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   براي ثبت در تاريخ 
سيد محمد حسيني وزير اسبق ارشاد طي توئيتي 
درباره تصويب FATF در مجلس شوراي اسالمي 
پيامي براي ثبت در تاريخ و حافظه مردم ايران داد. 
نوش��ت: صرفاً جهت ثبت در تاريخ و حافظه ملت 
ايران. از منظر نيروهاي انقالب همه اعضاي فراكسيون موسوم به اميد و 
مستقلين مجلس به اليحه CFT رأي موافق داده اند، مگر اينكه نماينده اي 

با شهامت و بدون لكنت زبان اعالم نمايد، رأي مخالف داده است. 
...........................................................................................................................

   نمايندگان مجلس به دغدغه ها توجه داشته باشند
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در توئيتر درباره تصويب 
FATF در مجلس شوراي اس��المي نوشت: بررس��ي هر مصوبه اي در 
مجلس نيازمند بي��ان ديدگاه هاي موافق و مخال��ف نمايندگان محترم 
است. مطابق اصل 86 قانون اساسي نمايندگان نيز در مقام ايفاي وظايف 
نمايندگي آزاد هستند، البته الزم است دغدغه هاي مردم عزيز مورد توجه 
نمايندگان قرار گيرد و از طرفي انتقادها نيز نبايد همراه با توهين باشد. 
...........................................................................................................................

   علم بهتر است يا مدرك
جعفرزاده ايمن آبادي نماينده رشت در مجلس شوراي اسالمي طي توئيتي 
درباره سيل شديد در شمال كشور نوشت: در جريان سيل اخير پل هاي 
ساخته شده توسط مهندسان بي مدرك با قدمت 100 سال و شايد بيشتر 
هيچ گونه آسيبي نديدند ولي پل هاي با سابقه ساخت بعضاً كمتر از يك 
دهه توسط مهندسان با مدرك تحصيلي دهن پركن تخريب شد. به نظرم 

موضوع انشاي مدارس بايد اين باشد كه علم بهتر است يا مدرك. 
...........................................................................................................................

   FATF در تعريف پناهيان
حجت االسالم پناهيان به شيوه جديد استعمار دشمن 
اشاره كرد و الحاق FATF را اس��تعمار فرانو ناميد؛ 
شيوه اي كه دشمن به اسم قوانين بي المللي جامعه اي 
را وادار ب��ه تغيير و پذيرش خود مي كن��د. به گفته او 
كشور جمهوري اسالمي داراي امتيازاتي است كه مي تواند به وسيله آن 

جهان را به زانو درآورده و دشمن را وادار به پذيرش كند. 
...........................................................................................................................

   توهم هاي قهرمانانه
داريوش سجادي طي يادداشتي در صفحه شخصي خود در اينستاگرام 
با عنوان »توهم هاي قهرمانانه« خطاب به توئيت   اخير پروانه سلحشوري 
نوش��ت: پروانه سلحش��وري نماينده هيج��ان زده مجل��س در پيغامي 
جوان س��رانه و »قهرمان انديش��انه از خود« رأي مثبتش به FATF را 

اسباب افتخارش بابت برائتش از حاميان ترور در ايران و جهان ناميده.
خير س��ركار خانم سلحشوري هر چند سياس��ت به صفت ظاهر جذاب 
و عوام پذير اس��ت ام��ا همزمان دانش��ي اس��ت برخ��وردار از ظرايف و 
پيچيدگي هايي تخصصي كه فقدان تفطن شما و امثال شما بدان ظرايف 
منجر به آن مي شود تا خام انديشانه خيانت را خدمت فهم كرده و بالطبع 

دچار خلسه »قهرمان بيني« از خود شويد. 
سركار عليه جنابعالي زماني مي توانس��تيد بابت آن رأي ننگين به خود 
بباليد كه تا پيش از آن بين خود و مدعيان غربي به فهم و دركي مشترك از 
تروريسم مي رسيديد، وقتي بدون برخورداري از دانش تخصصي سياست 
تا آن اندازه هيجان زده و مشعوف از رأي ننگين تان به FATF مي شويد 
الجرم نمي فهميد كه مراد ناجوانمردانه غربي��ان از تحميل FATF به 
ايران و تشجيع ايران به احتراز از گروه هاي تروريستي اطالق اين واژه به 
همان سپاهي است كه مطابق قانون اساسي ايران تضمين كننده سرحدات 
سرزميني و اعتقادي انقالب اسالمي و تمهيد كننده امنيت شهروندان و 

حمايت كننده از محرومان و مظلومان جهان است. 
سركار خانم سلحش��وري اگر بازي كردن در زمين دشمن براي جنابعالي 
اسباب افتخار است، الجرم مستوجب ش��ماتت و طبابتيد، شايسته است 
جنابعالي و ديگر همقطاران مفتخر به رأي مثبت ش��ان به FATF ضمن 
كس��ب حداقل هاي درك و دانش و تخصص سياس��ت بفرماييد چرا قبل 
از »احراز مقام قهرماني تان« از دول راقيه مدعي FATF نپرس��يديد اگر 
تروريس��م و كمك مالي به تروريست بد اس��ت در آن صورت فرقه ضاله و 
تروريستي مريم رجوي در قلب اروپا چه غلطي مي كند كه رسماً در فرانسه 
دفتر داشته و با پول كثيف رياض فربه مي شود و بولتون و جولياني )مشاور 
امنيت ملي و وكيل ترامپ( رسماً و علناً در ميتينگ هاي سياسي آن وحوش 
آدمخوار، لن تراني مي كنند. كاش ش��وراي نگهب��ان در احراز صالحيت 
نماين��دگان مجلس به جاي تحقيق��ات ناالزم و حساس��يت هاي جانبي 
الاقل درخواست دو واحد تخصص علوم سياسي از شائقان به نشستن بر 

كرسي هاي پارلمان ايران را در دستور كار خود قرار مي داد.

 حجت االسالم اكرمي: رئيس جمهور 
بايد پاي صحبت همه اقشار مردم بنشيند  

عضو ش�وراي مركزي جامعه روحانيت گفت: رئيس جمهور بايد پاي 
صحبت همه اقشار مردم بنشيند و آنچه مطلوب است به كار گرفته شود. 
حجت االسالم سيدرضا اكرمي، عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت، 
در گفت وگو با تس��نيم، درباره ديدار برخي اصالح طلبان با روحاني كه 
هفته گذش��ته انجام ش��ده بود، گفت: مس��ئله اي كه اين دولت هم در 
دور اول و هم در دور دوم بر آن تأكيد داش��ت ديدار با همه اقشار مردم، 
اصناف، صاحبنظران و نخبگان است. وي با اشاره به اهميت استفاده از 
خرد جمعي، تصري��ح كرد: رئيس جمهور بايد پاي صحبت همه اقش��ار 
مردم بنش��ينند و آنچه مطلوب است به كار گرفته ش��ود كه اين ديدار 
اصالح طلبان يك مورد از آن است. عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت 
مبارز با تأكيد بر اينكه دهها گروه و صنف مختلف وجود دارد كه بايد قرار 
مالقات با آنها پيگيري شود، اظهار داش��ت: در شرايط كنوني همدلي و 
همراهي همه گروه ها الزم است. مسئوالن به ويژه دولت بايد زمينه اين 

گفت وگوها را فراهم كنند تا بتوانيم از مشكالت عبور كنيم. 
...........................................................................................................................

در ديدار با رئيس دوماي روسيه تأكيد شد
 الريجاني: اروپايي ها هر چه سريع تر
به تعهدات برجامي خود عمل كنند

ما براي حف�ظ برج�ام همچنان ت�اش مي كني�م و انتظ�ار داريم 
اروپايي ه�ا ب�ه تعه�دات خ�ود هرچ�ه س�ريع تر عم�ل كنن�د. 
به گزارش مهر ، علي الريجاني دوش��نبه در حاش��يه برگزاري سومين 
اجالس مجالس كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا در ديدار با رئيس دوماي 
دولتي فدراسيون روس��يه، ضمن تشكر از روس��يه به عنوان بنيانگذار 
برگزاري اجالس اوراسيا اظهار داشت: شما ايده خوبي را پرورش داديد، 
از برگزاري نشست اخير كميسيون مش��ترك عالي پارلماني جمهوري 
اسالمي و فدراتيو روسيه كه ماه گذشته در استان ولگاگراد روسيه برگزار 
شد، تشكر مي كنيم. وي افزود: دو پارلمان براي حمايت از روابط دو كشور 
و توافقات في مابين رؤساي جمهور و دس��تگاه هاي دولتي دو كشور در 

خصوص اجالس مبارزه با تروريسم تالش زيادي كرده اند. 
الريجاني تصريح كرد: رفتار امريكايي ها در مسائل بين المللي خيلي تندتر 
و با مشكل تر شده است، ما براي حفظ برجام همچنان تالش مي كنيم و 
انتظار داريم اروپايي ها به تعهدات خود هر چه سريع تر عمل كنند، ضمن 
اينكه همكاري اقتصادي و بازرگاني بعد از توافقات ولگاگراد به خوبي در 
جريان است. در پايان، طرفين در اين نشست بر اهميت برگزاري دومين 
اجالس مبارزه با تروريس��م و افراط گرايي كه در س��طح رؤساي برخي 

پارلمان هاي كشورهاي منطقه برگزار خواهد شد، تأكيد كردند.

همواره بي�ن دو دي�دگاه » توس�عه درون زا« و 
»توس�عه برون زا« اخت�اف نظ�ر ج�دي براي 
اداره كشور وجود داشته اس�ت؛ طيف نخست 
پيش شرط پيشرفت كش�ور را تكيه بر »توان و 
ظرفيت داخلي با محوريت انقابي گري« مي داند 
و در مقاب�ل توس�عه وابس�ته گرايي را در قالب 
مفاهيمي نظير »مذاكره به هر قيمتي با امريكا با 
محوريت ضرورت تعديل مواضع انقابي در روابط 
بين الملل و تنش زدايي در جهت پايان دادن به 
مناقش�ات ميان ايران و غرب« عنوان مي كند. 
رهبرمعظ��م انق��الب در تجمع 100ه��زار نفري 
بس��يجيان در ورزش��گاه آزادي در همي��ن ب��اره 
مي فرمايند: »من صريحاً اعالم مي كنم، كس��اني 
كه در داخل، اين فكِر مطلوب و محبوب دش��من 
را ترويج مي كنند، در حال انجام دادن بزرگ ترين 
خيانت در حق كشور و ملت هستند«، اين عبارت 
را بايد مهم ترين س��خن معظم له در اين اجتماع 
دانست. در مقاطع حساس و سرنوشت ساز بسياري 
همانند آوردگاه هاي انتخاباتي معتقدان به توسعه 
برون زا ب��ا ادبيات نرم و پوپوليس��تي تالش كرده 
تا ذهن جامعه ايراني را به اين برداش��ت برس��اند 
كه پافش��اري بر مواضع و گفتم��ان انقالبي عامل 
مشكالت اقتصادي و معيشتي بوده و براي رهايي 
از مش��كالت امروز بايد خواس��ته هاي كشورهاي 
توسعه يافته را كه بخش��ي از اين خواسته در قالب 

توافقات بين المللي قابل تصور است بپذيريم. 
  نتايج تلخ توسعه برون زا

امروز بعد از گذش��ت شش س��ال از آغاز مذاكرات 
هسته اي و در شرايطي كه تئوري نگاه به غرب نتيجه 
عيني و ملموس��ي به همراه نداش��ته است و سفره 
مردم كوچك تر شده است اين بار پذيرش توافقات 
ش��به برجام را راهكار عالج مش��كالت اقتصادي و 

بين المللي عنوان مي كنند. 
اي��ن جري��ان همچنين تالش ك��رده ب��ا افزايش 
مش��كالت ارزي جامعه را به اين باور برس��اند كه 
نظام اس��المي تواناي��ي و كارآم��دي الزم را براي 
تعديل مش��كالت اقتصادي مردم ندارد، اين بدان 
معناست كه »ناتواني« افراد وابسته به يك حزب را 
كه در بستر توسعه وابسته گرا شكل گرفته و اثبات 
شده است مساوي با »ناتواني حاكميت سياسي« 
دانسته و نظام را از پاس��خ دهي به مطالبات مردم 

عاجز عنوان مي كنند. 
شايد تالش هاي دامنه دار اين جريان است كه باعث 
مي شود رهبرمعظم انقالب اس��المي در ورزشگاه 
آزادي پيش از بيان عبارت مورد اش��اره، جمله اي 
با عنوان »عده اي در تالش براي القاي اين تفكر به 
جوانان هس��تند كه هيچ راه حلي جز پناه بردن به 
دشمن وجود ندارد« را عنوان مي كنند كه به خوبي 
نش��ان مي دهد تالش س��ابق و فراگير يك جريان 
براي قرار دادن كشور در ريل وابسته گرايي در قالب 
»مذاكره با غرب = پايان دهنده مشكالت اقتصادي 

است« همچنان ادامه دارد. 
معظم له پيش از اين در س��ال 94 طي س��خناني، 
عبارت گفته ش��ده مبني بر »دنياي ف��ردا دنياي 
مذاكره اس��ت نه موش��ك ها« را جمله اي از روي 

خيانت يا دست كم ناآگاهي معرفي فرمودند. 

صراحت كالم رهبري ب��راي خيانت معرفي كردن 
يك رويكرد، بس��يار قابل تأمل است چراكه كمتر 
شاهد آن بوده ايم ايشان مختصات رفتاري- گفتاري 
يك طيف را خيانت به مردم و كشور معرفي كنند. 
مختصات رفتاري- گفتاري طيف مورد اشاره رهبر 
معظم انق��الب دو رو دارد؛ ي��ك روي آن »درپي 
تطهير چهره نظام سلطه« اس��ت و روي ديگر آن 
اين مس��ئله اس��ت كه اين طيف تنها گزينه براي 
پايان دهي به مش��كالت داخلي را »پن��اه بردن به 

دشمن« معرفي مي كند. 
  هشدارهايي كه شنيده نشد

رهبرمعظم انقالب اس��المي در طول ش��ش سال 
گذشته بارها نسبت به پيامدها و آسيب هاي ناشي 
از توسعه برون زا هشدار داده اند و از مسئوالن كشور 
خواس��ته اند به جاي توجه و تمركز بر مس��اعدت 

كشورهاي غربي جهت حل مش��كالت داخلي به 
توانايي و ظرفيت هاي داخلي توجه كنند. به عنوان 
نمونه زماني كه در سال 92 در مراسم معارفه وزير 
اقتصاد در همان س��ال عنوان مي ش��ود: »دولت 
در گام اول ب��ه دنبال حل مش��كالت اقتصادي از 
طريق تعامل با دنياس��ت«، رهب��ر معظم انقالب 
اس��المي عنوان مي فرماين��د : »درس بزرگي كه 
ما از اي��ن فش��ارهاي اقتصادي درياف��ت كرديم، 
اين اس��ت كه هرچه مي توانيم بايد به اس��تحكام 
س��اخت داخلي قدرت بپردازيم، هرچه مي توانيم 
در درون، خودمان را مقتدر كني��م، دل به بيرون 
نبنديم. آنهايي كه دل به بيرون ظرفيت ملت ايران 
مي بندند وقتي با چنين مش��كالتي مواجه شوند، 

خلع سالح خواهند شد.«
ايشان همچنين در جاي ديگري بيان مي فرمايند: 

»بايد از بيگانه بهره برد اما نبايد به او اعتماد و تكيه 
كرد چراكه از راه هاي مختلف بر سرنوش��ت كشور 
مسلط مي ش��ود و همه مس��ئوالن بايد اين مسئله 

بسيار مهم را در كانون توجه داشته باشند.« 
  بازگشت به تحقيرهای قبل از انقاب

آنچه مهم مي نمايد اين مسئله است كه تاكنون 
تالش ش��ده اس��ت جامعه ايراني به باورهايي 
مانند » مي ش��ود با كارگزاران غرب��ي هم كنار 
آمد«، » اگر امتيازي به امريكايي ها داده ش��ود 
آنها هم منطقي و اصولي امتي��از هم وزني را به 
طرف مقابل مي دهند«، » اهل مذاكره و تعامل 
دوسويه و منطقي هس��تند « يا اينكه »مقامات 
اياالت متحده امريكا و همپيمانان شان آنچنان 
كه تص��ور مي كردي��م خونري��ز، جنگ طلب و 
چپاولگر نيس��تند« برس��د؛ هدفي ك��ه نتيجه 
مستقيم آن تضعيف روحيه ايستادگي و مقاومت 
در برابر غرب و آسيب پذير شدن كشور در برابر 
تهديدات و فشارهاي بين المللي است و چنين 
واقعه اي مي تواند بازگشت ايران به دوران قبل از 
انقالب اسالمي باشد كه در آن دوران مفاهيمي 
مانند استقالل، پيشرفت و توسعه درون زا معنا 
نداش��ت و جامعه ايراني با انواع و اقسام تحقير 
مواجه بود و مسئوالن كشور براي كوچك ترين 
اقدامي بايد نظر مثبت كشورهايي مانند امريكا 

و انگليس را جلب مي كردند.

تاش يک جريان برای بازگشت به تحقيرهای قبل از انقاب

القای ناتوانی درونی و نگاه بيرونی همان خيانت است

س�پاه پاس�داران اقت�دار و     بيانيه
هوش�مندي در امنيت سازي و 
خنثي كردن تهديدهاي ضدامنيتي دشمن در ميهن اسامي 
را مرهون مجاهدت ها و فداكاري هاي ناجا و س�اير نيروهاي 
مس�لح و نهاده�اي اطاعات�ي و امنيت�ي كش�ور دانس�ت. 
به گزارش فارس، س��پاه پاسداران انقالب اس��المي در بيانيه اي 
با گراميداش��ت هفته نيروي انتظامي، اقتدار و هوش��مندي در 
امنيت س��ازي و خنثي كردن تهديدهاي ضدامنيتي دشمن در 
ميهن اسالمي را مرهون مجاهدت ها و فداكاري هاي ناجا و ساير 

نيروهاي مسلح و نهادهاي اطالعاتي و امنيتي كشور دانست. 
در بخشي از اين بيانيه آمده اس��ت: واقعيت هاي عيني و تجربه 
ش��ده در چهلمين س��ال انقالب اس��المي، بيانگر اين حقيقت 
است كه منظومه دفاعي و امنيتي كشور به ويژه نيروي مقتدر و 
غيرتمند انتظامي در يك هماهنگي، هم آوايي و همكاري مشهود 
و كم نظير، ظرفيت هاي الزم و كارآمد براي تأمين امنيت ملي و 

انضباط اجتماعي و حاكميت قانون در جامعه را فراهم و تحكيم 
بخشيده اند. اين بيانيه مي افزايد: مشاركت مجاهدانه و شجاعانه 
نيروي انتظامي در مقابله با تهديدات مرزي ناشي از سناريوهاي 
ضدامنيتي گروهك هاي تروريس��تي و اش��رار تحت حمايت و 
فرماندهي س��ازمان هاي جاسوسي دش��من و برخورد قاطعانه 
با مفسدان، قانون گريزان، آش��وب طلبان، تهديدگران سالمت 
اخالقي جامعه به ويژه نس��ل ج��وان و برهم زنن��دگان آرامش 
عمومي از واقعيات انكار ناپذيري است كه با جلوه گري هاي خود، 
با برانگيختن تحسين و قدرشناسي مردم، ارتقاي احساس امنيت 

در كشور را رقم زده است. 
اين بيانيه پليس مقتدر و هوش��مند امروز اي��ران را الگوي نوين 
امنيت آفرين براي س��اير جوامع توصيف و تصريح كرده اس��ت: 
نيروي انتظامي جمهوري اس��المي به م��دد قابليت هاي دروني، 
انگيزه، روحيه و مديريت جهادي و روزآمد با به كارگيري ظرفيت ها 
و راهكارهاي ميانبر در راس��تاي دس��تيابي به قله ه��اي اقتدار و 

پيش��رفت و نيل به پليس 
تراز انقالب اس��المي، هم 
اينك با استاندارد نمودن 
ساختار س��ازماني و منابع 
انس��اني خود، متناسب با 
اصول و آموزه هاي اسالمي 
و انقالب��ي و مقتضي��ات 
حرفه اي و تخصصي نوين، 
حضور يك نيروي مقتدر و 
برخورداري از آمادگي هاي 
سرشار و اطمينان آفرين 
براي صيان��ت از امنيت و 

آرامش در صحنه زندگي مردم را تثبيت كرده است. 
اين بيانيه در پايان تعظيم و تكريم مقام شامخ شهيدان گرانقدر 
نيروي انتظامي در هش��ت س��ال دف��اع مق��دس و عرصه هاي 

خدمت و امنيت كش��ور و تبري��ك اين هفته فرخن��ده به آحاد 
فرمانده��ان، كاركنان و خانواده بزرگ ناج��ا و تأكيد بر ضرورت 
ارتقاي هوشمندي و آمادگي هاي ناجا و س��اير نيروهاي مسلح 
و مدافع انقالب و نظام در آس��تانه فرارسيدن جشن 40 سالگي 
انقالب اسالمي ايران، آورده است: به فضل الهي نيروي انتظامي به 
عنوان يكي از مظاهر برجسته اقتدار ملي و سپر پوالدين امنيتي 
ايران اسالمي، در پرتو انديشه هاي امامين انقالب اسالمي و تكيه 
بر روحيه خودباوري، اعتماد ب��ه نفس و آمادگي هاي همه جانبه 
س��ازماني و عملياتي خود، با حضور مثال زدني و هوشمندانه در 
ميدان هاي بزرگ مأموريتي، نقش��ه ها و فتنه هاي طراحي شده 
توس��ط اتاق هاي فكر دش��من براي بر هم زدن امنيت و آرامش 
كش��ور در 40 س��الگي انقالب را ابتر و در تعام��ل، هم افزايي و 
هماهنگي با ساير نيروهاي حافظ امنيت ايران اسالمي هرگونه 
تهديد و خطر اردوگاه شيطان بزرگ و بدخواهان ملت را با پاسخ 

درخور و غير قابل تصور مواجه خواهد ساخت.

بيانيه سپاه به مناسبت هفته ناجا

نيروي انتظامي از مظاهر برجسته اقتدار ملي و سپر پوالدين امنيتي ايران اسالمي است

محمد  اسماعيلی
   تحليل

 قائ�م مقام س�ابق ح�زب اعتم�اد مل�ي مي گويد ش�وراي 
عالي اصاح طلب�ان نماد اس�تبداد و برخاف دموكراس�ي 
اس�ت. او همچنين مي گويد س�يدمحمد خاتم�ي در حصر 
سوءاستفاده  كنندگانش قرار گرفته و نتوانسته از آن خارج شود. 
حجت االسالم والمس��لمين رس��ول منتجب نيا از چهره هاي 
شاخص جريان اصالحات و قائم مقام سابق حزب اعتماد ملي 
و از اعضاي س��ابق مجمع روحانيون مبارز اس��ت كه سه دوره 
نمايندگي مجلس شوراي اسالمي را در كارنامه خود دارد، وی 
در گفت وگو با تسنيم به پرسش هايي پاسخ داده كه در ادامه به 

بخش هايي از آن اشاره می شود.
   به اصاح طلبان گفتم 

شايد اليق تر از روحاني را پيدا كنيم
حجت االسالم منتجب نيا در بخشي از اين گفت وگو با بيان اينكه 
در سال 92 اصالح طلب ها با جمعي از اصولگراهاي معتدل به اين 
نتيجه رس��يدند كه بعد از ردصالحيت مرحوم هاشمي بهترين 
گزينه روحاني است، گفت: حدود يك سال قبل از انتخابات 96 
بود كه درباره اين مسئله بارها اظهار نظر كردم و حتي يكبار تحت 
اين عنوان گفتم كه نبايد »چك سفيد امضا« به روحاني بدهيم 
و به بعضي از آقايان كه همان زمان مي گفتند »تنها كانديداي ما 
روحاني است« تذكراتي را دادم كه چه بسا تا زمان انتخابات فرد 
اليق تري پيدا كنيم و هنوز خيلي به انتخابات مانده اس��ت. وي 
افزود: با نزديك شدن به زمان انتخابات رياست جمهوري منتظر 
بوديم درخواس��تي از ناحيه آقاي روحاني مطرح شود مبني بر 
اينكه جريان اصالحات درباره عملكرد دولت در چهار سال آن 

نظر بدهد اما اين انتظار ما برآورده نشد. 
اين فعال سياسي اصالح طلب با تأكيد بر اينكه روحاني نه تنها 
نتوانسته مطالبات اصالح طلبان را تأمين كند بلكه مطالبات و 
نيازهاي مردم را نيز نتوانس��ته آنطور كه بايد و شايد بر آورده 
س��ازد، گفت: از مطالبات م��ا در دوره دوم اين بود كه س��تاد 
اقتصادي دولت تقويت ش��ود و الزم بود كه اف��راد قدرتمند و 
مجرب و كارشناس به مس��ند امور گمارده شوند اما متأسفانه 
زماني كه هيئت دولت معرفي ش��د ديديم ك��ه تيم اقتصادي 

دولت دوازدهم از دوره قبلي نيز ضعيف تر شده است. 
   شوراي عالي سياستگذاري اصاح طلبان 

انحرافي بود
قائم مقام س��ابق ح��زب اعتماد مل��ي درباره »ش��وراي عالي 
سياستگذاري اصالح طلبان« كه از سال 94 شروع به كار كرده 
اس��ت، تصريح كرد: اين يك حركت انحرافي بود كه نه تنها در 
جهت تحزب نيست بلكه در جهت دور زدن و به حاشيه راندن 
احزاب است. محصول ش��وراي سياستگذاري اصالح طلبان در 
دو انتخابات 94 و 96 ليس��ت اميد مجلس و ش��وراي شهر بود 
كه از نظر من هيچ كدام از اين ليس��ت ها نتوانست در راستاي 
اهداف جريان اصالحات قدم بردارد. بنده همان زمان در ارتباط 
با اين دو ليست از تعبير »ميوه  تلِخ درخت شوراي سياستگذاري 

اصالح طلبان« استفاده كردم. 
  عامل اختافات در اعتماد ملي 

»شوراي سياستگذاري اصاح طلبان« بود
وي عامل اختالفات در اعتماد ملي را همان مس��ئله ش��وراي 

سياس��تگذاري دانس��ت و گفت: بس��ياري از كارشناس��ان و 
انديش��مندان زمان��ي كه نظ��ر من درب��اره تعارض ش��وراي 
سياستگذاري با بحث تحزب را مي شنيدند نظر بنده را تصديق 
مي كردند و اذعان مي كردند اين نظرات كاماًل اصولي و قانوني 
است ولي متأسفانه به دليل اينكه برخي آقايان در درون حزب 
اين اظهار نظرات را نمي پذيرفتند دس��ت ب��ه اقداماتي زدند 
كه موجب متالشي شدن حزب ش��د. مي توان گفت استارت 
اختالفات در ح��زب اعتماد ملي زماني زده ش��د كه عده ای از 
س��ران احزاب اصالح طلب از جمله بنده با س��ازوكار حاكم بر 

شوراي سياستگذاري اعالم مخالفت كرديم. 
   شوراي عالي سياستگذاري

خاف اصول و قواعد دموكراسي است
منتجب نيا افزود: من از ابتداي ايجاد ش��وراي عالي معتقد بودم 
كه اين ش��ورا برخالف اصول و قواعد دموكراسي است و از سوي 
ديگر نه از وجهه مردمي برخوردار است و نه وجهه قانوني دارد و 
با شعارهايي كه از جريان اصالحات مي دهد مغايرت دارد منتها 
جمعي معدود ولي متنفذ به شدت طرفدار اين شورا هستند و قصد 
ادامه دار كردن فعاليت هاي آن را دارند. به اعتقاد من اين شورا نماد 
استبداد است و بايد هرچه زودتر درباره ادامه حيات آن در جريان 
اصالحات تجديد نظر ج��دي صورت گيرد. اين فعال سياس��ي 
اصالح طلب با اشاره به اينكه مجموعه كوچكي در حال مديريت 
جريان اصالحات است كه اين خطري براي جريان اصالحات به 
ش��مار مي رود كه بنده بارها به بزرگان اصالحات در قالب  نامه يا 
حضوري خطر اين مجموعه كوچك را گوشزد كرده ام درباره علت 
حمايت رئيس دولت اصالحات از ش��وراي سياستگذاري اظهار 
داشت: فشارها و القائات از س��وي عده اي به قدري زياد است كه 
آقاي خاتمي نيز توان مقاومت در برابر اين فشارها را ندارد و شاهد 

هستيم كه عده اي در حال سوءاستفاده از نام و اعتبار آقاي خاتمي 
براي پيش��برد اهداف خود هس��تند و آقاي خاتمي نيز تاكنون 
نتوانس��ته خود را از اين حصر و فش��ار خارج كند. وي همچنين 
در اين مصاحبه به ديدار سال گذشته خود با رهبر انقالب اشاره 
و خاطرنشان كرد: ما زماني كه در مجمع روحانيون مبارز بوديم 
سالي چند مرتبه جلسات مشترك با رهبر انقالب داشتيم. گاهي 

خود ايشان نيز دعوت مي كردند كه ما به ديدار ايشان برويم. 
  مساعدت مالي رهبر انقاب 

به مجمع روحانيون رويه امام بود
نماينده ادوار مجلس شوراي اس��المي درباره كمك مالي رهبر 
انقالب به مجم��ع روحانيون نيز يادآور ش��د: مس��اعدت مالي 
به مجمع روحانيون هم روي��ه اي بود كه از زم��ان حضرت امام 
جريان داش��ت و اين مس��اعدت مالي به جامع��ه روحانيت نيز 
تعلق مي گرفت. بعد از رحلت حض��رت امام، رهبر انقالب نيز اين 
مساعدت ها را ادامه دادند. در كل بنده اين مطلب را كه اصالح طلبان 
ارتباطي با رهبر انقالب ندارند قبول ندارم. اينكه بگوييم كل جريان 

امكان مالقات با رهبري را ندارد مطلب نادرستي است. 
  عده اي از »حصر« 

به  عنوان ابزار تبليغاتي استفاده مي كنند
منتجب نيا در پايان مصاحبه با بيان اينكه تعدادي مسئله حصر 
را ابزار دس��ت خود قرار داده اند و مانند ش��عارهاي قشنگي مثل 
جوان گرايي ك��ه در جامعه جذابيت و برد تبليغات��ي دارد، از اين 
ش��عارها به عنوان اب��زار تبليغاتي براي مطرح كردن خودش��ان 
استفاده مي كنند، گفت: سال گذشته يكي از دفعاتي بود كه نظام 
به س��متي حركت مي كرد كه مقدمات رفع حصر در حال فراهم 
شدن بود و حتي يكي از س��ران قوا گفته بود نظام به اين نتيجه 
رسيده اس��ت كه رفع حصر صورت گيرد ولي اين موضوع نبايد 
رسانه اي ش��ود، متأس��فانه عده اي از طريق تريبون مجلس اين 
موضوع را مطرح و مسئوالن نظام احساس كردند عده اي به دنبال 
اين هستند كه با فشار رس��انه اي مسئله رفع حصر را به سرانجام 
برسانند، البته نامه هايي هم كه از سوي آقاي كروبي منتشر شد نيز 

قطعاً در به تعويق افتادن رفع حصر تاثير مستقيم داشت.

منتجب نيا:

شوراي عالي اصالح طلبان نماد استبداد است

احزاب

صراح�ت كام رهب�ري براي 
خيان�ت معرفي ك�ردن ي�ک 
رويك�رد، بس�يار قاب�ل تأمل 
اس�ت چراكه كمتر ش�اهد آن 
 بوده اي�م ايش�ان مختص�ات 
رفتاري -گفت�اري ي�ک طيف 
را خيان�ت ب�ه مردم و كش�ور 
مع�رف�ي كنن�د. مختص�ات 
رفتاري- گفت�اري طيف مورد 
اشاره رهبر معظم انقاب دو رو 
دارد؛ يک روي آن »درپي تطهير 
چه�ره نظام س�لطه«  اس�ت و 
روی ديگر پناه بردن به دشمن
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