیروز )جمعه( با سالح گرم وارد سفارت آذربایجان در تهران شده و اقدام به تیراندازی کرده 

بود، دستگیر شده است.

عدم تحقق منابع درآمدی بودجه به کاهش ارزش پول ملی می انجامدیک عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس:

اختالف های 
بین دو کشور 

ممکن است 
با گفتگو های 

دیپلماتیک 
کاهش پیدا 
بکند و این 

حادثه ای که 
اتفاق افتاده 

ارتباطی 
به اختالف 

نظرهای ایران 
و آذربایجان 

ندارد چرا که 
اشتراکات دو 

کشور بیش از 
اختالفات است

دبیرکل حزب اتحاد ملت گفت: در اعتراضات اخیر اصالح طلبان 
به جلساتی دعوت شدند. تاکید قاطبه آنها در این جلسات این بود 
که صدای اعتراض مردم را بشنوید و دست به اصالحات جدی در 
شیوه حکمرانی بزنید. اما این جلسات در کیفیت و سطحی نبود که 
تاثیر ملموسی در رویکردها، رفتارها و سیاستگذاری ها داشته باشد. 
آذر منصوری دبیرکل حزب اتحاد ملت در پاسخ به این سوال که در 
جریان وقایع اخیر گفت وگوهایی میان شخصیت های اصالح طلب با 
سران نظام برگزار شد اما خبرها حاکی از توقف گفت وگوها است علت 
توقف این گفت وگوها را در چه می بینید، گفت: اصالح طلبان به عنوان 
مدافعان همیشگی گفت وگو سال هاست که پیشنهاد گفت وگوی ملی 
را به حاکمیت داده اند. چرا که بدون گفت وگو هیچ تفاهمی نه بر سر 
اصل مسئله، مشکل یا بحران شکل می گیرد و نه می شود بر سر راه 

حل ها به توافقی رسید.
طرح  خاتمی  آقای  که  سال هاست  افزود:  وی  ایلنا،  گزارش  به 
دریافت  پاسخی  تنها  نه  اما  کرده اند،  مطرح  را  ملی  گفت وگوی 
نکرده اند، بلکه با انواع اتهامات عجیب و غریب این پیشنهاد پس زده 
شده است. من فکر می کنم اساسا خود مفهوم گفت وگو محل مناقشه 

است و ابتدا باید خود گفت وگو را جا انداخت و نجات داد.

دبیرکل حزب اتحاد ملت گفت: آنچه مد نظر اصالح طلبان است 
این بود که در تحلیل مسئله، مشکل، بحران و یا انسجام ملی که 
مدنظر حاکمیت هم هست، باید بر سر فکت های دقیق، علمی و 
واقع بینانه تفاهم کرد. از همه مهم تر اینکه حاکمیت تا چه حد خود 
را نیازمند به این گفت وگوها می داند. اینکه اصالح طلبان در بزنگاه ها 
به جلساتی که بیشتر گفت و شنود است تا گفت وگو دعوت شوند 
و این گفت و شنودها هیچ تاثیری در نوع رفتار و سیاستگذاری های 
حکمرانی نداشته باشد و برای گفت و شنود باشد، معنایی جز دور 

شدن از مفهوم گفت وگو ندارد.
وی تصریح کرد: پس از اعتراضات ۹۸ ما به برخی از این جلسات 
از  خروج  اصلی  راه حل  که  کردیم  تاکید  هم  آنجا  و  شدیم  دعوت 
بحران ها تمکین به اصل مهم حاکمیت ملی در داخل و تعامل سازنده 
در راستای منافع ملی کشور با جهان است. اما حاصل این گفت وگوها 

انتخابات با مشارکت حداقلی در اسفند ۹۸ و خرداد ۱۴۰۰ شد.
به  اصالح طلبان  هم  اخیر  اعتراضات  در  کرد:  تصریح  منصوری 
جلساتی دعوت شدند. تاکید قاطبه آنها در این جلسات این بود که 
صدای اعتراض مردم را بشنوید و دست به اصالحات جدی در شیوه 
حکمرانی بزنید. مثال اینکه از صدور احکام سنگین خودداری کنید. 

قانون حجاب را متناسب به اقتضائات امروز اصالح کنید. دیپلماسی 
را در سیاست خارجی احیا کنید و به سمت تعامل سازنده با جهان 
بروید و نگاه یک سویه به شرق در تعارض با مفهوم استقالل واقعی 
تاثیر  اما این جلسات در کیفیت و سطحی نبود که  کشور است. 

ملموسی در رویکردها، رفتارها و سیاستگذاری ها داشته باشد. 
از  استقبال  تداوم  ضمن  اصالح طلبان  نظرم  به  افزود:  وی 
گفت وگوها باید تالش کنند خود گفت وگو را نجات دهند و اینکه 
الزمه پذیرش هر گفت وگویی باید تغییر یا اصالح رفتار در راستای 
در  بتواند  این گفت وگوها  تا  باشد  ایرانیان  برای همه  ایران  تحقق 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت آثار عملی به دنبال داشته باشد، 
در غیر این صورت تنها نقشی که به اصالح طلبان می دهد در حد 

زینت المجالس است.
 منصوری در پاسخ به این سوال که آیا در آینده شاهد از سرگیری 
تحوالت  و  به شرایط  بسته  گفت:  بود،  گفت وگوها خواهیم  مجدد 
پیش روی کشور طبعا هر جا احساس نیاز شود اصالح طلبان هم به 
گفت وگو دعوت خواهند شد. اما با توجه به نوع مواجهه با اعتراضات 
اخیر من چشم اندازی برای شکل گیری گفت وگو و نه گفت و شنود 

نمی بینم.

روایتی از توقف جلسات اصالح طلبان با سران نظام
 اصالح طلبان باید گفت وگو را نجات دهند 
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