
سكوت عارفانه 
 عارف: برای حفظ انسجام

 فعال سكوت می کنم
گروه سياس�ي| محمدرضا عارف به 
واسطه دو مسووليت مهمش اين روزها 
كم مورد انتقاد بدنه اصالح طلبان قرار نگرفته است. هم 
رييس فراكسيون اميد است و هم رييس شوراي عالي 
سياس��تگذاري اصالح طلبان كه خيلي ه��ا از ضرورت 
بازسازي و تغيير آن سخن مي گويند. بدنه اصالح طلبان 
منتظرند تا عارف درباره اين دو مس��ووليت خودش و 
فراز و فرودهايي كه داش��ته است به آنها توضيح بدهد. 
ديروز ديدار او با اعضاي تشكل دانشجويي انجمن وفاق 
و توس��عه دانشگاه شيراز بهانه خوبي بود تا او به بخشي 
از اين انتقادات پاس��خ بدهد و حرف هاي مهمي درباره 
ساختار شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان، هويت 
و انسجام اصالح طلبان، عملكرد فراكسيون اميد و مساله 
حصر بيان كند. به گزارش اميدنامه، عارف با نگاهي به 
گذشته گفت:  ذات اصالح طلبي با تحريم و كنار كشيدن 
از انتخابات ميانه اي ندارد. راهبرد ما در دهه 90 حضور 
فع��ال و جدي در انتخابات مهم اس��ت و به هيچ وجه با 
صندوق راي قه��ر نخواهيم كرد. عارف ب��ا بيان اينكه 
جوانان اصالح طلب در راه رس��يدن به آرمان هاي خود 
هزينه هاي بعضا سنگين متحمل شدند، به انصراف خود 
در انتخابات سال 92 كه مورد سوال يكي از حاضرين در 
جلسه بود اشاره كرد و گفت: تصميمي كه در انتخابات 
سال 92 گرفته شد بيانگر ظرفيت گفتمان اصالحات 
بود و نبايد آن را معطوف به ف��رد خاصي كرد البته آن 
تصميم در ش��رايط برد گرفته شد كه تصميم منطقي 

و درستي بود. 
رييس فراكس��يون امي��د، وحدت و انس��جام جريان 
اصالح طلب را ي��ك اصل مهم ب��راي ادامه حضور اين 
جريان در فضاي سياسي ايران دانست و گفت: بايد يك 
صدا از داخل جبهه اصالحات ش��نيده شود، به همين 
دليل در انتخاب��ات مجلس دهم تصميم گرفته ش��د 
ش��وراي هماهنگي جبهه اصالحات، شوراي مشورتي 
آقاي خاتمي و شوراي مشورتي گروه اميد در قالب ساز 
و كار شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان فعاليت 
كنند كه شوراي عالي سياس��ت گذاري اصالح طلبان 
برخ��الف تصور برخي دوس��تان نه تنها باعث تضعيف 
احزاب نشد بلكه فرصتي را براي تقويت احزاب فراهم 
كرد و برخي احزاب اصالح طلب با توس��عه و گسترش 
فعاليت هاي خود رو به رو شدند. در مقطع فعلي متاسفانه 
با جعل برخي گفتمان ها به دنبال فروپاش��ي ش��وراي 
عالي اصالح طلبان هستند كه البته موفق نخواهند شد 
و جريان اصالحات با ساز و كاري كه انديشيده مي شود 

بايد انسجام و وحدت خود را حفظ كند. 
براي انسجام جريان اصالح طلب سكوت مي کنم

عارف با هش��دار به افرادي كه با برخي اظهارنظرها به 
دنبال ناديده گرفتن هويت اصالح طلبي هستند، تاكيد 
كرد: فعال براي حفظ انس��جام جريان اصالح طلب در 
برابر برخ��ي اظهارنظرهايي كه به دنبال عبور از هويت 
اصالح طلبي و فروپاش��ي وحدت و انس��جام هس��تند 
سكوت مي كنم ولي در صورت تداوم آن مطمئنا نسبت 

به اهداف اين گونه اظهارنظرها سخن خواهم گفت. 
رييس فراكسيون اميد تاكيد كرد: تركيب شوراي عالي 
سياستگذاري اصالح طلبان و ساز و كار آن وحي منزل 
نيست به همين دليل عالوه بر تعيين كارگروه ارزيابي 
عملكرد و پيشنهاد اصالح در ساختار و روند فعاليت ها از 
حدود 60 نخبه اصالح طلب كه بعضا از منتقدان شوراي 
عالي بودند در قالب پرسشنامه هايي نظرخواهي شده 
است كه تداوم فعاليت اين ش��ورا و تغييرات احتمالي 
در س��از و كار آن با استفاده از تجميع اين نظرات انجام 
خواهد شد. وي به نقش كليدي آقاي خاتمي و آيت اهلل 
هاشمي رفس��نجاني در پيروزي هاي چند س��ال اخير 
جريان اصالحات اشاره كرد و گفت: منتخبان مردم در 
مجلس ش��وراي اسالمي و شوراي شهر و روستا بايد به 
وعده هاي خود عمل كنند. به ويژه اصالح طلباني كه در 
اين دو نهاد مردمي حضور دارند بدانند كه عملكردشان 
زير ذره بين است. عارف با اشاره به ليست شوراي عالي 
سياس��تگذاري اصالح طلبان ب��راي انتخابات مجلس 
دهم، گفت: در انتخابات مجلس دهم رويكرد اصلي ما 
همراهي با جريان حامي دولت بود به همين دليل در آن 
انتخابات به دنبال ائتالف با جريان حامي دولت بوديم با 
وجود اينكه قابل پيش بيني بود كه برخي از افراد حاضر 
در ليست در مجلس راه ش��ان را از ما جدا خواهند كرد 
ولي پيش بيني نمي كرديم كه برخي از آنها در مجلس 

رودرروي ما قرار بگيرند. 
چرا به مردم توهين مي کنيد؟

وي با انتقاد از برخي تعابيري كه نسبت به ليست اميد 
ش��وراي ش��هر تهران صورت گرفت، گف��ت: مردم به 
احترام گفتمان اصالحات به تمامي 21 نفر ليست اميد 
راي دادند، چرا با برخ��ي اظهارنظرها به مردم توهين 
مي كنيد و زمينه بي اعتمادي به گفتمان اصالحات را 
فراهم مي كنيد؟ رييس فراكسيون اميد به عملكرد اين 
فراكسيون اشاره كرد و با بيان اينكه در سال اول فعاليت 
فراكسيون اميد جهت گيري اصلي انسجام بخشي بود، 
گفت: در سال دوم فعاليت فراكس��يون اميد به دنبال 
عملياتي ك��ردن برنامه هاي وعده داده ش��ده به مردم 
هس��تيم تا در پايان فعاليت مجلس دهم كارنامه قابل 
قبولي براي ارايه به افكار عمومي داشته باشيم. عارف با 
اشاره به بخشي از عملكرد فراكسيون اميد، يادآور شد: 
حضور نمايندگان فراكسيون اميد در كميسيون ماده 
10 احزاب، هيات نظارت بر مطبوعات و هيات نظارت بر 
انتخابات شوراها دستاورد كمي براي جريان اصالح طلب 
نيست چه بس��ا در نبود افراد عضو فراكسيون اميد در 
اين مجامع مجوز برخي احزاب اصالح طلب، مطبوعات 
و رس��انه هاي مرتبط ب��ا اين جري��ان و نيز صالحيت 
كانديداهاي اصالح طلب با چالش جدي رو به رو مي شد. 
وي با تاكيد بر اينكه فراكس��يون اميد بايد از س��رمايه 
اجتماعي به دست آمده مراقبت كند از جوانان خواست 
در مجامع مختلف و در فضاي مجازي مطالبات جدي و 
منطقي از فراكسيون اميد را مطرح كنند. عضو مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام در پايان در پاسخ به سوالي 
درخصوص مساله حصر گفت: اگر جريانات سياسي به 
دنبال امتياز گيري از حل مساله حصر باشند بايد بگويم 
در حل اين موض��وع كه مطالبه جدي جامعه اس��ت، 
موفق نخواهيم شد. فعاليت هاي خوبي براي رفع حصر 
در فضاي غير رسانه اي صورت گرفته كه اميدوارم با حل 
اين مساله نگراني هايي كه براي سالمتي محصورين در 

بين بزرگان و بدنه جامعه وجود دارد، رفع شود. 

   نم�از جمعه عبادي - سياس�ي اي�ن هفته تهران 
به  امامت آيت اهلل س�يداحمد خاتمي و در دانشگاه 

تهران اقامه مي شود. فارس
  امير پوردستان: آن طور که در برجام آمده، مراکز 
نظامي از بازرسي استثنا هستند و نيروهاي مسلح با 
قوت از اين موضع بحق خود دفاع کرده و اجازه هيچ 

بازديدي را نخواهند داد. مهر
  سرلش�كر باق�ري، ريي�س س�تاد کل نيروهاي 
مسلح در ديدار با امير سرتيپ حاتمي، وزير دفاع: 
متخصصان صنعت دفاعي پش�توانه اي خوب براي 

نيروهاي مسلح هستند. ايسنا
 دبير کميس�يون ماده 10  اح�زاب در اطالعيه اي 
اعالم کرد: احزاب داراي مج�وز فعاليت بايد ظرف 
مدت يك سال از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون، 
وضعيت خود را با شرايط مندرج در اين قانون تطبيق 

دهند. ايرنا

آيت اهلل صانعي: ان شاء اهلل دولت بتواند راه كمك به ميانمار را باز كند 
مرجع تقليد ش�يعه تاکيد کرد: ان ش�اء اهلل دولت بتواند راه کمك به اين انس�ان ها و اين مسلمانان آواره ش�ده از وطن در ميانمار را باز کند. به گزارش ايلنا، آيت اهلل يوس�ف صانعي در پايان درس خارج فقه خود با 
محكوميت جنايات غيرانساني در ميانمار و اظهار تنفر گفت: بنده اينجا به عنوان يك نفر که خدمت شما نشسته ام و فكر مي کنم همه شما عزيزان حداقل اين را مي دانيد و متوجه ايد که وجوهات براي ترويج دين 

است، همان گونه که امام رضا )عليه السالم( فرموده اند: »الُْخْمس عْونُنا علی ديِننا«. چه کمك و ترويجي بهتر از اينكه ما بتوانيم انسان ها را از اين بدبختي ها در حد توان نجات دهيم. 

گروه سياسي| فاجعه انساني ميانمار نمايندگان عضو 
كميس��يون امنيت ملي مجلس را در ايام تعطيالت به 
مجلس كش��اند. ديروز كميس��يون امنيت به رياست 
عالءالدين بروجردي تش��كيل جلس��ه داد تا هم ابعاد 
موضوع را بررسي كنند و هم درباره اقداماتي كه مي توان 
انجام داد تصميم گيري كنن��د. عالءالدين بروجردي، 
نماينده مردم بروجرد و اش��ترينان بعد از اين جلس��ه 
به خانه ملت گفت: س��فير ايران در تايلند با حضور در 
ميانمار نگراني جدي جمهوري اسالمي را در جلسه اي 
با دولت ميانم��ار اعالم و بر ضرورت توقف روند برخورد 
با مسلمانان تاكيد كرد. بروجردي همچنين به سفري 
كه قرار است مس��ووالن وزارت امور خارجه به ميانمار 
داش��ته باش��ند تا اقالم اهدايي را به دست مسلمانان 
روهينگيا برسانند، اش��اره كرد و گفت: هاجر چناراني 
نيز به عنوان نماينده كميسيون امنيت ملي مجلس با 
اين هيات همراه مي ش��ود تا در ارتباط با زنان آواره كه 
در جمع چند 10 هزار نفري آوارگان هستند اقداماتي 
را انجام دهد همچنين قرار است با نظر رييس مجلس 
هياتي از نمايندگان براي بررسي اوضاع به ميانمار اعزام 
شوند. اما از ديگر تصميمات آنها آن طور كه بروجردي 
گفته اين اس��ت كه بع��د از آغ��از كار مجلس در فصل 
جديد نيز ش��رايطي فراهم مي ش��ود تا نمايندگان به 
صورت داوطلبان��ه و به صورت نمادي��ن حقوق يك يا 
چند روز خود را به مسلمانان ميانمار اختصاص دهند 
همچنين با صليب سرخ جهاني و هالل احمر صحبت 
مي شود تا كمك هاي بيشتري به آوارگان صورت گيرد. 
اما جزييات بيشتر از جلس��ه ديروز كميسيون امنيت 
درباره ميانمار را نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي در گفت وگو با ميزان 
بيان كرده اس��ت. او از درخواست تشكيل جلسه ويژه 
وزراي خارجه كش��ورهاي عضو سازمان همكاري هاي 
اسالمي براي بررسي وضعيت مسلمانان ميانمار خبر 
داده اس��ت. نقوي حسيني با اشاره به جلسه فوق العاده 
ديروز كميسيون امنيت ملي گفت: اين جلسه با حضور 
اعضاي كميسيون و همچنين ابراهيم رحيم پور، معاون 
وزير امور خارجه و همكاران وي با هدف بررسي فاجعه 
نسل كشي آشكار مسلمانان در ميانمار و اقدامات عملي 
الزم براي خاتمه دادن به اين جنايات تش��كيل شد. به 
گفته نقوي حسيني، معاون وزير خارجه در اين جلسه 
همچنين گفت كه مذاكرات با مقامات برمه و بنگالدش 
نيز در حال انجام است، اين در حالي است كه جمهوري 
اسالمي بيش از ۳ ميليون مهاجر را پذيرفته، به مدارس 
ما مي رون��د، ازدواج مي كنند، كار مي كنند، دانش��گاه 
مي روند، ولي حتي اگر مسلمانان ميانمار شهروند هم 
نباش��ند، نبايد برخورد ضدانس��اني با آنان شود. نقوي 
حس��يني در ادامه گفت: آقاي رحيم پور در اين جلسه 
عنوان كرد كه اي��ن جانب همراه با هياتي و كمك هاي 
بشردوس��تانه روز جمعه عازم بنگالدش هستم؛ خانم 
هاجر چناراني، عضو كميس��يون نيز براساس تصويب 
كميسيون و پيش��نهاد وزارت خارجه، هيات مذكور را 
همراهي خواهد كرد. به گفته نقوي حسيني، در پايان 
جلسه ديروز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در جمع بندي پيشنهادات عملي، اقدامات ذيل 

به تصويب كميسيون رسيد: 
1- اعزام هيات از كميسيون به منطقه و ميانمار

2- كمك هاي بشردوستانه مجلس و نمايندگان محترم 
به مسلمانان ميانمار

۳- نامه رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس به همتايان خود در مجالس كشور هاي اسالمي

۴- گفت وگوي تلفني رييس مجلس با روساي مجالس 
كشور هاي اسالمي

۵- درخواست تشكيل جلسه ويژه وزراي امور خارجه 
كش��ور هاي عضو س��ازمان همكاري هاي اس��المي و 

بررسي موضوع
6- درخواست از صليب سرخ جهاني براي كمك رساني 

به آنها در ميانمار و بنگالدش
۷- ورود ه��الل احمر و كمك به مس��لمانان ميانمار و 
درخواست كمك از س��اير هالل احمرهاي كشور هاي 

اسالمي
۸- تماس با كش��ور هاي چين و روس��يه براي حمايت 

از مسلمانان
9- ص��دور بيانيه حقوق بش��ري كميته حقوق بش��ر 
كميس��يون در محكوميت موضوع و پيگيري حقوقي 

مساله
10- مذاكره با كشور هاي همسايه ميانمار و طرح خطر 
رشد افراطي گري به دنبال فشار ها و اقدامات جنايت آميز 

عليه مسلمانان ميانمار
11- فعال كردن سازمان هاي مردم نهاد حقوق بشري در 
داخل و خارج از كشور 12- فعال كردن تمامي رسانه ها 

در جهت به نمايش گذاشتن جنايات مذكور.

کميسيون امنيت ملي 
جلسه فوق العاده تشكيل داد 

اعزام هيات نمايندگان 
به ميانمار به اضافه

يكي از نمايندگان زن

گزارش 2
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بايد هاي مجمع
مجم�ع در مواقع�ي که 
مصلحت�ي مه�م وجود 
مجل�س  نظ�ر  و  دارد 
ش�وراي اس�المي را ب�ر 
تشخيص شوراي نگهبان 
ترجي�ح مي ده�د، بايد 
توجه کن�د مصلحتي که 
تحت عنوان ثانويه است، 
طبع�ا بايد بس�يار مهم، 
مس�جل و واضح باشد و 
با نظ�ر اکثري�ت قاطع و 
قابل قبول مجمع، آن  هم 
براي مدتي معين و موقت 

اعمال شود.

جانشين رييس سازمان اطالعات 
سپاه، از چگونگي تصميم گيري 
ب��راي حصر معترض��ان ب��ه نتيج��ه انتخابات 
رياست جمهوري س��ال ۸۸ گفت؛ از پيشنهادي 
كه از س��وي رييس  قوه قضاييه مطرح ش��د و در 
جلس��ه آن روز ش��وراي عالي امني��ت ملي هم 
مورد موافقت تمامي اعضا ق��رار گرفت. او حتي 
نامه  نوشتن به رهبري انقالب براي رفع حصر را 
جوس��ازي خواند و تاكيد كرد كه »اصال رهبري 
در امور حصر دخالت نداشتند و ندارند. « سردار 
نجات در جمع مسووالن بسيج دانشجويي كشور، 
در تشريح آنچه پس از انتخابات رياست جمهوري 
ده��م رخ داد، با بيان اينك��ه از چند ماه قبل يك 
جريان س��ازمان دهي ش��ده و يك كميته  براي 
احياي جريان فتنه و ملتهب كردن فضاي سياسي 
كشور تشكيل شده كه مي خواهد جاي متهم و 
مدعي را در موضوع فتنه عوض كند، اظهار كرد: 
ما معتقديم كه فتنه جناي��ات بزرگي را مرتكب 
شد، امنيت ملي را خدشه دار كرد و در مردم ايجاد 
انشقاق و دشمنان خارجي ما را اميدوار كرد و حاال 
مي خواهند از موضع طلبكار، نظام را بدهكار نشان 
دهند. وي با بيان اينكه آنها برنامه مفصلي براي 
چند ماه آينده دارند، افزود: من در اين س��خنان 
در چند سرفصل به موضوع فتنه و نحوه برخورد 
نظام با اين افراد خواهم پرداخت. جانشين رييس 
سازمان اطالعات سپاه پاسداران با بيان اينكه به 
گفته حضرت آقا، فتنه ۸۸ يك��ي از بزرگ ترين 
چالش هاي ايجاد شده براي نظام بود كه حتي از 
جنگ تحميلي يا فتنه منافقين در خرداد سال 
60 هم باالتر است، به بررسي علت حصر و روال 
قانوني آن پرداخت و گفت: همه اسناد مي گويد 
اردوكش��ي هاي خياباني در جريان فتنه از قبل 
طراحي شده بود و طبق اطالعاتي كه ما داشتيم، 
در جريان فتنه اتاق هاي فكري تشكيل شد و اين 
طور برنامه ريزي كردند كه اگ��ر ما در انتخابات 
پيروز ش��ويم و هواداران مان در خيابان باش��ند، 
مي توانيم مطالبات ديگر را مطرح كنيم و اگر در 
انتخابات شكست خورديم، بايد با مطرح كردن 
تقلب در انتخابات، خواستار ابطال شويم و وقتي 
اين خواسته محقق شد، در واقع پيروزي ما است 

و مي توانيم مطالبات بعدي را هم مطرح كنيم. 

راهكار عبور از حكومت
سردار نجات در ادامه سخنراني خود، به اقدامات 
حزب مش��اركت در س��ال انتخابات اشاره كرد و 
گفت: در آن مقطع يك ج��زوه ۴0 صفحه اي به 
عنوان سند »تامالت راهبردي حزب مشاركت« 
در دفتر اين ح��زب با آرم آنها به دس��ت آمد كه 
حاوي راهكار عبور از حكوم��ت به اصطالح آنها 
توتاليتر به دموكراتيك اس��المي بود كه چطور 
مي توان با استفاده از تجربه انقالب هاي مخملي 
در ديگر كشورها جرياني را عليه حاكميت ايجاد 
ك��رد، نارضايتي ها را گس��ترش داد و اعتراضات 
مدني را به وجود آورد. جانش��ين رييس سازمان 
اطالعات سپاه پاسداران گفت: از مدت ها قبل از 
آن، مجموعه جلساتي در دفتر مهندس موسوي 
برگزار مي شد و در اين جلسات درخصوص راهكار 
عبور از حكومت مبتني بر واليت فقيه بحث كردند 
و بعدها كه افرادي دستگير شدند، صورت جلسات 
آنها به صورت تايپ شده در اختيار ما قرار گرفت. 

500 هزار نفر به خيابان ها آمده بودند
به گزارش فارس، سردار نجات اظهار كرد: وقتي 
هنوز انتخابات در روز 22 خرداد در حال انجام بود، 
در ساعت پاياني شب، در حالي كه رأي  گيري هنوز 
ادامه داشت، مهندس موسوي مصاحبه اي كرد و 
گفت طبق اطالعاتي كه به من رسيده، راي مردم 
به اينجانب است و خود را پيروز انتخابات دانست 
و تاكيد كرد اگر اتفاقي غير از اين رخ دهد غيرقابل 
قبول خواهد بود و من از حقوق مردم دفاع خواهم 
كرد و سپس خطاب به مردم اظهار داشت كه خود 
را براي برگزاري جشن پيروزي او آماده كنند. اين 
درحالي بود كه هنوز ش��مارش آرا شروع نشده 
بود. موس��وي و كروبي بدون مجوز وزارت كشور 
از مردم درخواس��ت كردند كه روز 2۵ خرداد از 
س��اعت ۳ عصر از ميدان انقالب تا ميدان آزادي 
راهپيمايي كنن��د كه اين راهپيمايي مفصل هم 
بود. طبق برآورد ما در آن روز حدود ۴۵0 تا ۵00 
هزار نفر به خيابان ها آمدند كه عناصر ضد انقالب 
با سوءاس��تفاده از اين تجمع به پايگاه بسيج در 
ميدان آزادي حمله كردن��د و آن را آتش زدند و 

تعدادي كشته شدند. 
آيا دولت دهم نمي توانست 7 دهم درصد 

راي را جابه جا کند؟
جانشين رييس سازمان اطالعات سپاه پاسداران 
اف��زود: همان دول��ت )دولت احمدي ن��ژاد( كه 

انتخابات س��ال ۸۸ را برگزار كرد، در س��ال 92 
انتخابات رياست جمهوري را برگزار كرد و آقاي 
روحاني ب��ا ۵0/۷ درصد به عنوان رييس جمهور 
انتخ��اب ش��د و از ۷ ده��م درص��د آراي مردم 
حفاظت كرد. ما آن ش��ب در دبيرخانه ش��وراي 
عالي امنيت ملي بوديم. اواخر شب وزارت كشور 
گفت آرا بسيار به هم نزديك است و ممكن است 
انتخابات به دور دوم كش��يده شود اما فرداي آن 
روز ديدند كه روحاني ۷ دهم درصد راي بيشتر 
آورده است. حاال اگر آن دولت در سال ۸۸ چنين 
تقلبي مي توانست بكند در سال 92 نمي توانست 
۷ دهم درصد آرا را جابه جا كن��د تا انتخابات به 

دور دوم برود؟
آقاي خاتمي گفت که اين حجم تقلب 

ممكن نيست
جانشين رييس سازمان اطالعات سپاه پاسداران 
اظهار داش��ت: آقاي خاتمي ه��م حداقل در 10 
جلسه كه اسناد آن به دست ما هم رسيده است 
گفته كه ما از اول هم مي دانستيم كه اين حجم 
تقلب ممكن نيست. حال سوال اصلي اين است 
مهندس موسوي در اطالعيه شماره 1تا ۴ خود 
و ساير بيانيه ها مدعي بود كه بر اساس اطالعات 
به دست آمده از صندوق ها ايشان پيروز انتخابات 
اس��ت و تقلب رمز اصلي شورش عليه قانون بود. 
چرا اين ادعا را خودش��ان نتوانستند ثابت كنند 
و نمايندگان آنها ه��م آن را نقض و نقد كردند و 
سايرين اين فتنه هم گفتند ما آن را قبول نكرديم. 
آنها دروغ بزرگي را به نظام نسبت دادند. امنيت 
ملي را هم مخدوش كردند بعد گفتند تقلب شده 
حاال همان دس��ت اندركاران آن روز فتنه امروز 
مجددا كميته  فتنه تشكيل داده اند و مي خواهند 

جاي مجرم و قاضي را عوض كنند. 
رهبري به موسوي گفتند، جنس تو از جنس 

ضدانقالب نيست
س��ردار نجات در ادام��ه به نحوه برخ��ورد نظام 
و رهبري با س��ران فتن��ه پرداخ��ت و گفت: در 
2۴خ��رداد ۸۸ رهب��ري مهندس موس��وي را 
خواس��تند و به او گفتند كه جن��س تو از جنس 
ضدانقالب نيس��ت و اگر اعتراضي داري از مسير 
قانوني پيگي��ري كن و به او تذك��ر دادند كه اگر 
كاري را ش��روع ك��ردي معلوم نيس��ت بتواني 
جمع كني و به ش��وراي نگهبان هم فرمودند تا 
به اعتراضات رسيدگي كنند و اگر هم الزم است 

حتي ۳0 درصد صندوق ها را بازش��ماري كنند. 
جانشين رييس سازمان اطالعات سپاه پاسداران 
گفت: اما موس��وي تا 2۵ بهمن ۸9 يعني 20 ماه 
بعد از انتخابات دايم بيانيه مي داد و اين بار ديگر 
موضوع او انتخابات نبود و مردم را به ايستادن در 
برابر نظامي كه او مي گفت ديكتاتور است، دعوت 
مي كرد. جانشين رييس سازمان اطالعات سپاه 
پاسداران افزود: در 16 بهمن ۸9 موسوي و كروبي 
به قصد ايجاد فتنه جديد با اينكه مي دانستند روز 
22 بهمن راهپيمايي برگزار مي ش��ود از وزارت 
كشور درخواس��ت مجوز راهپيمايي در حمايت 
از انقالب تونس و مصر از ميدان انقالب به سمت 
آزادي را كردند. وزارت كش��ور با اين راهپيمايي 
مخالفت كرد اما رسانه هاي خارجي و ضدانقالب 
همين درخواست را تبديل به بيانيه راهپيمايي 
كرده و به ش��دت بازتاب دادن��د و آن را منعكس 
كردند. اما نهايتا ۳۵00 نفر به خيابان آمدند و با 
نيروي انتظامي درگير شدند كه منجر به شهادت 
2 نفر شد. فرداي آن روز موسوي و كروبي بيانيه 

داده و از اين اقدام غيرقانوني حمايت كردند. 
نظام 20 ماه مماشات کرد

جانشين رييس سازمان اطالعات سپاه پاسداران 
افزود: در اين مقطع بود كه قوه قضاييه به دبيرخانه 
شوراي عالي امنيت ملي نامه زد و گفت نظام 20 
ماه در مقابل اين افراد مماش��ات ك��رده اما آنها 
قصد پاي��ان دادن به ماجرا و اص��الح رويه خود 
را ندارن��د و به دنبال فتنه جديد هس��تند. اينجا 
بود كه رييس قوه قضاييه از رييس شوراي عالي 
امنيت ملي درخواست حصر كرد. اين موضوع در 
دبيرخانه بررس��ي و در شوراي عالي امنيت ملي 
مطرح ش��د و حتي يك نفر هم مخالفت نكرد در 
حالي كه افرادي مانن��د آقاي روحاني كه آن روز 
نماينده رهبري بودند، روساي قوا، وزير خارجه، 
وزير كشور، رييس ستاد كل و... عضو بودند همه 
بدون حتي يك نفر مخالف، همانطور كه دبيرخانه 
شوراي عالي امنيت ملي اعالم كرد، اصل مجرم 
بودن اينها را تاييد كردند، محاكمه را به مصلحت 
ندانستند )با اينكه محاكمه حق قوه قضاييه بود( 

و حصر را تاييد كردند. 
اصال رهبري در امور حصر دخالت نداشتند 

و ندارند
وي با اش��اره به برخي جوس��ازي ها در خصوص 
نامه نوشتن به رهبري براي رفع حصر گفت: اصال 

رهبري در امور حصر دخالت نداش��تند و ندارند. 
درخواس��ت رييس قوه قضاييه و مصوبه شوراي 
عالي امنيت ملي بود. امروز هم اگر بنابر مصالحي 
فرضا شوراي عالي امنيت ملي تصميم گرفت در 
شرايط حصر تغيير ايجاد كند )كه البته تاكنون 
طبق گزارش سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي 
امنيت ملي هيچ تصميم جديدي در مورد حصر 
گرفته نش��ده( باز حق قوه قضاييه براي محاكمه 
آنها سرجاي خودش است چرا كه هر سه نفر اين 

افراد پرونده مجرميت مفتوح دارند. 
اگر امام زنده بودند، به شدت برخورد 

مي کردند
سردار نجات در پاسخ به اين سوال كه چرا سران 
فتنه محاكمه نمي شوند، اظهار داشت: به هر حال 
مصلحت انديش��ي هم يك اصل اس��ت، شوراي 
عالي امنيت ملي طب��ق قانون يك مرجع بزرگ 
صالحي��ت دار براي اين امر اس��ت و اين ش��ورا 
اين گونه تصميم گرفته است. نجات در پايان و در 
جمع بندي سخنان خود اظهار داشت: اعتراضات 
خياباني و فتنه ۸۸ از قبل برنامه ريزي ش��ده بود 
و جريان فتنه با مخدوش ك��ردن امنيت ملي و 
اميدوار كردن دشمنان نظام، ايجاد انشقاق ميان 
مردم و زمينه سازي براي تحريم هاي اروپا و امريكا 
مرتكب جنايات بزرگي شدند. وي گفت: اگر امام 
زنده بودند اين افراد را مصداق ياغي دانس��ته و با 
آنها به ش��دت برخورد مي كردند، اما رهبري به 
دليل فضاي غبارآلود اين گونه مصلحت ندانستند. 

نظام از خود خويشتنداري نشان داد
جانش��ين ريي��س س��ازمان اطالعات س��پاه با 
بي��ان اينكه نظ��ام در مقابل فتنه گ��ران از خود 
خويش��تنداري نش��ان داد به اميد اصالح آنها و 
تغيي��ر رويه 20 م��اه از برخ��ورد و محاكمه آنها 
خودداري كرد تا اينكه فتنه گران به جاي تغيير 
رويه اقدام به ايجاد فتنه جديد براي ناامن سازي 
كشور كردند. حصر فتنه گران زماني اتفاق افتاد 
كه آنها 20 ماه پس از انتخابات ۸۸ در بهمن ۸9 
به دنبال سوري سازي ايران بودند و مي خواستند 
ناامني هاي جديدي به وجود بياورند. وي تصريح 
كرد: تع��دادي از محكومي��ن و زندانيان فتنه با 
تشكيل كميته اي به دنبال ايجاد يك فتنه جديد 
هس��تند كه البته نظام، اقدامات غيرقانوني آنها 
را تحت كنت��رل دارد و عندال��زوم با هماهنگي 

قوه قضاييه با آنها برخورد خواهد شد. 

نخس��تين حك��م ريي��س 
مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، براي احمد وحيدي صادر شد؛ رياست 
دفتر آيت اهلل هاشمي شاهرودي، به نامش 
خورد تا شايد آغازي باشد بر ساير تغييرات. 
همان تغييراتي كه قرار اس��ت از سوي اين 
مجمع انجام پذيرد و يك خانه تكاني حسابي 
را رقم بزند. مجمع تشخيص مصلحت نظام 
كه پس از فوت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، 
چند ماهي بدون رييس اداره شد و با وجود 
تعيين آيت اهلل موح��دي كرماني به عنوان 
رييس موقت نيز، تنها به تشكيل چند جلسه 
بسنده كرد، از هفته ديگر كار خود را به طور 
جدي ت��ري آغاز خواهد كرد. ش��اهد مدعا 
اينكه آيت اهلل هاش��مي ش��اهرودي پس از 
زيارت عتبات عاليات و بعد از ديدار با رهبري 
انقالب، در نخس��تين اقدام كاري خود طي 

حكمي رييس دفتر خود را منصوب كرد. 
رييس دفتر هاشمي شاهرودي کيست؟

احمد وحيدي ۵9 س��اله، اهل شيراز، تنها 
عض��و مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام 
اس��ت كه همزمان به س��مت رياست دفتر 
ريي��س اين مجمع نيز منصوب مي ش��ود. 
او تحصي��الت آكادميك خود را در رش��ته 
»الكتروني��ك« و »علوم اس��تراتژيك« به 
پايان رس��انده و در حوزه مديريت نظامي 
و راهبردي در ح��وزه تحصيالت تكميلي 
تخصص دارد. وحيدي از جمله فرماندهان 
ارشد سپاه پاس��داران در طول جنگ ايران 
و ع��راق بود كه مس��ووليت هايي همچون، 
فرماندهي قرارگاه هاي عملياتي و اطالعاتي 
س��پاه و فرماندهي نيروي قدس را برعهده 
داشت. وحيدي در سال هاي پس از جنگ 
نيز معاونت ط��رح و برنامه و امور بين الملل 
وزارت دفاع، جانش��ين وزير دفاع در دولت 
نهم و رياست كميسيون سياسي را برعهده 

گرفت. او رييس كارگروه سياس��ي، دفاعي 
و امنيت��ي دولت نه��م در تدوي��ن برنامه 
پنجم توس��عه ايران نيز بود و عضويتش در 
كميسيون دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام از اس��فند 1۳90 آغاز ش��د. 
احمد وحيدي در س��ال ۸۸ به عنوان وزير 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از مجلس 
شوراي اس��المي راي گرفت و تا آخر دوره 
دولت دوم محمود احمدي نژاد يعني مرداد 
92 در اين س��مت باقي ماند. پس از آن بود 
كه او در تاريخ ۵ مهر 1۳92 با حكم سرلشكر 
حس��ن فيروزآبادي، به سمت رييس مركز 
تحقيق��ات راهب��ردي دفاعي س��تاد كل 
نيروهاي مس��لح ايران منصوب شده است. 
وحيدي ضمن رياست بر كميسيون دفاعي- 
امنيتي شوراي راهبردي روابط خارجي، با 
حكم سردار سرلشكر محمدحسين باقري، 
رييس س��تاد كل نيروهاي مسلح در تاريخ 
1۳ مرداد 1۳9۵ به رياس��ت دانشگاه عالي 

دفاع ملي نيز منصوب شد. احمد وحيدي، 
كه از او به عنوان تنها عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ياد مي شود كه رياست دفتر 
رييس مجمع را برعهده گرفته است، در واقع 
جانشين محمد هاشمي رفسنجاني در اين 
پست شده است. فردي كه برادر رييس فقيد 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام بوده و در 
سال 90 و پس از 1۵ سال، از عضويت در آن 
كنار گذاشته شد، از سال 90 و تا زمان فوت 
آيت اهلل هاش��مي شاهرودي سمت رياست 
دفتري او را برعهده داشته است. پيش از او 
نيز نوري شاهرودي كه او هم فردي خارج 

از اعضاي اين مجمع بوده، رياست دفتر 
مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني را 

برعهده داشت. 
با وجود نخستين انتصاب در مجمع، 

بايد در روزه��اي آغاز به كار 
مجمع تشخيص مصلحت 
نظ��ام منتظ��ر اتفاق��ات 

ديگري ه��م باش��يم. مهرماه امس��ال كه 
جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام از 
سر گرفته مي شود، آنگونه كه پيش از اين 
از سوي محس��ن مجتهدشبستري اعالم 
شده بود، تغييراتي ساختاري در راه است. 
او گفته بود: »رهبر انقالب پنج دس��تور در 
حكم خ��ود براي مجمع دادن��د كه يكي از 
آنها چابك سازي و حذف تشريفات بود؛ لذا 
قرار است بخش هاي مختلف مجمع ازجمله 
دبيرخانه و مركز تحقيقات تغييراتي داشته 
باش��د«. اما اين تنها تغييراتي نيس��ت كه 
مجمع انتظار آن را مي كشد. جابه جايي 
م��كان اي��ن مجمع نيز در دس��تور 
كار ق��رار دارد و احتم��ال م��ي رود 
كه مجلس ش��وراي اسالمي قديم 
كه جلسات خبرگان نيز 
در آن برگزار مي شود 
محل جديد جلسات 

اعضا باشد. 

حصر با درخواست رييس قوه قضاييه و تاييد شوراي عالي امنيت ملي بود

تغييرات جديد در مجمع تشخيص 

تشريح روند حصر سران فتنه به روايت سردار نجات

»احمد وحيدي« رييس دفتر آيت اهلل هاشمي شاهرودي در مجمع تشخيص شد

سوژه روز

چهره روز

گروه سياسي

گروه سياسي

سياست های كلی نظام 
بايد متقن وصريح  باشند 

 رهبرمعظم  انقالب در ديدار با
 اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام:

حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
رهبر معظم انقالب اسالمي 
صبح چهارشنبه در ديدار رييس و اعضاي 
دوره جدي��د مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام، مجم��ع را از ابتكارات ب��ا ارزش امام 
بزرگوار خواندند و با اش��اره به س��ه وظيفه 
مهم اين نهاد يعني »تشخيص مصلحت«، 
»مش��اورت در تعيين سياست هاي كلي« 
و »ارايه راه حل در معضالت كشور« تاكيد 
كردند: مجمع بايد صد در صد انقالبي، فكر 
و عمل كند و انقالب��ي باقي بماند.  حضرت 
آيت اهلل خامن��ه اي با يادآوري مس��ووليت 
بسيار ظريف و خطير مجمع در »تشخيص 
و اعم��ال مصلح��ت« افزودن��د: مجمع در 
مواقعي ك��ه مصلحتي مهم وج��ود دارد و 
نظر مجلس شوراي اسالمي را بر تشخيص 
شوراي نگهبان ترجيح مي دهد، بايد توجه 
كند مصلحتي كه تحت عنوان ثانويه است، 
طبعا بايد بسيار مهم، مسجل و واضح باشد 
و با نظر اكثريت قاطع و قابل قبول مجمع، 
آن  ه��م براي مدتي معي��ن و موقت اعمال 
شود. ايشان افزودند: اِعمال مصلحت بايد با 
نگاه بلندمدت و نه روزمره، صورت پذيرد و 
براي تشخيص آن، بحث هاي دقيق، كامل 

و مستدل با حضور فعال همه اعضا از جمله 
فقهاي شوراي نگهبان انجام شود. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي، تحق��ق دومين وظيفه 
مجمع يعن��ي »مش��ورت دادن به رهبري 
در تعيي��ن سياس��ت هاي كلي نظ��ام« را 
نيازمند بررس��ي هاي دقي��ق و همه جانبه 
خواندن��د و گفتن��د: سياس��ت هاي كلي، 
هندس��ه نظام را در مسائل مختلف تعيين 
مي كند و بس��يار مهم اس��ت. رهبر انقالب 
اس��المي، تفكيك سياس��ت هاي كلي در 
مس��ائل ماندگار و بلندمدت با موضوعات 
مقطعي را ضروري خواندند و خاطرنش��ان 
كردند: ممكن است برخي از سياست هاي 
كلي نيازمند بازنگري و به روز شدن باشد و 
برخي هم كال زمانش س��پري شده باشد. 
ايشان، مجمع را به »اِتقان« و »استحكام« 
در تدوي��ن سياس��ت هاي كلي هم��راه با 
بحث هاي عالمانه، مس��تدل، مجتهدانه و 
دقيق، توصيه كردن��د و افزودند: به گونه اي 
عمل كنيد كه سياس��ت هاي كلي، »قوي، 
دقيق و با عبارات گويا و مفيد« باشد تا پس 
از مدتي كوتاه نيازمند اصالح يا تجديدنظر 
نشود.  »صراحت«، »قابل تاويل نبودن« و 
»پرهي��ز از ورود به چگونگي اجرا«، از ديگر 

نكاتي بود كه حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
مقوله سياست هاي كلي نظام، مورد تاكيد 
قرار دادند. ايشان، تبلور سياست هاي كلي 
نظام در قوانين، سياست ها و اقدامات دولت 
و مجلس و ساير قوا و دستگاه هاي مسوول را 
بسيار مهم برشمردند و گفتند: سياست هاي 
كلي، چارچ��وب همه اقدام��ات اجرايي و 
تقنيني كشور را مشخص مي كند و دولت و 
مجلس و همه دستگاه ها بايد كامال منطبق 
با اين سياست ها عمل كنند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در پايان سخنان شان خاطرنشان 
كردند: مجمع تش��خيص مصلحت، يادآور 
امام بزرگ��وار و فرآورده انقالب اس��ت و در 
فرآيند اداره و مديريت كش��ور داراي تاثير 
بسيار مهمي اس��ت، بنابراين بايد تفكرات 

ام��ام و انقالب ب��ر آن كامال حاكم باش��د، 
انقالبي فك��ر و عمل كند و هي��چ مصوبه، 
موضع گي��ري يا اقدامي متف��اوت با مباني 
اصلي انق��الب و مي��راث گرانق��در امام از 
آن مش��اهده نش��ود. رهبر انقالب اسالمي 
با تمجي��د از وج��وه مختلف ش��خصيتي 
آيت اهلل هاشمي شاهرودي، رييس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، از زحمات اعضاي 
فعال مجمع تشكر كردند و حضور اعضاي 
جديد در اين نه��اد را خوني جديد، نيرويي 
فزاينده و موجب اميدواري بيشتر خواندند. 
ايشان همچنين ياد شخصيت هاي برجسته 
و فقي��د مجمع در دوره قبل ب��ه ويژه آقاي 
هاشمي رفسنجاني و آقايان واعظ طبسي، 
عس��گراوالدي و حبيبي را گرامي داشتند 

و افزودند: آق��اي هاشمي رفس��نجاني در 
سال هاي متمادي رياست مجمع با توانايي و 
تدبير و آگاهي به وظايف خود عمل مي كرد.  
پي��ش از س��خنان رهبر انقالب اس��المي، 
آيت اهلل هاشمي شاهرودي، رييس مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام، گف��ت: مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام با هوشمندي و 
جامع نگ��ري امام راحل ش��كل گرفت و در 
دوره ه��اي مختلف نقش مهمي در خدمت 
به نظام و حل مش��كالت كش��ور و تدوين 
سياست هاي كالن ايفا كرده است.  آيت اهلل 
هاشمي شاهرودي، مجمع را بازوي رهبري 
در تعيين سياست هاي كلي خواند و انجام 
دقيق مسووليت هاي خطير مجمع را نيازمند 

همكاري همه قوا و اركان نظام دانست. 

پايگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری


