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چرا بايد به دنبال گفتمان » تغيير« 
در انتخابات 1400 بود

هر چه به عمر انقالب اسالمي افزوده مي شود و انتخابات  بيشتري برگزار 
مي كنيم، بر حجم و تعداد جريان هاي غربگرا و سكوالر برای مقابله با 
جريان مذهب��ي، واليي و انقالبي افزوده و رون��د تقابلي آنها جدی تر و 
آشكارتر مي ش��ود كه برخي از پيامدهاي آن عبارت اند از:1. تند شدن 
ادبيات سياسي گروه هاي غيرهمسو؛ 2. افزايش ضريب مسائل امنيتي 
و برنامه هاي فتنه گونه آنها؛ 3.قطبی س��ازی جامع��ه و كاهش امنيت 
رواني فضاي انتخابات و4. افزايش نقش آفرينی شبكه هاي اجتماعي و 

گسترش شايعات و دروغ پراكنی توسط اين شبكه ها.
همچنين از ديگر آثار روند تقابلي و تش��ديد تالش غرب و غربگرايان 
»همگرايي گفتمان ها و جريان هاي مخالف انقالب اسالمي« است؛ اما 
در شرايطي كه اكنون در آن قرار داريم و با رصد فعل و انفعاالت احزاب و 
گروه هاي سياسي براي انتخابات 1400 شاهد چه گفتمان هايي هستيم 

و كدام جريانات اين گفتمان ها را نمايندگي مي كنند.
آنچه امروز با بررسي نظرات و تالش گروه هاي سياسي براي انتخابات 1400 

ديده مي شود، حداقل چهار گفتمان در انتخابات پيش رو قابل تصور است.
1.گفتمان تحول خواهان ساختاري )براندازان خشونت طلب(

جريان هايي همچون سلطنت طلبان، مشروطه خواهان، چريک های 
فدايي خلق، منافقين و قوميت گرايان تجزيه طلب و س��اير گروه هاي 
مسلح ضدانقالب اين گفتمان را نمايندگي مي كنند و با هدفي كه آنها 
در كشور از گذشته تاكنون دنبال مي كنند، چنين گفتماني هيچ گاه در 
بين مردم خاستگاه ندارد و هم نظام تكليف خود را با آنها مي داند و هم 
مردم نشان داده اند اين گروه هاي برانداز صرفاً »ِعرض خود مي برند و 

زحمت ما مي دارند«. 
چرا كه هدف اصلي آنها براندازي نظام جمهوري اس��المي به هر شيوه 
ممكن تحت عنوان تحول س��اختاري اس��ت كه همواره آن را با چهار 

راهبرد دنبال مي كنند:
الف( تحريم انتخابات به بهان��ه غيردموكراتيک خواندن آن در صورت 
وحدت جريان هاي انقالبي و افزايش احتم��ال پيروزي جريان همراه 

با انقالب مردم. 
 ب( تشويق غيرمس��تقيم به حضور مردم در پاي صندوق هاي رأی در 

صورت افزايش احتمال پيروزي غيرانقالبيون.
ج( حمايت غيرمس��تقيم و حتي مس��تقيم از كانديداهاي نزديک به 

غرب.
د( بی ثبات سازی و انجام تحركات امنيتي و آمادگي جهت موج سواری بر 

حركت هاي غيرقانوني در آستانه، حين و پس از انتخابات. 
2. گفتمان اصالح طلبان ساختارشكن )براندازان خاموش(

اين گفتمان را جريان ه��اي اصالح طلب افراطي و اح��زاب تند آنها و 
گروه هاي��ی از براندازان غيرمس��لح همچون نهض��ت آزادي و ملي – 
مذهبي ها نمايندگي مي كنند. هدف اصلي آنها، تغيير ساختاري نظام از 
راه دموكراتيک و انتخابات است؛ آن گونه كه خودشان احساس مي كنند 
نظام حاكم در بس��تر آن دچار تحول و اس��تحاله و در نهايت منجر به 
براندازي خواهد شد. اين جريان براي رسيدن به هدف خود چند محور 

را در دستور كار قرار مي دهد: 
1.  معرفي توان دفاعي و نظامي كش��ور به عنوان بزرگ ترين اش��تباه 

نظام. 
2.  معرفي نظارت استصوابي به عنوان مانع اصلي چرخش نخبگان. 

3.  زيرسؤال بردن دس��تاوردهاي نظام به گونه اي كه نظام در 42 سال 
گذشته هيچ دستاوردي نداشته است. 

با عنايت به چرخش ناگهاني اين گفتمان از تحريم به مش��اركت فعال 
در انتخابات 1400، يک سؤال مهم به چرايي اين چرخش بازمي گردد 
كه در پاسخ آن بايد گفت كه اين گروه پس از شكست ترامپ و به قدرت 
رسيدن » بايدن« و معرفي ترامپ به عنوان عامل اصلي مشكالت كشور 
در شكست برجام و... انتخابات را بستر مناسبي براي رسيدن به هدف 

خود مي داند. 
3. گفتمان محافظه كار )طرفداران وضع موجود(

جريان هاي سياس��ي مدافع اين گفتم��ان عبارت ان��د از: اعتداليون و 
طرفداران دولت مستقر، كارگزاراني ها كه خودشان را بهبودخواه معرفي 

مي كنند، و اصالح طلبان ميانه رو. 
هدف اصلي اين گفتمان حفظ وضع موجود و ادامه دولت فعلي اس��ت 
كه با راهبرد معرفي نامزدي ميانه رو و تالش براي اس��تفاده از ظرفيت 
جريان اصالحات و ايجاد س��ايش در اصولگرايان ب��راي جذب آنها را 

دنبال مي كنند. 
4. گفتمان تغيير) اصيل ترين گفتمان( 

طرفداران اين گفتمان، ش��امل گروه هايی همچون  شوراي نيروهاي 
انقالبي،  شوراي وحدت با محوريت جامعه روحانيت،  گام دومي هاي 
انقالب، تحول خواهان انقالبي )جمعيت ايثارگران، جمعيت جانبازان 

و جمعيت رهپويان( است. 
هدف اصلي اين گفتمان، تغيير ش��رايط و وضعي��ت موجود به منظور 
كارآمد س��ازي نظام و تحقق اهداف بيانيه گام دوم انقالب اس��المي 
اس��ت كه با راهبرد »گفتمان حداكثري گروه هاي انقالبي« پيگيري 
مي شود.  اين گفتمان مدعي است با توجه چالش هاي موجود در كشور 
نياز به يک پوس��ت اندازی در عرصه مديريتي كشور هستيم تا با توجه 
به راهبرد نظام در 40 ساله دوم انقالب، بتواند اهداف انقالب و نظام را 

محقق كند. 
اما چرا بايد در اين انتخابات به دنبال تغيير باشيم؟

درباره چرايي انتخاب گفتمان تغيير از سوي گروه هاي انقالبي و لزوم 
انجام آن در شرايط كنوني كشور مي توان به اين موارد اشاره كرد: 

1.  لزوم زمينه سازی براي تحقق اهداف بيانيه گام دوم انقالب اسالمي 
و لزوم دولت سازي اس��المي ايجاب مي كند كه در نخستين انتخابات 
رياس��ت جمهوري در همين آغازين س��ال های چل��ه دوم انقالب به 
نتيجه اي متفاوت و مطلوب دست پيدا كرده و انرژي مضاعفي به نظام 

و انقالب تزريق گردد. 
2. جهان در افق 1400 تا 1404 وارد مرحله پيچيده اي خواهد شد كه 
هر گونه عدم انسجام داخلي و ادامه وضعيت قبلي در كشور، ما را با نتايج 
غيرقابل پيش بينی مواجه خواهد كرد. بنابراين در شرايطي كه رئيس 
جمهور جديد امريكا با مهره چيني ها و مواضع خود در سياست خارجي 
و برجام به دنبال سياست پيچيده اي عليه ايران است الزم است گفتماني 
كشور را نمايندگي كند كه در مقابل غرب و امريكا تسليم پذير نباشد. 

3.  شرايط منطقه و مقاومت و لزوم خروج نيروهاي امريكايي از منطقه 
از مواردي است كه با انتخاب اين گفتمان قابل تحقق خواهد بود. تحقق 
مطالبه مقام معظم رهبري در خروج امريكا از منطقه و پيروزي مقاومت 
در سوريه و يمن منوط به وجود يک دولت انقالبي و پياده سازی گفتمان 

آن در ايران است. 
4.  شرايط بد اقتصادي و وضعيت دش��وار معيشت مردم مي طلبد كه 
گفتمان تغيير كه گفتمان كار و تالش خواهد بود در دوره جديد با اتكا 

به آن، مشكالت كشور و مردم مرتفع يا حداقل كاهش يابد. 
چراكه ادامه اين شرايط به فاصله بيشتر مردم از نظام و نوميدي از داخل 
منجر مي شود و اين چيزي اس��ت كه در اين مقطع، بيش از هر زمان 
ديگر به آن نياز داريم تا بتوانيم اشتباهات انجام شده در مسير انقالب 
اسالمي به ويژه طي س��ال های اخير را اصالح و اعتماد آسيب ديده به 

نظام و انقالب را ترميم كنيم. 
بر همين اساس اس��ت كه تغييرطلبان، ايده شكل گيری دولت جوان 
حزب اللهی را در دستور كار قرار داده اند تا با ايجاد تغييراتي در رويه هاي 
جاري، مش��كل كارآمدي نظام اس��المي را در اولين انتخابات رياست 

جمهوري گام دوم حل كنند. 

حسن رشوند

رئيس كميته روابط خارجي كميس�يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجل�س از تش�كيل قریب الوقوع كميته مش�تركي با 
كميس�يون انرژي براي نظارت بر حس�ن اجراي قان�ون اقدام 
راهبردي براي لغو تحریم ها و صيانت از منافع ملت ایران خبر داد. 
عباس گلرو در گفت وگو ب��ا خبرگزاري خانه ملت، اظهار داش��ت: 
مجلس تمام تحركات بين المللی به ويژه اقدامات آژانس بين المللی 

انرژي اتمي را رصد مي كند و بر اين اساس نقشه راهي را ترسيم كرده 
اس��ت تا قانون به شكل كامل اجرا ش��ود. وي افزود: تعهدات طرف 
مقابل نيز بايد رصد شود و ميزان التزام آنها مورد بررسي قرار گيرد 
و الزم است بر اساس قانون, جمهوري اسالمي ايران نيز تعهدات فرا 
پادماني را متوقف كند و اقدامات شفاف س��از را بيش از اين نداشته 
باشد چرا كه در حال حاضر وقت آن رسيده است كه طرف هاي غربي 

قدم رو به جلو بردارند. 
كميس��يون امنيت ملي براي اين مس��ير در حال تنظيم نقشه راه 
می باشد و كميته مشتركي تشكيل خواهد شد تا از نظر فني بررسي 
ش��ود و اقدامات صورت گرفته در چارچوب توقف اجراي پروتكل 
الحاقي و همچنين اجراي كل قان��ون اقدام راهبردي به طور دقيق 

رصد شود. 

رئيس كميته روابط خارجي مجلس خبر داد  

تشكیل کمیته نظارت بر حسن اجراي قانون اقدام راهبردي

دبير شوراي عالي امنيت ملي در دیدار وزیر خارجه عراق: 

فؤاد حسين: روند پرداخت بدهي هاي عراق به ایران به زودی آغاز مي شود

اجازه  نمي دهيم تروريسم  تكفيري   احيا  شود

فؤاد حس�ين، وزیر امور خارجه ع�راق براي 
دومي�ن بار ط�ي یک ماه گذش�ته ب�ه تهران 
س�فر و با مقامات كش�ورمان دیدار و درباره 
تحوالت منطق�ه، رواب�ط دوجانب�ه و مبارزه 
با تروریس�م رایزن�ي و گفت وگو ك�رد. فؤاد 
حسين پيش�تر و در 15 بهمن ماه گذشته در 
سفري یک روزه به ایران با دبير شوراي عالي 
امنيت مل�ي و وزیر خارجه دی�دار كرده بود. 
به گزارش دبيرخانه ش��وراي عالي امنيت ملي، 
دريابان عل��ي ش��مخاني ديروز در دي��دار وزير 
خارجه عراق، با اشاره به تحركات اخير امريكا در 
عراق، تأخير در اجراي قانون مصوب مجلس اين 
كش��ور مبني بر خروج نيروهاي نظامي بيگانه از 
عراق را موجب افزايش تنش و تصاعد بحران در 

منطقه دانست. 
ش��مخاني در اين ديدار، بر ض��رورت همكاري 
و تش��ريک مس��اعي كش��ورهاي منطقه براي 
كاهش تنش و انج��ام گفت وگوهاي س��ازنده 
براي فروكش ك��ردن بحران هاي موجود تأكيد 

كرد و گفت: آرامش و امنيت امروز عراق حاصل 
اقتدار مرجعيت، تدبير دولتمردان و مجاهدت 
حماسي نيروهاي مس��لح و گروه هاي مقاومت 
مردمي اس��ت و بايد از آن حراس��ت شود. دبير 
شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينكه اقدامات 
اخير امريكا براي تقويت و توس��عه فعاليت هاي 
تروريس��تي داعش در منطقه و حمله وحشيانه 
به نيروهاي ضد تروريس��تي مقاومت، آغاز دور 
جديدي از تروريسم سازمان يافته است، اظهار 
داشت: ايران و ديگر كش��ورهاي ضد تروريسم 
اجازه نخواهند داد تروريسم تكفيري وابسته، بار 
ديگر در منطقه احيا شود. وي با اشاره به وضعيت 
اسفبار مردم مظلوم يمن كه نوعي نسل كشي را 
تداعي مي كند، آمادگي ايران را براي همكاري 
در پايان دادن به جنگ چهار ساله در اين كشور 

اعالم كرد. 
  آغاز روند پرداخت بدهي هاي عراق به 

ایران به زودي
فؤاد حسين نيز در اين ديدار،    با اشاره به توافقات 

انجام شده ميان مسئوالن دو كشور براي تأديه 
بدهي عراق ب��ه ايران كه به دلي��ل تحريم هاي 
خارجي به تعويق افتاده خاطرنشان كرد: با تالش 
مستمر حوزه هاي مالي و بانكي و دستگاه هاي 
اقتص��ادي ايران و ع��راق برخ��ي از موانع مهم 
برداشته ش��ده و به زودي بر اساس مدل مورد 
توافق دو كش��ور روند پرداخ��ت بدهي ها آغاز 

مي شود. 
  هش�دار درب�اره رفت�ار مش�كوك 

امریكایی ها در عراق
وزير امور خارجه نيز در ديدار با همتاي عراقي 
خود، برخي حمالت و اتفاق��ات اخير در داخل 
خاك عراق را مشكوك دانس��ت كه مي تواند با 
هدف اختالل در روابط ايران و عراق و برهم زدن 

امنيت و ثبات اين كشور طراحي شده باشد. 
 ظريف اق��دام خطرن��اك امري��كا در حمله به 
نيروهاي عراقي در مناطق مرزي عراق و سوريه 
را محكوم و اي��ن حمالت غيرقانون��ي را نقض 
حاكميت كشور قلمداد كرد. وي برخي حمالت 

و اتفاقات اخير در داخل خاك عراق را مشكوك 
دانس��ت كه مي تواند با هدف اختالل در روابط 
ايران و ع��راق و برهم زدن امني��ت و ثبات اين 
كشور طراحي شده باش��د. ما بر ضرورت اقدام 
دولت عراق براي يافتن مس��ببان اين حوادث 

تأكيد داريم. 
ظريف با اشاره به مشكالتي كه براي تانكرهاي 
حامل سوخت ايراني در مرز تمرچين پيش آمده 
است، ابراز اميدواري كرد: با مساعدت مقامات 
عراقي مشكالت تردد تانكرها بين دو كشور حل 

و فصل شود. 
وزير امور خارجه همچنين فراهم شدن مقدمات 
آغاز ساخت و تكميل خط آهن شلمچه - بصره 
را كمک به گسترش مناس��بات تجاري بين دو 
كشور دانست و خواستار سرعت عمل مسئوالن 
دو كشور براي اجرايي شدن هرچه سريع تر اين 

خط آهن شد. 
وزير ام��ور خارجه ع��راق هم در اي��ن مالقات 
ض��رورت مس��اعي دو ط��رف براي گس��ترش 
همه جانبه روابط را مورد تأكيد قرار داد و آمادگي 
بغداد براي توس��عه روابط را به اطالع وزير امور 
خارجه رس��اند. وزير امور خارجه عراق با اشاره 
به پيشرفت هاي به دست آمده در مذاكرات بين 
دو كشور در زمينه دسترسي ايران به منابع مالي 
خود در ع��راق بر آمادگي اين كش��ور در جهت 
تسهيل دسترس��ي ايران به وجوه خود در اين 
كش��ور تأكيد كرد. فؤاد حسين گفت: اطمينان 
مي دهم بغداد اجازه سوء استفاده از اتفاقات اين 
كش��ور براي برهم زدن روابط عالي دو كشور را 

نخواهد داد. 
   ميزان بدهي عراق به ایران چقدر است

درباره ميزان بدهي عراق به ايران در حوزه گاز و 
برق چندان اطالعات دقيقي اعالم نشده اما آن 
طور كه در خبر ها بود، در جريان سفر عبدالناصر 
همتي، رئيس كل بانک مركزي به عراق و ديدار 
با همتاي عراقي خود، خواستار اجراي قرارداد 
دو كش��ور در خصوص فروش گاز و برق ايران و 
نحوه وصول درآمد آن ش��ده بود. سؤالی كه در 
اين بين مطرح مي شود اين است ميزان بدهي 
عراق به ايران چقدر اس��ت؟ هرچند كه ميزان 
بدهي كشورها در آمارهاي رسمي چندان واضح 
مطرح نمي شود اما آنچه فعاالن بخش خصوصي 
مي گويند ايران بين 4 تا 6 ميليارد دالر از عراق 

بابت صادرات گاز و برق طلبكار است. 

ژه
وی

 مگرامضايكريتضميننبود؟ 
روزنامه آرمان در يادداشتي آورده: »نبايد برجام به گونه اي 
باش��د كه هر لحظه كه اراده مي كنن��د آن را برهم بزنند و 
مكانيزم ماشه را فعال كنند. « و جالب آنكه اين گزاره، يكي 
از اصلي ترين انتق��ادات از ابتداي امضاي برجام اس��ت كه 
منتقدان داخلي بيان می كردند و دول��ت روحاني و ظريف 
و س��اير همكاران او اعتنايي به آن نمی كردن��د يا منتقدان 
را با تخريب ش��خصيت می نواختند. حال روزنامه آرمان از 
رس��انه هاي حامي برجام همين نكته را نوشته است، اينكه 
برجام ضمانت اجرايي ندارد؛ هر لحظه اراده كنند، مي توانند 
آن را بر هم بزنند و حتي مكانيس��م ماشه را فعال كنند. آن 
روزهايي كه برجام تازه امضا شده بود، منتقدان مي گفتند 
اين توافقنامه »ضمانت اجرايي« ندارد، اما با موج توهين و 
ناسزاگويي حاميان برجام مواجه شدند. اميد تيم هسته اي 
ايران اين بود كه در انتخابات 2016 هيالري كلينتون، هم 
حزبي اوباما و جان كري رأی بياورد و برجام را چون در دولت 
اوباما امضا ش��ده، برهم نزند، و اين اميدواري همه ضمانت 
اجرايي برجام بود كه در تيتر »امضاي كري تضمين است« 
بروز و ظهور يافت. محمدج��واد ظريف هم معتقد بود هيچ 
دولتي نمي تواند برج��ام را به هم بزند، اما س��رانجام دولت 
بعدي امريكا برجام را برهم زد و از آن خارج ش��د. حاال هم 
پس از اين همه فراز و نشيب، رسانه حامي برجام همان حرف 
چند سال پيش منتقدان برجام را مي زند، بي آنكه اذعان به 

اين برگشت از مواضع قبلي خود داشته باشد. 
جالب آنكه عالوه بر اذعان نك��ردن به اين چرخش مواضع، 
باز هم براي برجام نسخه جديد مي پيچند. از جمله روزنامه 
آرمان در ادامه همين يادداشت آورده: »آنها نيز در اين ميان 
ش��ايد بخواهند نكاتي را تغيير دهند. مي توان در جزئيات 
برجام گفت وگو و تغييراتي ايجاد كرد و اين هيچ مش��كلي 
ندارد و نبايد در مقابل اين مورد س��فت و سخت ايستاد. « 
گرچه دولت اي��ران تغيير در برجام را رد ك��رده و نپذيرفته 
اس��ت، اما رس��انه هاي اصالح طلب اصرار دارند كه بايد در 
برجام تغييراتي ايجاد كرد. از س��ويي آيا نسخه پيچی های 
قبلي شما در موضوع هسته اي درست بود و نتيجه درست 
داد كه حاال باز بشود به ايده های برجامي شما و درك شما 

از موضوع اعتماد كرد؟

 اصالحرابطهبارهبری 
عملمیخواهدنهنامه

محمدجواد حق ش��ناس، فعال سياسي اصالح طلب و عضو 
ش��وراي ش��هر تهران مي گويد كه »محمد خاتمي« براي 
»رهبر انقالب« نامه نوش��ته و در آن نام��ه براي دهه پيش 
رو »راه حل« هايي ارائه كرده اس��ت. او گفته اين نامه »37 
صفحه« است و تقريباً براي »دو ماه گذشته« است. سخنان 
او در واق��ع تأييد گزارش س��ايت روي��داد 24 در مورد اين 
نامه اس��ت. دفتر محمد خاتمي البته گمانه زنی ها پيرامون 

»محتواي« نامه را رد كرده است. 
پايگاه خبري »خاتمي مديا« به نق��ل از علي خاتمي، برادر 
محمد خاتمي كه رياس��ت دفتر او را بر عهده دارد نوش��ته 
كه او »هرجا و هر مناس��بتي اقتضا كن��د دغدغه هاي خود 
را عمالً  به دور از تبليغ��ات دنبال« مي كند. ب��ا اين حال او 
اف��زوده: »آنچه به اين مق��دار راجع به محت��واي نامه بيان 
مي شود ناشي از حدس��يات و گمانه زني  اس��ت. « پيش تر 
پايگاه خبري رويداد24 در گزارشي از اين نامه خبر داده و 
نوشته بود خاتمي در آن، اصالح طلبان را »نيروهاي وفادار 
به رهبر و نظام« معرفي كرد كه »ت��وان خود را براي حفظ 
نظام گذاشته اند. « بر اساس اين گزارش، نامه با بيان سابقه 
و گذشته س��يد محمد خاتمي و خانواده او و اينكه »من كه 
بودم و كه هستم« آغاز شده و با دغدغه هايش براي انقالب 
ادامه يافته و با طرح اين سوابق بر اين پيام تأكيد شده كه او 

»هيچ گاه عليه انقالب و رهبري و حاكميت« نيست. 
مطابق آنچه رويداد 24 نوشته، سيدمحمد خاتمي در ادامه 
نامه از نقش مهم آيت اهلل خامنه اي در محوريت انقالب سخن 
گفته و خواس��ته كه رهبري از اين نقش براي حضور همه 
نيروهاي سياسي اس��تفاده كند. در نامه خاتمي چالش ها و 
موضوعات پيش روي نظام مطرح شده و از رهبري رهنمود 

خواسته است.
 ظاه��راً در نامه به مس��ائلي همچون مذاكرات ب��ا امريكا و 
انتخاب��ات 1400 و حصر نيز اش��اراتي ش��ده و از آيت اهلل 
خامنه اي درخواست شده كه اين مس��ائل در دوره كنوني 
حل شود، زيرا اگر اين مسائل به صورت حل نشده به آينده 
موكول شود، مشكالت س��ختي براي جمهوري اسالمي به 
جا خواهد گذاشت. در اين گزارش آمده كه نامه به دستخط 

خود خاتمي بوده و ظاهراً او خواسته افراد كمتري در جريان 
باشد و توسط سيدعلي خاتمي به يكي از مقامات عالي رتبه 

در بيت رهبري تحويل داده شده است. 
حق شناس ضمن تأييد ارسال اين نامه، مي گويد: »در اين 
نامه در خصوص دغدغه ها و آينده انقالب و كشور با رهبري 
صحبت و براي دهه پيش رو راه حل هايي ارائه كرده اند. « او 
بر لزوم ارتباط اصالح طلبان با رهبري تأكيد كرده، اما نه از 
آن رو كه اصالح طلبان نيازمند چنين ارتباطي هستند، بلكه 
از آنجايي كه »رهبري مسئوليت عام نسبت به جامعه دارد 
نمي تواند از ديدگاه هاي جريانات مختلف بي نياز باشد. « در 
حالي كه عدم مالقات خاتمي و رهبري به معناي بي اطالعي 
رهبري از ديدگاه هاي اصالح طلبان نيس��ت؛ اما مي تواند به 
معناي عدم توانايي اصالح طلبان در اص��الح رابطه خود با 

رهبر انقالب باشد. 
آخرين مالقات محمد خاتمي با رهبر انقالب مربوط به سال 
84 و تحويل دولت به محمود احمدي نژاد اس��ت. هر چند 
پس از آن هم تا سال 88 س��يد محمد خاتمي در برخي از 
مراسمات مانند عزاداري ماه محرم در حسينيه امام خميني 
حضور مي يافت، اما   با وقوع فتنه 88 اين ديدار ها به كلي قطع 
شد. پس از آن خاتمي تالش كرد ديداري با آيت اهلل خامنه اي 
داشته باشد، اما به نظر می رسد  به سبب فتنه انگيزی عليه 
نظام و ايستادن مقابل رأی مردم و عدم اذعان به دروغ بودن 

تقلب و مواردي از اين دست، به حضور پذيرفته نشد.  
حال هم گرچ��ه از محتواي اين نامه نكت��ه قابل تاملي ذكر 
نشده و دفتر خاتمي، دانس��تن را حق مردم ندانسته است، 
اما مي توان ابراز امي��دواري كرد كه ش��ايد خاتمي متوجه 
روال غلط خ��ود در قبال فتنه 88 ش��ده باش��د و در صدد 
اصالح برآمده باشد. مطالبه نظام از خاتمي روشن است؛ او 
همان طور كه در جلسه خصوصي بر عدم تقلب در انتخابات 
88 اذعان كرد، آن را علني كند. فتنه 88 كه گذشت و آنچه 
نبايد مي شد، شد و خاتمي گرچه مي توانست، مانع نشد، اما 
حداقل اكنون براي سربلندي در تاريخ، از مسير غلط برگردد 
و ابتدا و قبل از عملي »عذرخواهي« كند. آن وقت شايد اين 
نامه نگاری ها ثمر دهد و ابراز وفاداري ها مورد باور قرار گيرد، 
وگرنه تفاوت ح��رف و عمل و اخت��الف موضع خصوصي و 

عمومي، نشانه نفاق است. 

درخواست بسيج ٨ دانشگاه بزرگ تهران 
مجمع تشخيص مصلحت FATF را رد كند

بسيج دانشجویي هش�ت دانش�گاه بزرگ تهران در نامه اي از رئيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستند در جهت حفظ منافع كشور 
و مردم گامي مؤثر در رد پيوس�تن به FATF برداش�ته و ریل گذاري 
مناسبي براي تقویت بنيه اقتصادي با تكيه بر توان داخل انجام دهد. 
به گزارش فارس، بسيج دانشجويي هشت دانشگاه بزرگ تهران در نامه اي 
خطاب به آيت اهلل آملي الريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 
درباره FATF نوشتند: زمان آن رسيده كه مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در تصميمي قاطعانه ضمن توجه به كارنامه دولت در انعقاد برجام خصوصاً 
عدم رعايت شروط وضع شده از سوي مقام معظم رهبري براي پذيرش اين 
معاهده، با اقدامي كارشناسي و در جهت حفظ منافع كشور و مردم گامي 
مؤثر در رد پيوستن به FATF برداشته و ريل گذاري مناسبي براي تقويت 

بنيه اقتصادي با تكيه بر توان داخل انجام دهد. 

رئيس مركز پژوهش هاي مجلس: 
دنبال ايجاد شبكه نخبگاني در كشور هستيم

رئي�س مرك�ز پژوهش ه�اي مجل�س ش�وراي اس�امي مي گوید: 
ای�ن مرك�ز ب�ه دنب�ال ایج�اد ش�بكه اي نخبگاني ب�ا اس�تفاده از 
ظرفي�ت حوزه ه�اي علمي�ه و دانش�گاه هاي كش�ور اس�ت ت�ا 
ب�ا اس�تفاده از ای�ن ظرفي�ت مش�كات مبتاب�ه را رف�ع كن�د. 
به گزارش ايرنا، عليرضا زاكاني در آيين معارفه مسئوالن و دبيران كميته هاي 
تخصصي دفتر قم مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، با تأكيد بر نياز 
كشور به ايجاد شبكه اي از نخبگان گفت: شبكه سازی نخبگاني در چهار حوزه 
قانون گذاري، نظارت تخصصي، ايده پردازي و تصميم سازي به مسئوالن 
نياز امروز و فرداي كشور است. وي با تأكيد بر ضرورت تغيير رويكرد مركز 
پژوهش هاي مجلس گفت: مركز پژوهش ها،  بازوي مشورتي و قلب تپنده 
مشورت دهنده به مجلس اس��ت كه بايد به جايگاه واقعي خود برسد و در 

موضوع هاي مختلف نقش خود را به درستي ايفا كند. 
زاكاني افزود: بايد تالش كرد تا با ايجاد شبكه نخبگاني در كشور  از ظرفيت 
جامعه نخبگاني در مسير رشد نظام اسالمي و انجام كارهاي بزرگ استفاده 
كرد و در اين راه، امكان تفكيک ميان حوزه و دانشگاه ديگر ممكن نيست. وي 
ادامه داد: مي خواهيم تغيير رويكرد مركز پژوهش هاي مجلس براي حركت 
در مسير نهادسازي نوين در كشور به گونه اي باشد كه غيرقابل بازگشت باشد 

و بعدها كسي نتواند آن را تغيير دهند. 

عضو شوراي مركزي نيروهاي انقاب: 
نويسنده  نامه  به  رهبری 

بايد به اشتباهاتش اعتراف كند 
عضو ش�وراي مركزي جبهه مردم�ي نيروهاي انقاب اس�امي، در 
واكنش ب�ه نامه اخير رئيس دول�ت اصاحات به رهب�ر معظم انقاب 
گف�ت: برخي داخلي ه�ا كار مش�ابه امریكایي ه�ا را تك�رار نكنند و 
یادشان باشد چه خسارت عظيمي در سال ٨٨ به كشور وارد كردند. 
سيدعليرضا مرندي در گفت وگو با فارس، در واكنش به نامه نگاري اخير يكي 
از سران فتنه با رهبر معظم انقالب و طرح مسائلي از قبيل مذاكره با امريكا 
به عنوان راه حل مشكالت كشور و حمايت مجدد از سران فتنه 88 اظهار 
داشت: اين نامه نگاري از اين جهت عجيب به نظر مي رسد كه در حال حاضر 
امريكايي ها اينطور فضاسازي مي كنند كه ما اهل مذاكره و تعامل هستيم، 
در حالي كه ذره اي از فشارهايشان را بر ملت ايران كم نكرده اند؛ در چنين 
شرايطي، برخي داخلي ها كار مشابه آنها را تكرار نكنند و يادشان باشد كه 
چه خسارت عظيمي در سال 88 به كشور وارد كردند. وي افزود: تا پيش از 
شروع حوادث خرداد 88، اوباما و غربي ها اين آمادگي را داشتند كه در موضوع 
هسته اي امتيازات زيادي به طرف ايراني بدهند و به دنبال آن بودند كه اين 

مسئله حل شود، چون حضور مردم را در صحنه ديده بودند. 
اين نماينده اسبق مجلس خاطرنشان كرد: اما وقتي فتنه 88 كليد خورد، 
فضا براي فشارهاي بيش از حد و دوباره از سوي طرف هاي غربي فراهم شد 
و متأسفانه سران فتنه هم با اينكه فرصت چندباره براي جبران خطاهايشان 
داشتند، نه تنها از اين فرصت اس��تفاده نكردند، بلكه بر همان طبل فتنه 
كوبيدند.  عضو ش��وراي مركزي جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي با 
بيان اينكه رفتار سران فتنه در سال 88 عالوه بر صد ها ميليارد دالر خسارت 
به كشور منجر به شهادت دهها نفر از نيروهاي بسيجي شد، عنوان كرد: اگر 
در هر جاي دنيا اين اتفاق ها را رقم مي زدند و اگر كس��ي غيراز مقام معظم 
رهبري بود، اين افراد قطعاً اعدام مي شدند؛ آنها بعد از اين زمان هم نه تنها 
عذرخواهي نكردند، بلكه به تكرار حرف هاي بي مبناي قبلي پرداختند و حاال 
اين ساده انگاري است كه كسي دلسوزي از آنها ببيند.  مرندي تأكيد كرد: 
بارها گفته ام و مطمئن هستم كه رهبر انقالب آنقدر بزرگ منش هستند كه 
اگر اين افراد همان زمان عذرخواهي و جبران خطا مي كردند، شايد آنها را 
مي بخشيدند، ولي چنين كاري نكردند. وي با تأكيد بر اينكه خام شدن در 
مقابل اين قبيل نامه نگاري ها و اين اظهارات قابل قبول نيست و مردم هم 
هوشيار هستند، گفت: گروه هاي سياسي داخلي بايد متفقاً و به وضوح مواضع 
خودشان را در حمايت از مردم و رهبري اعالم كنند و اين را مطالبه كنند كه 
نويسنده اين نامه بايد به وضوح به اشتباهاتشان اعتراف كند و در مراحل بعد، 

مراجع قانوني راجع به آنها تصميم بگيرند. 
عضو ش��وراي مركزي جبهه مردمي نيروهاي انقالب اس��المي در پايان 
تأكيد كرد: در مقابل خيانت به كشور و مردم نمي توان به كسي ترحم كرد، 
بنابراين گروه هاي سياسي هم يادشان باشد كه نبايد خام چنين اظهاراتي 
شوند و بدانند كه همگي در مسائل كالن بين المللي بايد پشت سر رهبري 

حركت كنند. 

دبير ستاد حقوق بشر: 
امريكا دايرهًْ المعارف تاريخ تروريسم است

دبير ستاد حقوق بشر ایران امریكا  را دایره المعارف تاریخ تروریسم؛ 
آلمان را تروریسم شویي حرفه اي، كه هنوز ساح هاي شيميایي اش در 
ایران قرباني مي گيرد، و آلباني را زباله دان و خدمتكار تروریست هایي 
كه 17 ه�زار ایراني بي گناه را به ش�هادت رس�اندند، توصيف كرد.

به گزارش ميزان، علي باقري كني، دبير ستاد حقوق بشر ايران در واكنش به 
سخن پراكني سه كشور غربي درباره وضعيت حقوق بشر ايران در شوراي 
حقوق بشر سازمان ملل متحد، در توئيتي نوشت: »در نشست شوراي حقوق 
بشر، سه كشور درباره وضعيت حقوق بشر ايران سخن پراكني كردند؛ امريكا : 
دايره المعارف تاريخ تروريسم؛ آلمان: تروريسم شويي حرفه اي، كه هنوز 
سالح هاي شيميايي اش در ايران قرباني مي گيرد؛ آلباني: زباله دان و خدمتكار 

تروريست هايي كه 17 هزار ايراني بي گناه را به شهادت رساندند. «
اشاره دبير حقوق بشر جمهوري اسالمي به سابقه تاريخي اياالت متحده 
در ايجاد گروه هاي تروريس��تي و انجام اقدامات تروريستي است. چنانكه 
به زعم كارشناس��ان حقوق بين الملل، ترور سردار سليماني توسط امريكا 
مصداق بارزي از تروريسم دولتي سازمان يافته است و به گفته فيلسوفاني 
چون چامسكي، امريكا سردمدار تروريسم است. از سوي ديگر، كشور آلمان 
كه خود را مدعي حقوق بشر مي داند، در جريان جنگ تحميلي عراق عليه 
ايران، يكي از تامين كنندگان اصلي سالح هاي شيميايي رژيم صدام بود؛ 
سالح هايي كه به قتل بسياري از مردم بي گناه منجر شد و هنوز جانبازان 
شيميايي دفاع مقدس بر اثر عوارض اين تسليحات به شهادت مي رسند. 
كشور آلباني هم با وجود اطالع از جنايت هاي بي شمار گروهک تروريستي 
منافقين با اسكان اين گروه در خاك خود موافقت كرد؛ گروهكي كه 17 هزار 
زن و كودك و غيرنظامي را به شهادت رسانده اند و اسناد اين جنايات بار ها به 

جهان عرضه شده است. 
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