
شهروند | راهپیمایــى 22 بهمن امسال شاید 
بیش از سال هاى گذشته حایز اهمیت باشد. نکته 
حایز اهمیت مراســم 22 بهمن امسال، روى کار 
آمدن دونالــد ترامپ به عنــوان رئیس جمهورى 
جدید آمریکاســت که همزمان با آن تهدید هایى 
از سوى مقامات آمریکایى متوجه ایران شد و در 
یک مورد نیز دولت آمریکا تحریم هاى جدیدى را 

علیه ایران اعمال کرد. 
شــاید به همین دلیــل بود که طــى روزهاى 
گذشــته اغلب چهره هاى سیاسى با گرایش هاى 
گوناگــون درخصوص لزوم شــرکت مــردم در 
راهپیمایى 22 بهمن فراخوان دادند. مقام معظم 
رهبرى نیز در دیدار دو روز گذشــته با پرســنل 
نیروى هوایى شــرکت مــردم در راهپیمایى 22 
بهمن را مهم شــمردند و بر لزوم شرکت گسترده 
آحاد ملــت در ایــن راهپیمایى تأکیــد کردند.  
ایشــان در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروى 
هوایى و قرارگاه پدافند هوایى ارتش نیز با اشــاره 
به اقدامات ترامــپ، رئیس جمهورى آمریکا بیان 
کردنــد: «ملت ایــران در روز 22 بهمن پاســخ 
اقدامات و تهدیدات او را خواهند داد.» همچنین 
ایشــان تأکید کردند: «مــردم در روز 22 بهمن 
با حضــور در خیابان هــا جواب ایــن حرف ها و 

تهدیدات را خواهند داد.»
سران قوا، مســئوالن، شــخصیت ها و فعاالن 
سیاســى، نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى 
و حقوقدانــان نیز بر حضــور مردم در مراســم 
راهپیمایــى 22 بهمن تأکید داشــته اند که  این 
راهپیمایى اتحاد مردم را بــه دنیا ثابت مى کند. 
روحانــى،  حجت االسالم والمســلمین حســن 
رئیس جمهــورى کشــورمان پس از نشســت 
ســران قوا، همه مردم را به شــرکت گســترده 
در راهپیمایــى 22 بهمن دعوت کــرد و افزود:   
مردم ایران اســالمى بــا حضور گســترده خود 
در راهپیمایــى 22 بهمــن نشــان خواهند داد 
که با انقالب اســالمى، امام راحــل و مقام معظم 
رهبرى یک ارتباط ناگسســتنى دارند. همچنین 
رئیس دولت اصالحات دو روز پیش در ســخنانى 
خواستار شرکت گسترده مردم در راهپیمایى 22 

بهمن شده بود. 
 على الریجانى، رئیس مجلس شوراى اسالمى 
نیز در این بــاره اظهار کرد: مــردم ایران، عزت و 
راه صحیح اســتقالل و حاکمیت ملى را در سایه 
انقالب اســالمى مى دانند و هر ســال با شرکت 
گســترده خــود در راهپیمایــى 22بهمن، این 
موضوع را به نمایش مى گذارند. رئیس قوه مقننه 
با اشــاره به این که مردم با حضور پرشور خود در 
راهپیمایى 22بهمن امســال که جشن ملى براى 
همه ایران است، به اســتقامت، پایدارى و امنیت 
کشــور معناى جدیدى مى دهنــد، تأکید کرد: 
حضور مردم پاســخ گویایى به سخنان نادرست و 

برخى لفاظى هاست.
حجت االسالم والمســلمین آملــى الریجانى، 
رئیــس  قــوه قضائیه نیز بــا تبریــک و تهنیت 

فرارسیدن ســالگرد پیروزى انقالب اسالمى در 
22 بهمن  ســال 1357، تأکید کــرد: برگزارى 
جلسه ســران قوا در آســتانه 22بهمن را به فال 
نیک مى گیریم که پیــام آن، وحدت و هماهنگى 
سران قوا در پیشبرد اهداف انقالب اسالمى و حل 

مشکالت مردم است. 
عباسعلى کدخدایى، سخنگوى شوراى نگهبان 
نیز با تأکید بر این که حضــور در راهپیمایى 22 
بهمن امســال ُمهر تأیید دیگرى از ســوى مردم 
بر حقانیت نظام جمهورى اســالمى ایران است، 
در گفت وگو با ایســنا اظهار کــرد: 22 بهمن ماه 
پیروزى مردم مســلمان ایران بر ظلم و استکبار 
جهانى اســت، ظلمى که توسط رژیم طاغوت در  
داخل بر مردم اعمال مى شــد. 22 بهمن پاسخى 
به تاریکى ها و ظلماتى بود که بیش از 50 ســال 
توسط رژیم پهلوى بر مردم اعمال مى شد. مردم 
مســلمان ما جــز آزادى، اســتقالل و حکومت 
اسالمى چیز دیگرى نمى خواستند، دقیقا مطابق 
با شــعارى که مردم در هر گوشه و کنار کشور آن 

را سر مى دادند.
همچنین نجات اهللا ابراهیمیان، عضو حقوقدان 
شــوراى نگهبان با بیان این که انقالب اســالمى 
دســتاورد خود مردم بوده اســت، در گفت وگو با 
ایســنا مطرح کرد: گرامیداشــت 22 بهمن یک 
تکلیف براى مردم اســت. وى با اشاره به مسیرى 
که شــوراى نگهبان در جهت آرمان هاى انقالبى 
امام(ره) طى کرده اســت، گفت: شوراى نگهبان 

در حد توان خود توانســته تا آن جایى که ممکن 
است به قانون اساسى عمل کند، ان شاء اهللا بهتر از 

این در آینده عمل خواهیم کرد.
سپاه پاسداران انقالب اسالمى نیز در بیانیه اى 
با دعوت از مــردم براى شــرکت در راهپیمایى 
سراسرى 22 بهمن ماه، نهادینه سازى «گفتمان 
انقالبى گرى» را ضامن پیشرفت ایران اسالمى و 
«تولید قدرت» براى دفع تهدیدات و چالش هاى 
فراروى کشــور دانست. در بخشــى از این بیانیه 
آمده اســت: پیــروزى انقالب اســالمى و ظهور 
نظام مقدس جمهورى اســالمى، یک «شــکاف 
راهبردى» در «هندســه قدرت جهانى» بود که 
ایران را به یک «قــدرت برتر» منطقه اى و بازیگر 
توانمنــد در عرصه معــادالت بین المللى تبدیل 
کرد و در ادامه با نفوذ منطقــه اى و فرامنطقه اى 
پیام و گفتمــان خود، نویدبخــش «تمدن نوین 
اسالمى» در عصر «جاهلیت جدید»  قرار گرفت. 
این بیانیه مى افزاید: آنچه تاکنون توانســته است 
ماندگارى انقالب اســالمى و توســعه کرانه هاى 
نفوذ گفتمــان آن در پهنه گیتى را پدید آورد، در 
حقیقت همان مولفه هــا و ارکان اصلى آن یعنى  
ســه گانه «اســالم»، «رهبرى» و «مردم» بوده 
اســت، به گونه اى که مکتب، مدیریت و پشتوانه 
مردمى انقــالب اســالمى، الگوى ارزشــمند و 
سرنوشت سازى به آحاد ملل و جوامع دیگر ارایه 
کرده اســت که نگاهى به تحــوالت و پدیده هاى 
تاثیرگــذار جهانى در دهه هاى گذشــته، بیانگر 

نقش آفرینى ابعاد و پیامدهاى انقالب اســالمى 
ایران در روندها و فرآیندهاى آنهاست.

در پایان این بیانیه با تبریک فرارسیدن طلیعه 
سى ونهمین  سال پیروزى انقالب اسالمى و تکریم 
و تعظیم به مقام شامخ شهیدان عرصه هاى دفاع از 
انقالب و مقاومت اسالمى و تجدید پیمان با معمار 
کبیر انقالب و بنیان گذار فقید جمهورى اسالمى 
امام خمینى(ره) و آرمان هاى بلند شهدا و دعوت 
از آحاد و اقشــار مردم انقالبى و بصیر ایران براى 
حضور در جشن  38 سالگى انقالب و راهپیمایى 
سراسرى و دشمن شکن 22 بهمن ماه آمده است: 
پاســداران انقالب اســالمى به ایرانیــان فهیم و 
غیور و عالقه مندان به انقالب و نظام اســالمى در
 اقصى نقــاط جهان اطمینــان مى دهند راهبرد 
دشــمن در شکســتن قدرت بازدارندگى ایران 
اســالمى را با «قدرت افزایى دفاعى» و عدم اعتنا 
به جزر و مدهاى سیاســى در عرصــه بین الملل، 
ناکام گذارده و تحت منویات مقام عظماى والیت 
و رهبرى و فرماندهى کل قوا امام خامنه اى عزیز 
(مدظله العالى) در وحدت و هماهنگى همه جانبه 
با سایر نیروهاى مســلح، اجازه هیچ گونه تعدى 
و عرض اندام به جبهه دشــمن نــداده و خود را 
پشــتوانه «بالندگى» و «تابندگى» تاریخ ســاز 
انقالب، نظام و ملت ایران در آینده جهان دانسته 
و همراه با اقیانوس خروشــان مــردم انقالبى در 
راهپیمایى 22بهمن ماه پاســخ تهدیدات دشمن 

و سخنان اخیر مقامات آمریکایى را خواهند داد.

تا انتخابات

خبر

از سوى مقامات مسئول، شخصیت ها و چهره هاى سیاسى مطرح شد  

پاسخ ایران به ترامپ در22بهمن

تا انتخابات

رحمانى فضلى:  

ثبت نام  انتخابات شوراها 
نیمه اول اسفند انجام مى شود

ایلنا|  وزیر کشور گفت: ثبت نام انتخابات شوراها 
در نیمه اول اســفند یعنى یا 6 اسفند یا 12 اسفند 
برگزار مى شود. عبدالرضا رحمانى فضلى در حاشیه 
جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
تصمیم گرفته شد که چون ثبت نام انتخابات شوراها 
با تعطیالت عید همزمان شده بود، تاریخ این ثبت نام 
جلوتر بیاید و بنابر قانون عمل مى کنیم. وزیر کشور 
در پاسخ به این پرسش که چرا انتخابات میان دوره اى 
خبرگان در اردیبهشت 96 برگزار نمى شود، گفت: 

این سوال را از شوراى نگهبان بپرسید.

وزیر اطالعات:   

ستاد انتخابات در وزارت اطالعات 
تشکیل شده است

ایسنا| سیدمحمود علوى درحاشیه جلسه هیأت 
دولت درمورد آخرین فعالیت هاى وزارت اطالعات 
در زمینه انتخابات اردیبهشت 96 خاطرنشان کرد:   
طبیعى اســت که وزارت اطالعات از مدت ها پیش 
براى برگــزارى انتخابات آرام و کم حاشــیه چه از 
نظرسیاسى، چه اجتماعى و چه امنیتى اقدام کرده و 
با سایر نهادها همکارى کرده ایم. ستاد انتخابات را در 

وزارت اطالعات تشکیل دادیم.

ژانر روز

#گفت وگو
 در یک روز امن اینترنتى

علیرضا کیانپور
روزنامه نگار
@kianpourAlireza

در روزى کــه «روز اینترنــت امــن» بود و 
حتى گوگل با آن همه دانــش بالقوه که آدمى 
را ســخت حیــران مى کند نیــز، از کاربرانش 
خواســته بــود تنظیمــات امنیتى شــان را 
ارتقــا دهنــد. عبدالصمد خرم آبــادى معاون 
دادســتان کل کشــور در امور فضاى مجازى 
اعالم کرد که حــدود 18 هزار نفــر به  صورت 
داوطلبانه به ســایتinternet.ir مراجعه 
مى کنند که درباره رصد ســایت هاى متخلف 
به دادســتانى  کل گزارش دهند و حال آن که 
تا پیش از این مطمئن بودم، ورود به آدرســى 
تا این حد سرراست، درخیال هم محال است. 
خبرى البته آنچنان کــه انتظار مى رفت، براى 
کاربران توییتر فارســى مهم نبود اما از آن جا 
که حداقل 18 هزار از آنها به  صورت داوطلبانه 
مشغول رصد اینترنت بودند، حدس زدیم شاید 
بندگان خدا هنوز وقــت نکرده اند با واکنش به 
آن، برایش هشتگى داغ کنند و لذا پارتى بازى 
کردیــم که اجــر ایــن کاربران گمنــام کف 

خیابان هاى مجازى اینترنت هالك نشود!
با این حــال، کاربران هرچه به این مســائل 
امنیتــى بى توجــه بودند، درعوض حســابى 
حواسشــون به برد استقالل و بیشــتر از آن، 
به صحبت هــاى گزارشــگر این بــازى بود و 
جالــب آن که ایــن صحبت ها پُر بــود از نفت 
و سیاســت. درایــن میــان «هذیان گــو» 
توییــت کــرد:   یوســفى یه جــورى مى گه 
قطرى ها بــا دالرهاى نفتــى نمى تونن حریف 
ایران بشــن، انــگار دالرهــاى مــا از فروش 
ریزپردازنده هــاى کامپیوتــر به دســت میاد!
تقریبــا  هــم   «Sina Valiollah»
همــان جمله را تکــرار کرد و نوشــت: جدى 
جدى فکر کــرده ما ســریالنکاییم؟! همزمان 
«آقاى سنگ» توییت کرد: اگه این بودجه اى 
که تیم هاى عربــى دارن رو تیم هــاى ایرانى 
داشتن، االن دویست سیصد تا پرونده اختالس 
فوتبالــى رو میــز قوه قضائیه داشــت خاك 
مى خــورد! و «amiirbr» هــم با نگاهى 
جهان شمول تر نوشــت: االن نتانیاهو رفته دم 
خونه امیر قطر، مى گه ببین اگر از حذف السد 
ناراحتى، بیا این برگه تحریم ایران رو امضا کن!

دراین میان «Cancel» که حقش است، 
نصف پولى که براى این ســتون فکستنى را به 
جاى ما بخورد، احتمــاال درحال و هواى بازى 
اســتقالل- الســد و صحبت هاى گزارشگران 
درباره پول هاى نفتى و تیم هاى عربى و شــاید 
هم درحال و هوایى بــه جز این ها، توییت کرد: 
تو عربســتان به کتاب ریاضــى مى گن کتاب 
تهرانى. «Hamid Hajipour» هم 
که هنوز از حال و هواى پالســکو خارج نشده، 
کماکان هشــتگ زد پالســکو و نوشت: دیروز 
فهمیدم بانک سینا متعلق به بنیاد مستضعفان 
اســت. مثل این که این نهاد بــه  خاطر عذاب 
وجدان از حادثه پالســکو تصمیــم به خرید 
آمبوالنس گرفته! درایــن میان «پیمون» هم 
پیشنهادى هوشــمندانه درباره نحوه مقابله به 
مثل با سیاســت هاى ترامپ رو کرد و نوشت: 
ایران فقط شــرکت اپل را تحریــم کنه، کمر 
آمریکا شکسته! با این حال هیچ کدام از اینها به 
اندازه توییت «سالیوان» کیف نداد. این کاربر 
فهیم که گویا گزارش یک امروز ما را پیش بینى 
کرده بود، چیزى نوشــت که بــا خیال راحت 
بگذاریمش انتهاى ســتون و مطلــب را با این 
جمله گهربار، ببندیم:  بــا حرف  زدن همه چى 
درست مى شــه. حرف بزنید با هم. اگه درست 

نشد، دارید بد حرف مى زنید!

رئیس جمهورى در پایان نشست سران قوا:  

مردم با تهدیدها آشنا هستند و با 
وحدت خود به آن پاسخ مى دهند

شهروند| نشست مشترك سران قواى مجریه، 
مقننه و قضائیه درحالى عصر روز گذشته به میزبانى 
رئیس جمهورى در پاستور برگزار شد که از آخرین 
جلسه پیشین ســران ســه قوه، نزدیک به هشت 
ماه مى گذرد؛ حال آن که وقتى براى نخســتین بار 
چنین نشستى در آبان ماه 88 و به میزبانى آیت اهللا 
شاهرودى، رئیس وقت قوه قضائیه برگزار شد، قرار 
بود سران سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه به صورت 
ماهانه با یکدیگر تشکیل جلســه دهند و آخرین 
موضوعات سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى 
کشور را بررسى کنند. با این حال، نشست روز گذشته 
ســران قوا درحالى پس از وقفــه اى طوالنى مدت 
برگزار شد که طى این هشت ماه، بعضا شاهد برخى 
اختالف دیدگاه ها میان روســاى ســه قوه به ویژه 
رئیس جمهورى و رئیس قــوه قضائیه بودیم که به 
جاى طرح این اختالفات در جلسات خصوصى، در 

رسانه ها مطرح شد. 
با این همه، نکته حایز اهمیتى که در ســخنان 
روساى هر سه قوه پس از برگزارى نشست مشترك 
روز گذشته به چشم مى خورد، پافشارى آنها بر تعامل 
میان قوا و وحدت و همدلى در کشور بود که به ویژه 
به دلیل همزمانى این جلسه با دهه فجر و راهپیمایى 

وحدت  آفرین 22 بهمن مورد تأکید قرار گرفت.
رئیس جمهورى که با اتمام نشســت مشــترك 
روز گذشته پیش از روساى دو قوه مقننه و قضائیه 
پشت تریبون رفت  و با بیان این که در جلسه سران 
قوا، مسائل مهم کشــور ازجمله مسائل اقتصادى 
و گام هایى که دولت در ماه هاى گذشــته با حمایت 
قواى قضائیه و مقننه برداشــته، مــورد بحث قرار 
گرفت، اعالم کرد: در 10 ماه گذشته 20 هزار واحد 
صنعتى کوچک و متوسط فعال شده اند که این به 
معناى حرکتى رو به جلو در مسیر رونق اقتصادى 
در کشــور اســت.روحانى یادآور شــد: مردم باید 
احساس کنند نظام و همه قوا از سرمایه و فعالیت هاى  
اقتصادى در کشــور حمایت مى کننــد. اکنون در 
بســیارى از بخش هاى اقتصــادى، از مرحله رکود 
عبور کرده ایم و وارد رونق و رشد اقتصادى شده ایم 
که این روند رونق، باید در همه بخش ها انجام گیرد.
روحانى در ادامه با اشــاره به بحث درباره موضوعات 
مرتبط با عراق و ســوریه در نشســت مشترك روز 
گذشته، اعالم کرد: پیام اخیر شوراى همکارى خلیج 
فارس براى مذاکره و حل وفصل مســائل که توسط 
وزیر خارجه کویت تقدیم شده بود، مطرح و بررسى 
شد. رئیس جمهورى به برخى تهدیدهاى لفظى در 
سطح بین المللى اشاره کرد و گفت: مردم با این نوع 
تهدیدها آشنا هستند و با مقاومت، وحدت و انسجام 
خود پیوسته پاسخ هاى خوبى به این تهدیدها داده 
و خواهند داد. رئیس جمهورى همچنین گفت که 
سران قوا تصمیم گرفته اند فاصله جلسات دوره اى 
خود را کوتاه تر کنند و این مســأله توقع مردم است 
که قوا در کنار یکدیگر براى حل مشکالت، گام هاى 
موثرى بردارند.رئیس مجلس شــوراى اسالمى نیز 
در پایان این نشســت، با بیان این که در این جلسه 
بسیار خوب، درباره مسائل داخلى وحدت نظر وجود 
داشت، گفت: حل مسائل داخلى در ابعاد اقتصادى 
نیازمند وفاق در سطح قواى کشور است که بررسى 
و تحلیل وجوه مختلف، به همکارى شایسته اجزاى 
مختلف قوا کمک مى کند. الریجانى با اشاره به این که 
حضور مردم به اســتقامت، پایدارى و امنیت کشور 
معناى جدیدى مى دهند، گفت: برخى سخنان که 
درمورد کشورمان مطرح مى شود، نشان از این دارد 
که رفتار جمهورى اســالمى ایران در سطح جهانى 
از عقالنیت و دقت خوبى برخوردار اســت و لذا آنها 
به دنبال سناریوسازى دیگرى هستند که البته در این 
جلسه براى این گونه اقدامات حریف، برنامه، طرح و 

وفاق وجود داشت.
آیت اهللا آملى الریجانى نیــز ضمن تاکید بر لزوم 
برقرارى تعامل میان ســه قوه، خاطرنشــان کرد: 
دشمنان جمهورى اســالمى ایران بدانند حتى اگر 
اختالف سالیق بین مردم و مســئوالن وجود دارد، 
در مسائل امنیت و منافع ملى همه قوا و مردم متحد 

هستند.

محمد  هاشمى:  

آیت اهللا  هاشمى رفسنجانى
 ترور نشده است

ایســنا|  محمد  هاشــمى، برادر رئیس فقید 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالى 
درباره وصیت نامه آیت اهللا  هاشــمى و امکان وجود 
وصیت نامه دیگر، گفــت: احتمال هر چیزى وجود 
دارد. ایشــان کتابخانه بزرگى داشت که کتاب هاى 
زیادى در آن بود و حدود هفت یا هشت هزار جلد را در 
برمى گرفت، بنابراین مى شود گفت که ممکن است 
وصیت نامه اى نوشته باشند و جایى میان کتاب ها 
گذاشته باشــند. ما هنوز فرصت نکرده ایم تمامى 
کتاب ها را بگردیم. او درباره شایعاتى که درخصوص 
ترور آیت اهللا  هاشمى رفسنجانى مطرح شده، گفت: 
واقعیِت درگذشت ایشان همان است که گفته شد. 
ایشان ترور نشده، در 82 سالگى به استخر رفته اند 
و پزشکان هم مى گویند که در هواى آلوده نباید به 
استخر رفت و این یک فاکتور پزشکى است اما ایشان 
رفته اند و ایست قلبى کرده اند. بسیارى از دوستانم را 
مى شناسم که ایست قلبى به صورت یک باره برایشان 
اتفاق افتاده است و این موضوع، خاص آقاى  هاشمى 
نبود. در وقوع ایست قلبى هیچ شکى نداریم؛ اما دقیقا  

نمى دانیم این اتفاق چه ساعتى رخ داده است. 
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شــهروند| «گفت وگوى ملى» نام یک کمیته 
تخصصى اســت به ریاســت محمدرضا عــارف در 
فراکسیون امید مجلس دهم که قرار است بر اساس 
اصول قانون اساسى و اسناد باالدستى، اندیشه هاى 
حضرت امام خمینى(ره) و سیاست هاى ابالغى مقام 
معظم رهبرى راهگشاى برقرارى «آشتى ملى» در 
کشور و خروج از فضاى امنیتى و بازگشت به فضاى 

سیاسى باشد. 
با ایــن همه مفهوم «آشــتى ملى» کــه ترجمه 
محتوایــى اصطــالح Reconcilia�on اســت، 
سابقه اى بسیار طوالنى  تر از عمر مجلس دهم و اساساً 
مجالس شوراى اســالمى دارد. «جان پل ردلیچ» از 
نظریه پردازان علوم سیاسى، معتقد است که «آشتى 
ملى» به معناى روندى دینامیک و سازگار است که 
با هدف بهبود جراحات و ســاخت آتیه اى روشــن 
انجام مى شود؛ روندى که طى آن امکان ایجاد تغییر 
و بازتعریف روابط میسر مى شود و این در حالى است 
که برخى از دیگر اندیشــمندان نیز بر این مهم که 
«آشتى ملى» در پى یک روند محقق مى شود، تأکید 
دارند و در این میان، «مرواو باور» این مفهوم سیاسى 
را شیوه اى تعریف مى کند که براساس آن طرفین به 
تغییراتى روى مى آورند که طى آن با بازنگرى رفتار 
خود و بازتعریف دوباره ارزش ها، اقداماتى را به انجام 
مى رســاند که در پنــاه آن بتواننــد در آینده رابطه 

مشترك سازنده اى را داشته باشند.
طرحى که چنــدى پیش از ســوى رئیس دولت 
اصالحات نیز مورد حمایت قــرار گرفت و همزمان 
منجر به ایجاد و راه اندازى چندین پویش مردمى در 
فضاى مجازى و غیرمجازى شــد؛ پویش هایى که با 
هدف و مطالبات مشخص، بیش از هر چیز بر ضرورت 
«آشتى ملى» و ایجاد انسجام و اتحاد میان گروه هاى 
مختلف سیاسى و اقشــار گوناگون مردم تأکید دارد 
تا کشــور را در برابر تهدیدهاى خارجى مقاوم کند. 
ایده اى که به ویژه درپــى ورود دونالد ترامپ به کاخ 
ســفید و باالگرفتن تنش هاى سیاسى و امنیتى در 
منطقه پرتالطم خاورمیانه از دیدگاه برخى از اهمیتى 

دوچندان برخوردار شده است. 
برخى از چهره هاى سیاسى معتقدند که این طرح 
همزمان قادر بــه مرتفع کردن برخى مشــکالت و 
نامالیمت هاى داخلى نیز هست. البته در این میان، 
در شرایطى که بسیارى از چهره ها و شخصیت هاى 
سیاســى از این طرح اســتقبال کرده اند، برخى از 
سیاسیون نیز به دیده شــک به آن نگریسته و سعى 
دارند پیش از پا گرفتن این نهال، ریشــه آشتى را در 

کشور بخشکانند. على باقرى که معاونت سعید جلیلى 
را در دورانى که او دبیر شوراى  عالى امنیت بود، برعهده 
داشت، یکى از کسانى است که به شدت با این طرح 
سر ناسازگارى دارد. او سه شنبه شب در یک سخنرانى 
اعالم کرد: آشتى میان ملت و کسانى که از فتنه 88 
به طور علنى راه و مســیر خود را از مردم جدا کرده و 
رضایت «یانکى هاى غربى» و «شکم باره هاى عربى» 
را بر مردم، قانون و شــرع ترجیح دادنــد، جز با توبه 
مجرمان فتنه 88 و رأفت نظــام و مردم قابل تصور 

نیست. 
این در حالى  که است که على مطهرى، نایب رئیس 
مجلس شوراى اســالمى با نگاهى کامالً متفاوت به 
حوادث پس از انتخابات  سال 88 مى نگرد و آنچنان 
که روز گذشته در پاسخ به سوال یکى از دانشجویان 
دانشگاه فردوسى مشــهد در رابطه با رفع حصر نیز 
تأکید کرد، دو طرف را مقصر این حوادث دانســته و 
مى گوید:   کارهایى در زمینه رفع حصر انجام داده ایم 
و قرار اســت  مالقاتى با محصوران داشــته باشیم تا 
ببینیم اگر آزاد شوند، برنامه شان چیست؛ قبالً هم با 
واسطه نظرشان را دریافت کرده بودیم که بر حمایت از 
نظام، دولت و وحدت ملى تاکید داشتند.  نمى گوییم 

خطایى نبوده خیلى ها اشتباه مى کنند اما خب هفت  
سال گذشته اســت و حصر بدتر از حبس است، در 
یک خانه دو سه اتاقه که پر شنود است بدون روزنامه 
و تلویزیون که البته اخیراً گذاشتند چند روزنامه وارد 
شود. تنها اینها مقصر نیستند و دو طرف در این جریان 
مقصر بودند. اگر هم بیایند بیرون دیگر اتفاقى نمى افتد 
مانند زمانى کــه آیت اهللا منتظرى بیــرون آمدند و 

مشکلى پیش نیامد.
همزمــان محمدکاظم انبارلویى، مدیرمســئول 
روزنامه اصولگراى «رســالت» که با نگاهى نســبتا 
متفاوت از مطهــرى و به مراتب معتدل تر از باقرى به 
طرح «آشــتى ملى» مى نگرد، معتقد است:   آشتى 
ملى مانند دو روى یک ســکه است؛ یک طرف تولى 
به والیت و طرف دیگــر تبرى از منافقــان داخلى 
و دشــمنان خارجى نظام اســت. از ایــن رو، افراد و 
جریان ها با تعهد به این مســاله، خود به خود داخل 
خیمه انقالب قرار مى گیرند. انبارلویى درعین حال 
بر اهمیت این موضوع تأکید کرده و به ایرنا مى گوید: 
رسیدن به وحدت و انسجام ملى با مواضع سازنده و 
اقدام عملى محقق مى شود. از دیگرسو، فیاض زاهد، 
فعال سیاســى اصالح طلب نیز با بیان این که ثبات 

جمهورى برآمده از انقالب اسالمى و استفاده از تمام 
ظرفیت هاى کشور در گرو وحدت ملى است، به ایرنا 
گفت:   بزرگترین خطرى که کشور را تهدید مى کند، 
افزایش فاصله خطوط طبقاتى اســت، به ویژه طبقه 
متوسط که طى ســال هاى گذشته آسیب بسیارى 
دیده اســت. اگر ثبات و اعتمــاد ملى یعنى خطوط 
مختلف اجتماعى و سیاسى دچار انکسار شود ما به 

سمت مشروعیت زدایى گسترده پیش خواهیم رفت.
با این حال، مصطفى تاج زاده، معاون سیاسى وزیر 
کشور دولت اصالحات در آخرین اظهارنظر خود در 
این رابطه که روز گذشته ضمن تشریح ابعاد مختلف 
طرح آشــتى ملى مطرح کرد، به ایلنا گفت: «آشتى 
ملى» یعنى پذیرش تکثر از موضع برابرى و یکسانى؛ 
نه این که یکى از دیگرى عذرخواهى کند یا توبه نامه 
بنویسد و مواردى از این قبیل. تاج زاده در تشریح ابعاد 
مختلف این طرح نیز گفت: منظور این است که همه 
کسانى که به قانون اساسى ملتزم هستند، بتوانند در 
فرآیند مدیریت کشور و در عرصه اجتماع و سیاست 
فعال شــوند و امکان خدمت گزارى یابند. این فعال 
سیاســى اصالح طلب درعین حال دالیل طرح این 
موضوع در شرایط کنونى کشور را نیز برشمرد و گفت: 
علت طرح این مسأله آن است که جامعه ما از مشکالت 
فراوانى رنج مى برد که در صورت مهار نشدن، ممکن 
است دیر یا زود به بحران تبدیل شوند. این مشکالت 
مسائل و معضالت زیست  محیطى همچون هدر رفتن 
آب، فرسایش خاك و آلودگى هوا، تا ناهنجارى هاى 
اجتماعى همچون اعتیاد، طالق، گسترش خشونت، 
افزایش رشوه و دیگر بداخالقى هایى که  روزمره با آن 
روبه رو هســتیم و همین طور فقر و تبعیض و فاصله 
طبقاتى را شامل مى شود. تاج زاده به دالیل بین المللى 
مهمى که اهمیت طرح این ایده را توجیه مى کند نیز 
اشاره کرد و گفت:  به نظر مى رسد ترامپ به دنبال بهانه 
است که با ایران تسویه حساب کند تا درصورتى که 
نتواند دیگر قول هاى انتخاباتــى اش را محقق کند، 
بگوید که درمورد این موضوع شــعارهایش را عملى 
کرده است. تاج زاده خاطرنشان کرد:  نه تنها براى حل 
مشکالت موجود، بلکه براى جلوگیرى از وقوع مسائل 
جدید نیز نیاز به جراحى هــاى بزرگ در عرصه هاى 
مختلف داریم که انجام شان مستلزم وفاق ملى است 
و هیچ کدام از جناح ها به تنهایى قادر ب ه تحمل این بار 
بزرگ نیست. به بیان روشن براى این که پالسکوهاى 
دیگرى فرو نریزد، باید به تفاهمى عمومى برسیم و 
براساس آن بتوانیم از تجربه، توان، دانش و استعداد 

همه نیروها بهره مند شویم.

کمیته تخصصى «گفت وگوى ملى» به ریاست محمدرضا عارف دنبال مى کند  

برقرارى «آشتى ملى»
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