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اعتراضات دي ماه، »شنيدن صداي مردم« را به ترجيع بند 
سخن همه مقامات، مسووالن و سياسيون تبديل كرده 
است. جناح بندي هاي سياسي تاثيري در تاكيد بر اين امر 
ضرور ندارد اما مشكل آنجا است كه اغلب گوينده حساب 
خود را از ديگر مسووالن جدا كرده و ديگران را به شنيدن 
صداي مردم توصيه مي كند. گوي��ي كه همه اعتراضات 
متوجه دولت بوده و حاال هم او بايد صداي مردم را بشنود 

و پاسخگو باش��د. اين همان نكته اي اس��ت كه آيت اهلل 
موس��وي خوئيني ها در نامه اي خطاب به آيت اهلل جنتي 
مورد نقد قرار داده است. نقدي محترمانه اما جدي. فارغ 
از اينكه پاسخ دبير شوراي نگهبان به انتقادات مطرح شده 
چيست؛ بايد نامه مذكور را به فال نيك گرفت. هرچه باشد 
مرد پشت پرده اصالح طلبان دست به قلم شده و فردي 
از جريان رقي��ب را مخاطب قرار داده اس��ت. اين اقدام او 

مي تواند بستر مناسبي براي گفت وگوي سياسي فراهم 
كرده و ديگر چهره هاي موثر در اداره كشور را به استفاده 
از اين ش��يوه تش��ويق كند.  نامه نگاري مي تواند مقدمه 
برگزاري گفت وگوهاي رو در رو باشد. هدف اين است كه 
گروه ها و جريان هاي مختلف بتوانند مس��ائل  خود را در 
فضايي به دور از تشنج و پيشداوري مطرح كرده و به جاي 
نفي يكديگر، ديدگاه ها و نظرات طرف مقابل را بشنوند. 

سال ها است كه بر گفت وگو و آشتي ملي تاكيد مي شود 
و اميد است كه از طريق اين گفت وگو ها بتوان راه حل هاي 
بهتري براي برون رفت از بحران هاي سياسي، اقتصادي، 
اجتماعي و... يافت. اين گفت وگوها شكل نمي گيرد مگر 
آنكه جريان هاي و كنشگران سياس��ي وجود يكديگر را 

پذيرفته و ميزان نقد پذيري خود را افزايش دهند. 
نامه موسوي خوييني ها به احمد جنتي مي تواند اقدامي 

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اس��المي 
روز پنجشنبه و همزمان با سالروز بيعت تاريخي همافران 
ني��روي هوايي در ۱۹ بهمن س��ال ۱۳۵۷ با ام��ام)ره(، با 
جمعي از فرماندهان و كاركنان ني��روي هوايي و قرارگاه 

پدافند هوايي ارتش ديدار كردند. 
رهبر انقالب اسالمي در اين ديدار، ايام اهلل و مناسبت هاي 
مهم انقالب اسالمي را مايه قوام و استحكام نظام دانستند 
و تاكيد كردند: امس��ال ب��ه لطف الهي، ۲۲ بهم��ن از آن 

۲۲بهمن هاي تماشايي خواهد بود. 
رهبر انقالب اس��المي حركت ۱۹ بهمن س��ال ۱۳۵۷ و 
ديگر مناسبت هاي مهم انقالب اس��المي را فراتر از يك 
خاطره افتخارآميز دانستند و گفتند: همه اين ايام اهلل، چه 
مناسبت هاي دوران انقالب اسالمي و چه مناسبت هاي 
مهم ۳۹ سال گذشته، زمينه ساز افزايش ذخيره و سرمايه 
انقالب و موجب استحكام بيشتر پايه هاي انقالب اسالمي 

مي شوند . 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، انقالب اس��المي را حقيقتي 
زنده دانس��تند و با تاكيد بر اينكه اس��تحكام و قوام امروز 
انقالب بيشتر از روزهاي اول اس��ت، خاطرنشان كردند: 
انقالبيون امروز، ايستاده تر و آگاه تر و بصيرتر از انقالبيون 
روزهاي اول انقالب هس��تند و بر همين اس��اس، انقالب 

پيش رفته و تكامل يافته است. 
رهبر انقالب اس��المي، تغيير و تح��ول را همچون ديگر 
موجودات زنده، جزو ذات انقالب برش��مردند و افزودند: 
اكنون كه انقالب در حال ورود به چهل سالگي خود است، 
اصول و مباني، ثابت و پايدار مانده، اما از اين درخت تناور و 

ريشه دار، ميوه هاي نو به نو و جديد بروز كرده است. 
ايشان كانون اصلي مقابله دش��منان با انقالب اسالمي را 
جلوگيري از ظهور ثمرات جديد و اس��تمرار و استقامت 
انقالب برش��مردند و گفتند: منظور از دش��منان همان 
كساني هس��تند كه با پيروزي انقالب اسالمي، حكومت 
دست نشانده و مطيع آنها در اين منطقه حساس سرنگون 

شد كه در رأس آنها دولت امريكا قرار دارد. 
رهبر انقالب اس��المي با اش��اره به ش��يوه هاي متنوع و 
گسترده دشمنان براي مقابله با انقالب خاطرنشان كردند: 
آنها از متفكر نماها، نظريه پردازان قالبي، روزنامه نگاران 
و قلم به مزدها، دلق��ك و همه امكانات فض��اي مجازي 
اس��تفاده مي كنند تا بر مردم تاثير بگذارند اما ناگهان در 
برخي ايام اهلل همچون ۲۲ بهمن يا ۹ دي سال ۸۸ يا ۹ دي 
امسال و راهپيمايي هاي خودجوش و پرشور و پرهيجان 
بعد از آن، سيل جمعيت به خيابان ها مي آيند و با سر دادن 

شعاري واحد، همه محاسبات دشمنان را به هم مي زنند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، تالش ه��اي بدخواهان ملت 
ايران را فراتر از اقدامات در فضاي مجازي دانستند و گفتند: 
آنها از تحريم نيز استفاده مي كنند تا مشكالت اقتصادي 
به وجود آورند، اما همين مردم به دليل عش��ق به انقالب 
اسالمي، گس��ترده به خيابان ها مي آيند و موجب قوام و 

استحكام   انقالب   مي شوند. 
ايشان راهپيمايي ۲۲ بهمن امسال را يك نمونه از عشق و 
ارادت مردم به انقالب دانستند و افزودند: امسال به دليل 
ياوه گويي هاي برخي دولتمردان امريكا و غير امريكا، مردم 
احس��اس مي كنند كه دش��من در حال كمين گرفتن و 
درصدد دشمني است و به همين علت، به حول قوه الهي، 
حضور مردم در راهپيمايي ۲۲ بهمن امس��ال از هميشه 

گرم تر و پرشورتر خواهد بود و همه خواهند آمد. 
رهب��ر انق��الب اس��المي در ادام��ه ب��ا تاكيد ب��ر اينكه 
سياست هاي اصولي نظام برآمده از انقالب اسالمي است، 
گفتند: از جمله سياس��ت هاي اصولي نظام، »اس��تقالل 
اقتص��ادي، فرهنگي، سياس��ي و امنيت��ي«، »آزادي« و 
»پيشرفت همه جانبه مادي و معنوي« است كه در برخي 
زمينه ها به ويژه علم و فناوري پيشرفت هاي خوبي به دست 

آمده است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، »عدال��ت اجتماعي« را يكي 
ديگر از سياست هاي اصولي نظام برش��مردند و افزودند: 
هدف از عدال��ت اجتماعي، برداش��تن فاصله هاي ميان 
مردم است كه البته در اين زمينه كم كاري و عقب ماندگي 
داريم و آن كاري كه بايد انجام بگيرد، هنوز انجام نگرفته 
ولي همه بدانند كه ما از اين سياس��ت اصولي صرف نظر 

نكرده ايم و با جديت به دنبال آن هستيم. 
ايشان يكي از راه هاي تحقق عدالت اجتماعي را مبارزه با 
ظلم و فساد دانستند و افزودند: مبارزه با ظلم و فساد بسيار 
سخت است و همان گونه كه چند سال قبل گفتم، فساد 
همچون اژدهاي هفت سر افسانه ها است كه از بين بردن 
آن به راحتي امكان پذير نيست ولي حتما بايد انجام شود. 

رهبر انقالب اسالمي تاكيد كردند: برخورد با ظلم و فساد 
در ميان كارگزاران حكومتي بايد شديدتر و جدي تر از بقيه 
موارد باشد و همه مس��ووالن و مديران كشور بايد به اين 

موضوع توجه كنند. 
رهبر انقالب اسالمي، »ايس��تادگي در برابر ظلم و فساد 
در س��طح بين الملل��ي و رس��وا ك��ردن آن« را از جمله 
سياس��ت هاي اصولي برش��مردند و تاكيد كردند: امروز 
ظالم ترين و بي رحم ترين مجموعه ه��اي دنيا، حكومت 

امريكا است كه حتي بدتر از داعشي هاي وحشي است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي ب��ا يادآوري اي��ن موضوع كه 
داعش را امريكايي ه��ا به وجود آوردن��د و رييس جمهور 
فعلي امريكا در تبليغات انتخاباتي به آن اشاره كرد، گفتند: 
امريكايي ها عالوه بر ايجاد داعش، از آنها پشتيباني كردند 

و احتماال آموزش برخي شيوه هاي خشن و وحشيانه را نيز 
مجموعه هاي وحش��ي امريكا همچون بلك واتر به عهده 
داش��تند اما دولت امريكا با وجود هم��ه اين بي رحمي ها 
و س��نگدلي ها، در تبليغات بين المللي مدعي حمايت از 
حقوق بش��ر و مظلومان و حقوق حيوانات است كه بايد با 

بيان حقايق، آنها را رسوا كرد. 
ايش��ان، حمايت از ظلم ۷۰ س��اله به ملت فلس��طين و 
همچنين حمايت از كش��تار مردم يمن و ظلم به آنان را 
نمونه هاي آشكاري از ظلم امريكايي ها دانستند و افزودند: 
زيرس��اخت هاي يمن و مردم مظلوم اين كشور، به طور 
روزانه به وسيله هم پيمانان امريكا و با سالح هاي امريكايي 
بمباران مي شوند اما دولت امريكا هيچ اعتراض و اعتنايي 
نمي كند ولي با كمال وقاحت با نماي��ش چند آهن پاره، 

ادعاي بي دليل ارسال موشك از ايران را مطرح مي كنند. 
رهبر انقالب اس��المي گفتند: در حالي كه مردم يمن در 
محاصره هستند، چگونه امكان ارسال موشك وجود دارد؟

حضرت آيت اهلل خامنه اي تاكيد كردند: البته بر اس��اس 
دس��تورات صريح اس��الم بايد در مقابل ظالم ايستاد و به 

مظلوم كمك كرد. 
ايشان به يك نمونه از ورود و ايستادگي جمهوري اسالمي 
ايران در قضاياي منطقه اش��اره كردند و گفتند: در قضيه 
مقاومت در منطقه غرب آسيا، امريكايي ها تصميم داشتند 
مقاومت را ريشه كن كنند اما ما ايستاديم و گفتيم اجازه 
نمي دهيم. امروز براي همه دنيا ثابت شده است كه امريكا 

مي خواست و نتوانست و ما خواستيم و توانستيم. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در ادامه به يك مس��اله مهم 
يعني مس��اله »مردم« و امتياز ب��زرگ »مردمي و ديني 
بودن« انقالب اسالمي پرداختند و گفتند: انقالب اسالمي، 
مردمي بود و م��ردِم معتقد به اس��الم در هم��ه مراحل 
همچون دفاع مقدس و شهادت فرزندان شان، صبر و شكر 
كردند، زيرا اين دفاع و ش��هادت در راه خدا و امام حسين 

عليه السالم   بود. 
رهبر انقالب اس��المي با تاكيد بر اينكه در همه برنامه ها 
بايد مردم در در اولويت باش��ند، گفتند: اسم مردم مكرر 
آورده مي شود كه البته تكرار و تكيه بر نام مردم در سخنان 
مسووالن بسيار خوب اس��ت اما بايد مردم را بشناسند و 

بشناسيم. 
ايشان با اش��اره به فعاليت روش��نفكران در دوره طاغوت 
و دم زدن آنان از مردم، خاطرنش��ان كردند: رژيم طاغوت 
در مقابل آن روشنفكران و آثار آنها چندان سخت گيري 
نمي كرد زيرا نه روش��نفكران حرف مردم را مي فهميدند 
و نه مردم ح��رف آنها را، ولي امام بزرگ��وار كه وارد ميدان 
مبارزه شد، هم او مردم را ش��ناخت و هم مردم سخن او را 

شناختند و با همه وجود وارد ميدان شدند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تاكيد مجدد بر »ش��ناخت 
مردم« افزودند: مردم چه كس��اني هستند؟ مردم همان 
كساني هستند كه حماسه ۲۲ بهمن هر سال را به وجود 
مي آورند، مردم همان كساني هستند كه پس از وارد شدن 
اغتشاش گران به صحنه، حتي اگر اعتراضي هم داشتند، 
خود را كنار كشيدند و در روز ۹ دي به ميدان آمدند. مردم 
همين ها هستند. آنها را اشتباه نگيريد. مردم را بشناسيد 
و خالصانه و ب��راي رضاي خدا، براي م��ردم كار كنيد زيرا 
خداوند از ما مسووالن خواسته است خادم مردم باشيم و 

به آنها خدمت كنيم. 
ايشان تاكيد كردند: حرف مردم، شكايت از فساد و تبعيض 
است. مردم بسياري از مشكالت را تحمل مي كنند اما از 
فس��اد و تبعيض ِش��كوه دارند و آن را تحمل نمي كنند، 
بنابراين مسووالن هر س��ه قوه بايد به طور جدي با فساد 

مبارزه كنند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در بخش پاياني سخنان شان، 
نيروهاي مسلح را به س��ازندگي توصيه كردند و گفتند: 
سازندگي در درجه اول، خودسازي و ساخت نظامياني در 
تراز نظام اسالمي يعني نيروهايي مومن، شجاع، فداكار و با 
تدبير است كه در مقابل دشمن با كمال قدرت ايستادگي 

مي كنند اما در مقابل دوستان هيچ گونه تكبري ندارند. 
فرمانده كل قوا با اش��اره به سابقه درخشان نيروي هوايي 
در جهاد خودكفايي و ساخت تجهيزات، افزودند: برخي 
كشورها تنها چيزي كه دارند پول است اما از دين، اخالق، 
عقل، توانايي و مه��ارت بي بهره اند ولي ش��ما جوانان، با 
استعداد و توانايي فكري و قدرت ابتكار مي توانيد تجهيزات 
و سازمان نيروي هوايي را نوسازي كنيد و بدانيد پيروزي 

با   شما  است. 
رهبر انقالب اس��المي تاكيد كردند: در همه قضاياي اين 
س��ال ها، به توفيق الهي، نيروهاي انقالبي پي��روزي را از 
آِن خود كرده اند و در آينده نيز به كوري چش��م دشمن، 

پيروزي متعلق به شما و متعلق به ملت ايران است. 
پيش از س��خنان رهبر انقالب اس��المي، اميرس��رتيپ 
ش��اه صفي، فرمانده نيروي هوايي ارتش تش��كيل جهاد 
خودكفايي در نيروي هواي��ي را از تدابير مهم و راهبردي 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در س��ال ۱۳۵۸ دانس��ت و با 
بيان گزارش��ي از توانمندي هاي نيروي هوايي در ساخت 
تجهيزات و همچنين توان دفاع��ي و رزمي گفت: نيروي 
هوايي در كم��ك به آس��يب ديدگان زلزله كرمانش��اه و 
همچنين كمك به مس��لمانان مظلوم و جبهه مقاومت، 
حضوري فعال دارد و آماده ايم به پيمان س��ربازي خود با 
برداشتن لكه ننگ رژيم صهيونيستي و جريان تكفيري از 

منطقه   عمل كنيم. 

همزمان با فرارسيدن سالگرد پيروزي شكوهمند انقالب 
اسالمي، سران قوا، چهره ها و شخصيت هاي موثر سياسي 
و اجتماعي، احزاب، گروه ها، نهادها و سازمان هاي مختلف 
ضمن گراميداشت اين ايام فرخنده، از آحاد ملت دعوت 
كردند همچون ۳۸ سال گذشته، سالگرد پيروزي انقالب 

در ۲۲ بهمن ماه سال ۵۷ را گرامي دارند. 
حجت االسالم حسن روحاني رييس جمهوري همه مردم 
ايران در سراسر كشور اعم از زن و مرد و جوانان را به حضور 
باش��كوه تر و مصمم تر در راهپيماي��ي ۲۲ بهمن دعوت 
كرد و گفت: باي��د در اين راهپيمايي با خلق حماس��ه اي 
جديد، اراده، انس��جام، اتحاد و پايبندي خود را به منافع و 
حاكميت ملي نشان داده و به بدخواهان ايران اسالمي در 
سراس��ر جهان بگوييم كه راه امام خميني )ره( همچنان 
ادام��ه خواهد داش��ت. وي با تاكيد بر اينك��ه راهپيمايي 
۲۲ بهمن امس��ال از ويژگي هاي خاصي برخوردار است 
و به همين دليل بايد حضور مردم در آن ش��كوهمندتر از 
سال هاي گذشته باشد، گفت: دشمن در ماه هاي گذشته 
با محاسبات غلط و تفكراتي كه داشت توطئه هايي عليه 
نظام جمهوري اسالمي ايران و ملت بزرگ ايران طراحي 
كرده بود.   البته هرآنچه قدرت هاي استكباري تاكنون عليه 
ملت ايران طراحي كرده اند همواره با شكست مواجه بوده 
است و مردم با حضور هوشمندانه پاسخ قاطع و محكمي 
به آنان داده اند و امسال نيز به واسطه اقداماتي كه داشته اند 
بايد مصمم تر از سال هاي گذشته، حمايت قاطع خود را 
از فرهنگ ملي و ديني و اهداف بلند انقالبي و ملي ش��ان 
نشان دهند.  علي الريجاني رييس مجلس شوراي اسالمي 
نيز در حاشيه سفر اخير خود به استان اصفهان به اين مهم 
پرداخت و گفت: ۲۲ بهمن ماه يك روز بس��يار استثنايي 
اس��ت؛ چراكه انقالب اسالمي باعث اس��تقالل شد و شر 
دشمنان را دور كرد و همچنين تحولي در منطقه و صحنه 
بين الملل ايجاد كرد. آيت اهلل صادق آملي الريجاني، رييس 
قوه قضاييه نيز گفت: در آستانه يوم اهلل ۲۲ بهمن هستيم 
و درواقع اين روز، نماد ايستادگي، قيام، استقالل طلبي و 
عزت خواهي ملت است..  همزمان مجلس خبرگان رهبري 
در آستانه سالگرد پيروزي انقالب اسالمي بيانيه اي صادر 
كرد و ضمن تبريك اي��ام اهلل دهه مب��ارك فجر به ملت 
شريف، از آحاد مردم بزرگوار ايران جهت شركت باشكوه در 
راهپيمايي يوم اهلل ۲۲ بهمن، دعوت به عمل آورد تا همانند 
گذشته حضوري پرش��ور و وحدت آفرين داشته، پيمان 
خويش را با امام راحل)ره(، ش��هيدان فجرآفرين و رهبر 
معظم انقالب تجديد كنند. آيت اهلل هاشمي شاهرودي، 
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با دعوت ملت 
انقالبي ايران به حضور در جش��ن سالروز پيروزي انقالب 
اس��المي، گفت: مردم در صحن��ه راهپيمايي ۲۲ بهمن 
حضور پيدا مي كنند و مجددا اقتدار خودشان و پيروي از 
رهبري را نشان مي دهند. وي تاكيد كرد: بحمدهلل مردم 
ما بصير و آگاه هس��تند و مي دانند كه اين انقالب هويت 
آنهاست و انقالب افتخار آنها و منش��أ اقتدار آنها و اقتدار 

اس��الم در منطقه بوده و باعث بيداري اسالمي در منطقه 
شده و خواهد شد. 

در اين مي��ان، روابط عمومي ارتش جمهوري اس��المي 
ايران با صدور بيانيه اي از آحاد ارتش��يان قهرمان و مردم 
شهيدپرور ايران اسالمي دعوت كرد تا همچون سال هاي 
گذش��ته، حضوري پرش��كوه و حماس��ي در راهپيمايي 
۲۲بهمن امس��ال داش��ته باش��ند و س��ردار سرلش��كر 
محمدعلي جعفري، فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي نيز با اشاره به اينكه كش��ور در آستانه چهلمين 
سالگرد پيروز انقالب اسالمي است، از عموم مردم دعوت 
كرد كه همچون گذشته با شكوه گسترده تر در راهپيمايي 
۲۲ بهمن ماه شركت كنند و مايه دلگرمي مسووالن خود 

براي خدمت   بيشتر   باشند. 
همچنين مجمع روحانيون مبارز به اين مناسبت بيانيه اي 
صادر كرد و نوشت: سالگرد انقالب شكوهمند ملت ايران 
كه بزرگ ترين انقالب فرهنگي و انساني بر پايه باورهاي 
ديني در جهان معاصر بود. پس از گذشت نزديك به چهار 
دهه از پيروزي آن فرصتي اس��ت تا مي��زان موفقيت ها و 
آثار مثبت آن و نيز ناكامي ه��ا و نقايص آن در ميزان عقل 
و انصاف س��نجيده ش��ود. بازخواني اهداف و آرمان هاي 
اوليه كه منش��أ اين خيزش بي نظير ملي و اس��المي شد 
همراه با آسيب شناسي عملكردها قطعا موجبات تقويت 
نظام و كاس��تن از نقايص و ايجاد اميد و نش��اط در سطح 
جامعه را فراهم خواه��د آورد.  جامعه روحانيت مبارز نيز 
در بيانيه اي به مناس��بت دهه فجر تاكيد ك��رد: جامعه 
عزيز ما با مشكالت و كمبودهايي روبه رو هستند كه بايد 
هوش��مندانه آنها را ارزيابي و چاره جوي��ي و درمان كنيم 
كه بي ش��ك با اتكا به قدرت اليزال م��ردم و توانايي ها و 
پيشرفت هاي موجود و اعتماد به نس��ل جديد و جوانان 
برومندمان و تح��ت هدايت هاي مقام معظ��م رهبري و 
تالش بيشتر دست اندركاران و با توكل به خداوند متعال 
بر انجام آنها قادريم.  اين درحالي بود كه مجمع مدرسين و 
محققين حوزه علميه قم هم در اطالعيه اي ضمن تبريك 
به مناسبت فرارسيدن س��الگرد پيروزي انقالب اسالمي 
از مردم براي شركت گس��ترده در راهپيمايي ۲۲ بهمن 
دعوت كردند و مركز مديريت حوزه هاي علميه با صدور 
بيانيه اي ضمن دع��وت از آحاد ملت ش��ريف ايران براي 
حضور در راهپيمايي ۲۲ بهمن تاكيد كرد: در برهه كنوني 
»حفظ و تقويت روحيه انقالبي« نسخه كارآمد ملت ايران 
در استمرارخط نوراني انقالب اسالمي و پيگيري آرمان ها 
و اهداف بلند آن اس��ت.  عالوه بر آن احزاب و تشكل هاي 
مختلف ازجمله اعتماد ملي، حزب اعتدال و توسعه، حزب 
همبستگي، جامعه انجمن هاي اس��المي اصناف و بازار، 
جبهه پيش��رفت، رفاه و عدالت، جمعيت جوانان انقالب 
اس��المي ايران، اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانشجويان 
در اروپا و بس��ياري ديگر از احزاب و تشكل ها نيز با صدور 
بيانيه هاي مشابه خواس��تار حضور هرچه پرشورتر ملت 

ايران در اين جشن بزرگ سياسي-اجتماعي   شدند. 

مدتياس�تچهرههايسرش�ناسدوجناح
سياس�يچپوراس�تت�اشدارندت�اباب
گفتوگورابازك�ردهوموضوع�اتموردنظر
خودرابهصورتمس�تقيمب�ايكديگرمطرح
كنند.درابتدااينتاشهاشفاهيبودوافراد
مختل�فدرمصاحبهه�ايخودازاي�ناتفاق
اس�تقبالكردهبودند.اماموض�وعگفتوگو
واردف�ازجدي�ديش�دهوازصحبته�اي
شفاهيبهنامهمكتوبرسيدهاست.آيتاهلل
موس�ويخوئينيه�ادرنام�هايخط�اببه
آيتاهللجنت�يبالحنيمحترمانهس�واالتو
انتقاداتيرانس�بتبهرييسشوراينگهبان
مطرحكردهاست.آيانگارشايننامهميتواند
تاثيريدرشكلگيريگفتوگومياندوتفكر
مقابليكديگرداشتهباشد؟محمدتقيفاضل
ميبديمعتقداس�تگفتوگوب�انامهنگاري
متفاوتاس�ت.اوميگويد:برايشكلگيري
فضايگفتوگو،طرفينبايدپيشش�رطيرا

بپذيرندوآن،پذيرشاشتباهاست.

باتوجهبهصحبتهاياخيرمياناش�خاص
مختل�فجناحه�ايسياس�يكش�ورك�هبا
يكديگ�راختافس�ليقهدارن�دوهمچنين
مطلبيكهآيتاهللموسويخوئينيهاخطاب
بهآي�تاهللجنت�ي،نوش�تهاندآي�اظرفيت
ش�كلگيريفضايگفتوگودركشوروجود

دارد؟
گفت وگو گام مفيدي اس��ت براي حل مشكالت اما 
اين موضوع ش��رط دارد؛ در گفت وگ��و طرفين بايد 
فرض را بر اي��ن بگذارند كه احتمال خطا و اش��تباه 
من وجود دارد؛ همچنين اين احتم��ال وجود دارد 
كه طرف مقابل من حرف درس��تي بزن��د و من بايد 
به اين صحبت ها گ��وش كنم. اما اگ��ر در گفت وگو 
پيش فرضي وجود داشته كه بر اساس آن يك طرف 
بگويد هرچه م��ن مي گويم درس��ت و هرچه طرف 
مقابل مي گويد اش��تباه اس��ت، در چني��ن فضايي 
گفت وگو ش��كل نخواه��د گرفت و طرفي��ن در اين 
ش��رايط س��عي مي كنند نظر خود را به رخ يكديگر 
بكشانند. متاسفانه در جامعه ما گفت وگو زياد انجام 
مي ش��ود اما در اين گفت وگو ها پيش فرض آن است 
كه طرف مقابل دچار خطا و اشتباه است. ما اگر باب 
گفت وگ��و را اينگونه باز مي كرديم ك��ه هدف در آن 
كشف حقيقت است در بس��ياري از مسائل وضعيت 
بهتري داشتيم. ما در رقابت هاي سياسي، در احزاب 
و در انتخاب��ات يكي از مش��كالت ما همين اس��ت. 

طبيعتا اين مدل گفت وگو راه به جايي نخواهد برد. 
جناب آقاي موس��وي خوئيني ها در نامه اخير خود 
به موضوع خوبي اش��اره ك��رده و گفته اند نقد مردم 
متوجه تمام مسووالن است. ما نبايد در نقد يك فرد 
يا يك جري��ان را از خطا مبرا كنيم. ب��ه عنوان مثال 
بگوييم ش��وراي نگهبان يا آقاي ايكس از خطا مبرا 
هستند؛ با اين نگاه مشكلي حل نخواهد شد. كشور 
ما اگر به س��مت و س��ويي حركت مي كند و در اين 
مسير با اشكاالت متعددي روبه رو است، اين اشكال 
متوجه يك جريان يا فرد نيس��ت. اگ��ر قوه مجريه 
ما دچار مشكل است، اين اش��كاالت محدود به قوه 
مجريه نيس��ت بلكه متوجه قوه قضاييه و قوه مقننه 
نيز مي ش��ود. درست اس��ت كه موضوع تفكيك قوا 
مطرح است اما در كش��ور ما اين موضوع آن طور كه 
گفته شد صورت نگرفته و قوا با يكديگر همپوشاني 
دارند. بنابراين تفكيك قوا ب��ه معناي واقعي صورت 
نگرفته اس��ت واش��كاالت محدود به يك جريان و 

جناح خاص نيست. 
آي�امس�ووالنظرفيتش�نيدنانتق�ادرا

دارند؟
اين روز ها تحمل مس��ووالن بس��يار كم شده است. 
هرچند تحمل تنها كافي نيس��ت بلكه در كنار اين 
تحمل اقدامات الزم نيز بايد صورت پذيرد. مشكالت 
اقتصادي و سياسي كش��ور ما نزديك به چهل سال 
اس��ت كه بطور كامل حل نشده است. اين مشكالت 
حل نشده چه مقدار ديگر زمان الزم دارند؟ چرا بايد 
اقتصاد ما به اين حال و روز افتاده باش��د؟ دليل اين 
موضوعات روشن است. ما از ابتدا نپذيرفتيم كه كار 
ما ممكن است اشكال داشته باشد. ما از ابتدا گفتيم 

كاري كه انجام داده ايم صددرصد درس��ت اس��ت و 
خروجي اين ديدگاه همين وضعيتي است كه امروز 

شاهد آن هستيم. 
گفتوگوهادرچهسطحيبايدشكلبگيرد؟

گفت وگو بايد در س��طح ملي صورت پذيرد نه ميان 
دو مسوول. امروز خيلي ها هستند كه از قطار انقالب 
پياده شده اند. نقش صدا و سيما در اين موضوع حائز 
اهميت است. امروز بايد بستري فراهم شود كه آقاي 
خاتمي نيز بتواند در صدا و س��يما حضور پيدا كرده 
و با منتقدين صحبت كنند ت��ا متوجه نقاط ضعف 
و اشكال اقدامات خود ش��وند. اينكه چهار نفري كه 
در اصطالح، خودي هستند دور يك ميز بنشينند و 
صحبت كنند گفت وگو نيست. بايد گفت وگو ميان 
كس��اني صورت گيرد كه به صورت صد در صدي با 
يكديگر اختالف نظر و مشكل دارند. متاسفانه امروز 
اگر گفت وگويي صورت مي گيرد، بين خودي هاست 

نه ميان كساني كه با يكديگر رقيب جدي هستند. 
آيابستربرايگفتوگوفراهماست؟

فضاي امروز براي گفت وگو مناس��ب نيست. اينكه 
افراد مختلف خطاب به يكديگر نامه نگاري مي كنند، 
نامش گفت وگو نيس��ت. گفت وگو باي��د در مألعام 
و صداو س��يما صورت پذيرد تا مردم شاهد باشند و 

بتوانند آن گفت وگو را قضاوت  كنند. 
اينگفتوگوهاچهنقش�يدرحلمشكات

كشورخواهدداشت؟
نوع گفت وگويي كه به آن اش��اره كردم اگر در كشور 
ش��كل بگيرد، در حل مشكالت بس��يار موثر است 
اما اگر شروطي كه به آنها اشاره ش��د رعايت نشود، 

گفت وگو هيچ نتيجه اي  نخواهد داشت. 

محمدتقي فاضل ميبدي در گفت وگو با »اعتماد« مطرح كرد

شروط گفت وگوي سازنده
رهبر معظم انقالب در ديدار فرماندهان و كاركنان نيروي هوايي و پدافند هوايي ارتش: 

حرف مردم شكايت از فساد و تبعيض است
دعوت از مردم براي حضور در جشن انقالب

موثر در راستاي سياست ورزي بر مدار گفت وگو باشد اما 
اين شيوه ادامه نمي يابد اگر عدالت رسانه اي بر قرار نشود. 
تا زماني كه برخي از سياس��يون صاحب تريبون باشند 
و برخي ديگر تنها داراي كاغذ و قلم؛ از نامه نگاري فراتر 
نرفته و به هدف اصلي يعني تعامل و گفت وگو نمي رسيم.

متن منتشر شده توسط موسوي خوئيني ها به شرح زير 
است:

بسماهللالرحمنالرحيم
چهكسانيبايدصدايمردمرابشنوند؟

بيستودومبهمنپيشرويمااستوابتدااين
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هماهنگيبرگزاريمراس�مچهلمينس�الگرد
پيروزيانقاباس�امي«گفتهاند:»مانيزبايد
هرچهميتواني�مبهمردمبرس�يمودردمردمرا
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بارعايتتمام�يآدابوالقابخودس�اختهاي
كهدرمحضرمقاماتعالي�هاداميكنند،ازدبير
محترمشوراينگهبانميپرسمكهآياجنابعالي
وسايراعضايمحترمشوراينگهباندررابطهبا
وظايفيكهبرعهدهداريد-بهويژهدربارهتاييد
ياردصاحي�تافرادبراينام�زديدرانتخابات
مجلسخبرگانرهبري،مجلسشوراياسامي

ورياس�تجمهوري-ص�داياعتراضم�ردمرا
شنيدهايد؟اينسوالتنهادربارهردصاحيتها
نيس�ت،بلكهدرب�ارهتاييدش�دگانوي�ژهنيز
هس�ت؛يادآوريميكنمكهجنابآقايجنتي
درهميننشستگفتهاند:»...مانميتوانيمانتظار
داشتهباشيمصدايكس�يدرنيايد،مردمبايد
حرفش�انرابزنند....«مايل�مهمينجاوكوتاه
ازجنابايشانس�والكنمكهتاكنونچهكسي
انتظارداشتهاستكهصدايكسيدرنيايد؟آيا
دولتفعليودولتهايگذشتهچنينانتظاري
داش�تهاند؟درايندولتها،حت�يدردولتنهم
ودهم،هموارهصدايمردمازطريقرس�انههابر
سرشانبلندبودهاست؛حتيرسانهمليكشور
صدايخ�ودشرابيشازصدايم�ردمآنقدربر
ضددولتفعليبلندكردهاس�تكهصدايهمه
رادرآوردهاس�تواينهمازويژگيهايمااست
كهروزينيستمگرآنكهرسانهمليكشورمان
برضدرييسجمه�ورمنتخبملتي�ادولتاو
برنامهايداش�تهباش�د.اكثرخطيباننمازهاي
جمعهوازجملهآيتاهللجنت�يدرفريادزدنبر
سردولتهاوروسايجمهور-البتهبهاستثناي
رييسجمهورمحبوبش�ان-كمنگذاش�تهاند
وهن�وزه�مادام�هداردوگويات�اچنيننكنند
خطبهه�اش�رعاكاملنميش�ودونم�ازجمعه
احتماالممكناستباطلشود!پناهبرخدا.پس
جزافرادونهادهاييكهقدرتقاهرهآناننفسها
رادرسينههاپنهانكردهاستچهكسيانتظار

داشتهاستكهصدايكس�يدرنيايد؟حضرت
آقايجنتينيكميدانندكهتنهادروغنيست
كهحراماس�ت؛مضافبرآن،اگرگويندهاي،در
مقامبيانواقعياتحكمراني،سخنراستراهم
نگويدياس�خنانيغبارآلودوابهامزابگويد،آن
همحراماس�ت.اكنونبرميگردموسوالاولرا
پيميگيرمكهآياجنابآق�ايجنتي،دررابطه
باانجاموظايفشاندرش�وراينگهبان،صداي
اعتراضمردمراشنيدهاند؟البتهاظهاراتايشان
درگذش�تهكهازتلويزيونپخشش�دهاست،
نش�انميدهدكهمقاماتيازامثالايشانتحت
تاثيرص�داياعتراضهاق�رارنميگيرندوالبته
جنابايشانصداياعتراضهابهعملكردخود
را»فشار«ميدانندوفشاربهديگرانرا»صداي
مردم«!ايش�انگويامعتقدندچونب�هقانونو
برحسبوظيفهشرعيعملميكنند،ديگرمهم
نيس�تمردمدربارهاقداماتآن�انچگونهفكر
خواهندكردوچهعكسالعملينش�انخواهند
دادوگوياديگرانچونبهوظايفقانونيوشرعي
خودعملنميكنن�ددرمعرضاعت�راضمردم
قرارميگيرن�د.دراينجانميتوان�مازيادآوري
نكت�هايصرفنظركنم:بندهان�كارنميكنمكه
مردممشكاتمعيش�تيدارندواينمشكات
عميقوگستردهاست،ولياينمطلبمهمنبايد
دستاويزكسانيشودكهميخواهندعلتتمام
نارضايتيهاراب�ردوشايندول�تودولتهاي
گذشتهبگذارند،كسانيكهبااقداماتنسنجيده

خودبهشخصيتانساني،سياس�يواجتماعي
مردملطمههاوصدماتشديديواردكردهاندو
ضربههاييبهروحيهآزاديخواهيوآزادگيملت
زدهاندكهزخمناش�يازمش�كاتمعيشتيو
اقتصاديرادردناكتروعميقترازآنچههست
احساسميكنند.پسمقاماتعاليكشورمانند
آيتاهللجنتيبايدبابصيرتالزمبهاعتراضهاي
مردمنگاهكنندودرعمقزخمناشيازمشكات
معيش�تيواقتصادي،زخمه�ايعميقتريرا
ببينند.اگرتوفيقيدس�تداددرآين�دهبهاين
مطلباساسيبيش�ترميپردازم،انشاءاهلل.اما
اگرهمهمقاماتعاليكشورمانندجنابآيتاهلل
جنتيب�هاعتراضاتمردمن�گاهكنندوهركس
چنانس�خنبگويدكهگويااي�ناعتراضات،در
واقع،اعتراضبهعملكردديگرانوبهويژهدولت
بودهاس�توخواهدب�ودنهاعتراضب�همنوبه
عملكردمن،ممكناس�تاميدبهاص�احامور،
خداينخواسته،بهيأسمبدلشودوچنينمباد.
بارديگربيس�تودومبهمنرابهمل�تبزرگوار
اي�رانتبري�كع�رضميكن�موامي�دوارم،
اگرمش�كاتجس�ميمانعنش�ود،بتوانمدر
راهپيماي�ياي�نروزفرخن�دهش�ركتكن�م.
اميدوارمهمهكسانيكهمشكليبرايحضوردر
اينراهپيماييندارنددرآنشركتكنندتااين
پيروزيافتخارآميزوغرورآفري�نهموارهبراي
ملتماندگارگرددوكسيياكسانينتوانندآنرا

مصادرهكنند،انشاءاهلل.

اميرجديدي/اعتماد

 مرد ساكت و موثر اصالحات
 از دبير شوراي نگهبان انتقاد كرد

 از : محمد موسوي خوئيني ها 
به:  احمد جنتي

محمدتقيرهبر،عضوجامعهروحانيتمبارز:شوراينگهبانيكيازنهادهايمسوولاست.دولت،
مجلس،مجمعتش�خيصمصلحتنظام،دس�تگاهقضاييونهادهايديگرينيزوج�وددارندلذا
همهبايدصدايمردمرابش�نوندونبايديكفردخاصراخطابق�رارداد.اينكهآقاجنتيگفتهاند
»مانيزبايدهرچهميتوانيمبهمردمبرس�يمودردمردمرابفهميموصدايآنهارابشنويم،دركنار
مردمباش�يمهمينطوركهتاكنونمردمدركنارمابودهاند«حرفدرس�تياس�ت.همهمسووالن
دردس�تگاههايقانونگذاري،قضايي،دولتي،مصلحتنظ�امو...بايدحرفمردمرابش�نوند.همه
اينهادرنظاممسووليتدارندونبايدمس�ووليتراازدوشخودبازكردهوبهديگريدهند.پيغمبر
اكرمفرمودهاند»ُكلُُّكمراٍعوُكلُُّكممس�وولعنرِعيِته«يعنيهمهش�ماكهسرپرس�توزمامدار
هستنددربرابررعيتخودمسوولهس�تيد.بنابراينهمانطوركهمردمسراپاگوشهستندو
حضورباش�كوهيدرراهپيماييهاييهمچون22بهمندارند،مس�ووالننيزهم�هبايدصداي
مردمرابشنوند.اينملتبزرگالگويخوبيهس�تند.اينمردمخواستههاييازجملهعدالت،
رفاه،تماميتارض�يو...دارن�د.يكيازمطالباتمردموحدتوانس�جاممس�ووالناس�ت.نه
اينكهبهقولس�عدي»اودرمنومندروفتاده/خل�قازپيمادوانوخندان«.مس�ووالنبايد
بنارابرصداقتوهمدليگذاش�تهوباتفاهموش�نيدنصدايمردمامورراپيشببرند.ماآنقدر
ازبيروندش�منانقس�مخوردهمثلاس�تكبارجهانيوجريانه�ايبيگانهداريمك�هبايددر
مقاب�لآنمتحدوهمدلباش�يم.مننام�هآقايموس�ويخوئينيهاخطاببهآق�ايجنتيرا
نخواندهودرموردلحنبيانايش�اناظهارنظ�رنميكنمامااتفاقنظرووحدتمس�ووالننظام،
جريانهايمختلفسياس�يوس�ليقههايمختل�فدرموردي�كموضوعك�هآنخدمتبه
دينومردموش�نيدنصدايآنهااس�ت؛پديدهمباركياس�ت.نبايدخودمانراكناركش�يده
ويكديگررابهتقصيرمتهمكنيم.همهباهموبارويكردهمدليوهمراهيبهس�وياهدافنظام

حركتكنيم.

همه مسوول هستند؛  نبايد يك فرد را مخاطب قرار داد

محسنغرويان،عضوجامعهمدرسينحوزهعلميهقم:مدتياستكهآقايجهانگيريوآقايروحاني
بحثگفتوگويمليرامط�رحكردهاند.ايننامهنگاريهانيزدرراس�تايش�كلگيريگفتوگوي
مليصورتميگيرد.گفتوگويمليتوس�طنخبگانسياس�يش�كلميگيرد.نخبگانفكريو
سياسيكشوربايددرموردمسائلاساسيگفتوگوكنند.مردم،احزابوگروههايمختلفنظرات
متفاوتيدارند.نخبگانسياسينمايندههرگروهوحزبهس�تندكهبايدنظراتخودرابيانكنند.
نامهنگاريهاييهمچوننامهآقايموسويخوئينيهاخطاببهآقايجنتينيزدرهمينراستاتحليل
ميش�ود.آقايموس�ويخوئينيهانمايندهيكطيففكريوآقايجنتينمايندهطيفديگري

هستندوگفتوگويآنهادرموردموضوعاتمختلفگاميبهسويرواجگفتوگوهاباشد.

نامه اي در راستاي گفت وگوي ملي

ناصرقوامي،رئيسشوراياصاحطلباناستانقزوين:آقايموسويخوئينيهادرنامهايبهآقايجنتي
ازضرورتشنيدهشدنصدايمردمتوسطهمهنهادهايحاكميتيسخنگفتهاند.ايننامههاخيلي
خوباستوپيشازهرچيزبابگفتوگورابازميكند.اگرهمهبزرگانچنيننامههايرابنويسندتاثير
بسيارخوبيدرآمادهشدنزمينههايگفتوگودركشورخواهدداشت.ميتوانبهصورتمحترمانهبه
مقاماتارشدنظاموكسانيكهقدرترادراختياردارندنامهنوشتوخواستكهقبولكنندكشورنياز
بهاصاحاتدارد.همهمسووالنبايدصدايهمهمردمرابشنوند.اينطورنميشودكهجمعيتموافق
رامردمبهحسابآوريموديگرانراناديدهبگيريم.اشتباهبزرگياستكهمنتقدانرانديدهبگيريم.
بايدصدايمردمراش�نيدواعتراضاتاخيراينضرورترابيشازپيشنمايانكرد.همهمسووالنبه

خصوصآنهاكهقدرترادردستدارندبايدبهخواستههايمردمتوجهكنند.

همه بزرگان چنين نامه هايي بنويسند


