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صبح سه شنبه حس��ن روحاني راهي مجلس شد؛ اما نه 
براي دفاع از دو وزير كابينه؛ دو وزيري كه 6 سروز مانده به 
پايان سال در مظان اتهامات بهارستان نشينان قرار گرفتند. 
رييس جمه��وري صبح روز بيس��ت و دوم اس��فند راهي 
مجلس قديم شد، بر كرس��ي هاي قرمز رنگ تكيه زد و با 

هم  لباسانش معاشرت كرد.
حسن روحاني،  رييس جمهوري به مجلس قديم رفت و با 
پيران خبرگان نشست و برخاست كرد و در پايان جلسه 
به سراغ رقيب 12 ماه پيش خود رفت و با او مصافحه كرد 
و به خبرنگاران و عكاس��ان حاضر در جلسه فرصت دادتا 

عكس و خبر متفاوتي را منتشر كنند.  
حس��ن روحاني اما تنها رييس قوه  جمع خبرگان ديروز 
نبود. صادق آملي الريجاني هم راهي خيابان امام خميني 
شد و اتفاقا هر دو بعد از اينكه جلسه با تالوت قرآن رسميت 
يافت با تاخير وارد صحن ش��دند. اين بار همچون اسفند 
سال گذشته خبري از كرسي قرمز رنگي با عكس آيت اهلل 
اكبر هاشمي رفسنجاني نبود بلكه عكسي با روبان مشكي 
از آي��ت اهلل نصراهلل ش��اه آبادي روي صندلي ش��ماره 12 
گذاشته  شده بود كه روز دوشنبه درگذشت.  قربانعلي دري  
نجف آبادي نطق را آغاز كرد و سپس نوبت به رييس رسيد. 

آيت اهلل احمد جنتي بار ديگر دولت را نش��انه گرفت و از 
جايگاه رياست مجلس خبرگان رهبري به روحاني هشدار 

داد كه نگذارد انقالب به دست نااهالن بيفتد. 
در اين مراس��م انتخابات هيات رييس��ه دوم ني��ز انجام 
ش��د. آيت اهلل جنتي كه اين روزها تريبون نماز جمعه را 
ترك كرده اس��ت با 66 راي رييس ماند. آيت اهلل هاشمي 
شاهرودي با 72 راي و آيت اهلل موحدي كرماني با 70 راي 
به ترتيب به عنوان نواب اول و دوم انتخاب ش��دند. احمد 
خاتمي با 50 راي منشي هيات رييسه و آيت اهلل كعبي نيز 
تنها عضو جديد هيات رييسه جايگزين دري نجف آبادي 
شد.  آيت اهلل احمد جنتي در افتتاحيه اجالسيه مجلس 
خبرگان رهب��ري دور پنجم س��خن را با محور چهلمين 
سالگرد پيروزي انقالب اس��المي و دستاوردهاي آن آغاز 
كرد؛  دس��تاوردهايي كه جنتي آن را غيرقابل ش��مارش 
خواند و توصيه كرد به آن توجه ش��ود و آن را صدا و سيما 
اعالم كند. رييس مجلس خبرگان ترجيح داد كه نقبي هم 
به گذشته بزند. او از دختراني گفت كه پيش از انقالب ميني 
ژوپ پوش بودند، تا باالي زانوي شان برهنه بود،  در خيابان 
رژه مي رفتند و جوانان را گم��راه مي كردند؛ دختراني كه 

جنتي آنان را مظاهر فساد توصيف كرد.  

جنت��ي تاكيد ك��رد كه ام��روز وضعي��ت ب��ا زماني كه 
مشروب فروش��ي هاي تهران بيش از كتابفروش��ي ها بود 
تغيير كرده اس��ت از همي��ن روي بايد انقالبي باش��يم و 
انقالبي بودن را حفظ كنيم،  آنجا كه قرار است وحدت به 
هم بخورد حواس مان باشد، آنهايي كه مي خواهند توطئه 
كنند و شيعه امريكايي و انگليسي راه بيندازند حواس مان 
به دسيسه هاي شان باشد چرا كه فرقي ميان شيعه و سني 

وجود ندارد. 
او بر كوشش براي تغيير وضع مردم فقير اندك تاكيد كرد، 
 موضوعي كه به زعم او بهانه اي است براي زير سوال بردن 
نظام. آيت اهلل جنتي حجاب را ش��رف، عفت و شرافت زن 
دانس��ت كه بايد آن را حفظ كرد و ب��ا كنايه گفت عده اي 
دنبال آن هستند كه آن را خدش��ه دار كنند و بايد جلوي 
كساني كه مي خواهند تظاهر به فسق كنند و با رقصيدن 
و برداش��تن روسري ش��ان كه در واقع برداش��تن عفت و 
شرافت شان است محكم برخورد و جلوي شان گرفته شود. 
جنتي البته رييس جمهوري را نيز خطاب قرار داد و گفت 
»آقاي رييس جمهور كه اينجا هس��تيد در دستگاه هاي 
شما كساني هستند كه انقالبي نيستند يا الاقل با انقالب 
فاصله دارند با اين افراد كه مردم نمي توانند اميد داش��ته 

باشند كسي به دردشان برسد. من نامه اي به دستم رسيده 
است كه در يكي از وزارتخانه هاي بزرگ كساني مسووليت 
دارند كه اعتقادي به انقالب ندارند، آقاي روحاني نگذاريد 

كه انقالب به دست نااهالن بيفتد.«
اين بخش از صحبت هاي جنتي با واكنش محمود واعظي، 
رييس دفتر رييس جمهوري نيز مواجه شد. واعظي گفت 
كه دولت به رفع دغدغه هاي دلس��وزانه بزرگان كش��ور، 
مراجع عظام و همچنين آي��ت اهلل جنتي رييس مجلس 
خبرگان رهبري اهتمام داش��ته و دارد اما انتظار دولت و 
توقع مردم اين است كه صحت و سقم اطالعات و نامه هايي 
كه از مس��يرها و با انگيزه هاي مختلف به دس��ت بزرگان 
مي رسد، قبل از طرح در تريبون هاي عمومي از مسووالن 

دولت استعالم شود. 
او همچنين اعالم آمادگي كرد چنين مواردي را بررس��ي 
كند و پاسخ دهد و گفت »منطقي است كه اگر قرار است 
ادعايي در خصوص رييس محترم جمه��وري و دولت از 
تريبون هاي مهم ملي مطرح ش��ود، پاس��خ و توضيحات 
دولت هم بيان ش��ود تا اطالعات مخدوش و اثبات نشده 
موجب بي اعتمادي مسووالن و دس��تگاه ها به يكديگر و 

لطمه به سرمايه اجتماعي نظام اسالمي نشود.«

 روز سه شنبه آخرين نشس��ت خبري محمدباقر نوبخت، 
سخنگوي دولت در سال 96 با حضور اصحاب رسانه برگزار 
شد. نوبخت در اين نشست خبري درباره موضوعاتي چون 
اظهارات رييس مجلس خبرگان رهبري نسبت به دولت، 
عدم حضور رييس جمهور در جلس��ات مجمع تشخيص 
مصلحت نظ��ام، حمله به س��فارت ايران در انگلس��تان، 
اس��تيضاح س��ه وزير كابينه دوازده��م، پرداخت حقوق 
كارمندان دولت، عدم حضور رييس جمهور در جلس��ات 
اس��تيضاح وزرا، چرايي عدم ارايه گزارش حوادث خيابان 
پاسداران به مردم، خودكشي برخي از بازداشتي ها در چند 
ماه اخير و همچنين خارج شدن تعدادي از اشياي تاريخي 

از كشور در دولت دهم توضيحاتي ارايه داد. 
سخنگوي دولت در  گفت وگو با »اعتماد«

پاس��خ به روزنامه اعتم��اد درباره چراي��ي عدم حضور 
رييس جمهور در جلسات اس��تيضاح وزرا چه در دولت 
يازدهم و چه در دولت دوازدهم گفت: ش��يوه مديريتي 
رييس جمهور در تقس��يم كار با مع��اون اول خود اين 
گونه است كه اقاي جهانگيري همان طور كه در قانون 
صراحتا به آن اشاره ش��ده است در بخش��ي از وظايف 

كاري ب��ه رييس جمه��ور كم��ك مي كند. ب��ه همين 
جهت هميشه در جلس��ات اس��تيضاح چه در دولت و 
مجلس قبلي و چ��ه در دولت و مجل��س فعلي، معاون 
اول به عنوان نماين��ده رييس جمهور در مجلس حاضر 

ش��ده و پيام رييس جمهور مبني بر درخواست مجدد 
از مجلس براي راي مجدد ب��ه وزرا را بيان مي كنند. در 
جلسات استيضاحي هم كه قرار است برگزار شود، اقاي 
جهانگيري در مجلس حضور داشته و پيام رييس جمهور 

را منتق��ل مي كنن��د و نمايندگان مجلس ني��ز به اين 
درخواس��ت ان ش��اءاهلل اهتمام خواهند ورزيد. پس از 
حوادث خيابان پاسداران و همچنين بازداشت تعدادي 
از تجمع كنندگان در مقاب��ل وزارت كار، رييس جمهور 
دستور پيگيري و بررس��ي پرونده را داده اند اما گزارش 
اين بررسي ها منتش��ر نشده است. س��خنگوي دولت 
در پاس��خ به »اعتماد« در اين باره گفت: موضوعاتي كه 
رييس جمهور دستور پيگيري مي دهند، دو بخش است. 
بخش نخست، بخشي است كه قابليت رسانه اي شدن 
داشته و وظيفه من به عنوان سخنگوي دولت است كه 
آن را اطالع رس��اني كنم. بخش دوم گزارش هايي است 
كه رييس جمهور به عنوان مجري قانون اساس��ي بايد 
در جريان جزييات موضوع قرار بگيرن��د. مردم با دولت 
منتخب خود نامحرم نبوده و فاصل��ه اي ندارند اما اين 
روزها به واسطه گسترش فضاي انتشار خبر، در برخي 
موضوعات ش��ايد مقتضي نباش��د كه جزييات منتشر 
شود تا مورد سوءاستفاده رس��انه هاي بيگانه قرار گيرد. 
موضوعاتي كه الزم اس��ت اطالع رساني ش��ود، دولت با 

مردم در ميان خواهد گذاشت. 

اما اين اعتماد و حمايت در شرايطي اعالم شد كه گاليه هاي 
فراكس��يون از برخي عوامل دول��ت، وزرا و منس��وبين آنها پا 
برجاست. در ش��رايطي راي به حمايت تمام قد از وزرا داديم 
كه در همين مدت كوتاه گذش��ته از دولت دوازدهم س��طح 
همكاري دولت و فراكس��يون اميد باعث گاليه شده است. ما 
معتقديم در اين ش��رايط بايد گاليه ها را كنار گذاشت و كمر 
همت براي ساخت و توسعه ايران ببنديم. استيضاح وزراي راه 
و كار، رفاه و تامين اجتماعي در اين شرايط كشور مي توانست 
منجر به آسيب هاي بيشتري به روند حركت دولت شود. لذا با 
وجود نقدهايي كه به عملكرد هر دو وزير وارد مي دانيم و براي 
رفع آنها قطعا به وزرا كمك خواهيم كرد اما راه رفع مشكالت 
را در شرايط فعلي استيضاح نمي دانيم. اين البته نافي وظيفه 
وزرا براي تالش جدي تر جهت رفع مشكالت و نواقص موجود 
نيست. دولت نيز بايد در ادامه راه خود نسبت به نحوه تعامل و 
ارتباط با فراكسيون حامي خود تجديد نظر جدي داشته باشد. 
همه ما در پي تامين منافع ملي هستيم و اين جز با همكاري 
سازنده قوا ممكن نخواهد بود. همان طور كه اعضاي فراكسيون 
اميد براي ضمانت منافع ملي چشم بر گاليه هاي شان از دولت 
پوشيدند تا كشور با آسيب مواجه نشود، الزم است دولت نيز 
تدابير كاراتري اتخاذ كند. خوش��بختانه ب��ا راي نمايندگان 
مجلس ه��ر دو وزير استيضاح ش��ونده ب��ا راي اعتماد مجدد 
به وزارتخانه هاي تحت ام��ر خود بازگش��تند. اميدواريم روز 
چهارش��نبه نيز جناب آقاي حجتي، وزير كشاورزي بتواند با 
حمايت قاطبه نمايندگان به كار خود ادامه دهد. فراكس��يون 
اميد از ادامه كار ايش��ان نيز حمايت خواهد كرد و براي كسب 

راي اعتماد ايشان تالش خواهيم كرد. 

گذاشتن بيشتر اين بار بر دوش قاطبه صاحبان اين مرز و بوم 
- از توصيه به ش��وراي نگهبان در نوعي كنار آمدن با شرايط 
امروزمان و باز تر كردن فيلتر هاي نظارت استصوابي تا پر و بال 
دادن بيشتر به رسانه ها براي تابوشكني و ورود به حوزه هايي 
گاه ممنوعه، تا نوعي به خط و همراه كردن رسانه ملي مان با 
شرايطي نوظهور. دوستي خوش بين تر در جمع مان نگراني ها 
بر سر افتادن در توفان و گردبادي ناطلبيده را از جنس همان 
نگراني هاي به قول خودش چهل ساله خواص و دل نازكاني 
در داخل و البته بيش��تر خارج نش��ينان و معاندان، مي ديد. 
تاكي��دي جانانه هم كرد ب��ر پويايي و پايايي نظ��ام با وجود 
گذشت اين همه سال، و راس��ت قامتي آن در مواجهه با آن 
همه توفان و گردباد. دوس��تي، تندرو تر البته، دغدغه هايي 
ديرينه و ماندگار، و اينك فراگيرتر، در داخل را نه نمود ترس 
و دل نازكي سياست ورزان كه نش��ان گره و  گيري اساسي در 
ساختار سياس��ي مان مي ديد و بي فكري و بي خيالي دراين 
باره را مايه آسيب پذير تر شدن مان و دست آخر چه بسا دادن 
كاري دست خودمان ��� جلوه آشكار آن هم به حصر، حاشيه 
و انزوا رفتن تقريبا همه رهبران سياسي مان، چه در دولت و چه 
در مجلس، با آرايي مردمي پشت شان و نقشي در ساخت وساز 
سياست، اقتصاد و معيش��ت مان.  معموال در چنين محافل 
و گپ و گفت هايي آخرس��ر فكرها س��راغ گره گشايي هايي 
در س��طوح عالي م��ي رود - در فراگ��رد گفت وگويي ملي، 
آش��تي ملي، نجات ملي و… - هر چه اسمش را گذاشته اند 
و بگذاريم. يكي از الگوهايي از اين قبي��ل، در ذهن خود من 
تجربه »مجمع عقال« در دوره دوم مجلس ش��وراي اسالمي 
اس��ت؛ كه من آن زمان رييس كميسيون سياست خارجي 
آن بودم. در اين باره البته مفصل تر در كتاب خاطراتم، شتاي 
عمر، نيز گفته ام. باني اين جمع نيز رييس جمهور فعلي مان، 
جناب شيخ حسن روحاني بود؛ آن زمان رييس كميسيون 
دفاع و امنيت داخلي مجلس. خيلي ها، شايد بيش از بيست 
نفر و از هر دو جناح سياسي، آن زمان موسوم به چپ و راست 
و شايد متفاوت با اصولگرايي و اصالح طلبي امروز، عضو مجمع 
بر ساخته ش��يخ معتدل مان بودند. امروز اعضاي اين جمع 
برخي شان سوار بر اسب سياستند و برخي، چون حقير، پياده 
- بزرگاني چون جنابان محمدعلي موحدي كرماني، محمد 
يزدي، دري نجف آبادي، مهدي كروبي، سيدهادي خامنه اي، 
محسن مجتهدشبستري، سيدمحمود علوي، عبداهلل نوري، 
حس��ين محلوجي، محمدعلي هادي نجف آبادي، اسداهلل 
بيات زنجاني، رس��ول منتجب نيا، عل��ي آقامحمدي و…؛ 
بي شك سر نخ قضيه هم در دست با كفايت مرحوم آيت اهلل 
هاشمي رفس��نجاني بود؛ آن زمان رييس مجلس و فرمانده 
جنگ به نيابت از فرمان��ده كل قوا. بحث م��ان طي بيش از 
پانزده جلس��ه متمركز بر نحوه فيصله جنگ اي��ران و عراق 
بود و يافتن راهي براي برون رفت از آن در تنگناهاي سخت 
گريبانگير نظام. جمع بندي اين جمع، دو سالي قبل از پايان 
عملي جنگ، خاتمه مديريت ش��ده آن از آب در آمد. حرف 
آن اما به هر دليل ناشنيده ماند. تنها دوسالي بعد اما شرايط 
به همان نقطه اي رسيد كه جمع عقالي مجلس دوم به آن 
رس��يد بود؛ با جرقه نامه حاج محس��ن رضايي به امام)ره( و 
فهرست درخواس��ت هاي مالي و تداركاتي عريض و طويل 
فرمانده كل سپاه براي ادامه جنگ، تا پيروزي؛ كه امام آن را 
شعاري بيش ندانستند و كليد قبول قطعنامه 598 از سوي 
ايشان به اين ترتيب زده شد.  چه مي شود اگر شيخ مان در هزار 
توي كنوني نيز، كه شايد اهميت تك تك تنگناهاي مان در آن 
كمتر از جنگ تحميلي نباشد، آستين باال زده و در شرايطي 
كه از بركت وجود مرحوم هاشمي محروميم، جمعي را دوباره 
و رسما بر سرگره هاي تازه گريبانگيرمان بسيج كند. گره هاي 
قابل طرح البته كه فراوانند و همه هم مهم و به نوعي در اولويت. 
از نگاه من اما، كه بنا به سوابق حرفه اي هنوز عينك سياست 
خارجي بر چشم دارم، شايد تعيين تكليف نظام در رابطه با 
غرب از محورهاي نخستين دستوركار مجمع تازه روحاني 
باش��د. باالخره ما با اين غرب مي خواهيم چه كنيم و چگونه 
مي خواهيم با سياست، فناوري، فرهنگ و اقتصادآن، با همه 
تهاجمات و دامن درازي هايي در آن، كن��ار بياييم؟ با وجود 
اينترنت و شبكه هاي اجتماعي و گريزناپذيري همخانگي با 
غرب در آن، دوران ديوار كش��ي ديگر سپري شده و تبديل 
شدن به كشوري مثل كره شمالي نه ممكن است و نه كارساز. 
ما اينك با غرب، نه همسايه كه به مفهوم واقعي »همخانه« ايم 
و در گيرهمه معضالت اين »همخانگي« محتوم و گريزناپذير! 
آيا مي خواهيم همچنان پرچم مخاصمه با غرب را به دوش 
كش��يده و از آن رخت هويتي براي خود بدوزيم، تنش ها را 
هر دم باالتر ببريم و چشم به حضور عيني اقتصاد، فناوري، 
و شبكه هاي اجتماعي دستپخت غرب در گذران، معيشت 
و س��بك زندگي بخش عمده اي از جمعيت م��ان با هر نگاه 
و عقيده اي ببندي��م و دل به راه كارهايي مقطعي و بيش��تر 
ناكارآمد تاكنون خوش كنيم؛ يا با مديريت آن به سود منافع 
ملي و با تالش براي كاس��تن از وجوه بي شك منفي و زيانبار 
آن، جنبه هاي مثبت زيس��ت و گذران غرب را توشه امنيت، 
ش��كوفايي و رفاه مردم مان كنيم؟ پاس��خ مثبت به بخش 
اخير اين پرسمان چه بسا مستلزم زير و رو كردن بسياري از 

سياست هاي داخلي، خارجي و منطقه اي مان باشد. 

برادري فراكسيون اميد

روحاني و »مجمع عقال«

اينك�ه چ�را  س�خنگوي دول�ت درب�اره 
نمايندگان خود به وزرا راي اعتماد داده اند 
اما ش�روع به اس�تيضاح كردن�د، گفت: ما 
مواضع دولت را به درس�تي بي�ان كرديم و 
اين اس�تيضاح حق نمايندگان اس�ت. اين 
اقدام كه قانوني بودن�ش را تاييد مي كنيم 
آي�ا تايي�د ه�م مي كني�م ب�ه نفع كش�ور 
است؟ دولت معتقد اس�ت اين اقدام به نفع 
كش�ور نيس�ت و ضمن اي�ن غيرمتعارف و 

غيرمعمول است. 
وي ادامه داد: مگر در اي�ن ۶ ماه چه اتفاقي 
افتاده اس�ت؟ گفتند ك�ه دول�ت خواهان 
اي�ن اتف�اق اس�ت. مگ�ر دول�ت با كس�ي 
تع�ارف دارد؟ ح�ال مش�خص ش�د كه چه 
كس�ي مي خواهد. فراموش نكنيد ش�رايط 
كش�ور به خصوص منطقه اي را بايد در نظر 
بگيريم. س�خنگوي دول�ت درب�اره اينكه 
گفته مي شود اس�تيضاح محصول اختالف 
اعض�اي دولت ب�ا يكديگ�ر اس�ت، گفت: 
اختالف نظر بي�ن دس�تگاه ها قاب�ل قبول 
اس�ت وزرا بايد نظرات خ�ود را بگويند اما 
اينك�ه بگويم اس�تيضاح از دل آن اس�ت، 

درست نيست. 
وي ادام�ه داد: در مجلس فراكس�يون هاي 
مختلفي وجود دارد كه شايد با دولت همراه 
نباشند و ممكن است نظرات و نگرش هايي 
وج�ود داش�ته باش�د اما م�ن ب�ه وجدان 
عموم�ي مجل�س اعتماد دارم. س�خنگوي 
دول�ت در واكنش ب�ه دعوتنام�ه اي كه به 
نماين�دگان مجلس براي البي و اس�تيضاح 
وزرا داده شد، اظهار داشت: مسوول كانون 
نمايندگان حزب اعتدال و توس�عه از دفتر 
من وقت خواس�ته بود تا درباره اس�تيضاح 
وزرا با م�ن صحبت كند م�ن از اين موضوع 
اس�تقبال مي كنم آنها هم آمدند و صحبت 
كردن�د و نظرات ش�ان را دادند م�ن بتوانم 

البى هم مي كنم مگر تعارف دارم. 
وي تاكيد كرد: منظور از البي اين است بايد 
نمايندگان را به ط�ور منطقي قانع كنيم كه 
در راي اعتماد به اين س�ه وزي�ر راي دهند 
در حال حاضر هم از آنه�ا دفاع مي كنم و از 
نماين�دگان مي خواهم ب�ه وزرا راي دهند، 
اگر دعوتنامه اي از من ب�ه نمايندگان داده 

شده مي خواهم آن نامه منتشر شود.

استيضاح
نوبخت درب�اره اظهارات آي�ت اهلل جنتي در 
جلس�ه خبرگان رهبري گفت كه در برخي از 
وزارتخانه ها افراد به فكر خود هستند و برخي 
از آنها انقالبي نيس�تند ي�ا فاصله حداكثري 
با انق�الب دارند، گفت: قطعا الزم اس�ت بيان 
كنند كه كدام وزراتخان�ه را نام مي برند. همه 
از پيش�ينه وزرا اط�الع دارند اين اف�راد در 
دوران جنگ و خون كنار مردم بودند، سوابق 

قابل اتكايي دارند. 
س�خنگوي دولت با بيان اينكه وزرا معاونان 
خود را با دقت الزم انتخ�اب مي كنند، اظهار 
داش�ت: وزرا دقت الزم را دارند در بحث بدنه 
هم نمي شود دست زد، بهتر است كلي گويي 

نكنيم و مصداقي سخن بگوييم. 
وي ادامه داد: اگر در وزارتخانه كسي انقالبي 
نيست بايد اخراج كنيم؟ بايد در اين مورد در 
چارچوب قانون اقدام كنيم. وي درباره اينكه 
آيا راه گفت وگ�وي آيت اهلل جنت�ي با دولت 
بسته است، گفت: خير اين راه بسته نيست، 
اگر ايش�ان نظراتي دارند به ما بگويند گوش 

خواهيم كرد. 
نوبخت درباره ع�دم حض�ور رييس جمهور 

در جلسات مجمع تش�خيص مصلحت نظام 
گفت: بهترين فرد شخص آقاي رييس جمهور 

است كه به اين سوال پاسخ دهد. 
وي در خصوص موضع رسمي دولت در مورد 
حقوق شهروندي گفت: كساني كه بازداشت 
مي ش�وند حتي مجرمان، امانات ما هستند، 
انتظار م�ا از عزيزان اين اس�ت كه در صيانت 
جان و آبروي اين افراد اهتمام ورزند. اس�الم 
و مسووالن نظام بر اين موضوع تاكيد دارند و 
آقاي رييس جمهور دستور رسيدگي دادند تا 

اگر الزم باشد برخوردي صورت بگيرد. 
نوبخت درب�اره خبر خروج اش�ياي تاريخي 
از موزه ه�ا در زم�ان حميد بقاي�ي گفت: من 
از خ�ارج ش�دن اش�ياي تاريخي از كش�ور 
بي خبرم. وي ادامه داد: مقرر شد هر مساله اي 
كه از دولت گذشته روي داد را به قوه قضاييه 
ارجاع دهيم تا اين قوه، اقدامات الزم را انجام 
دهد. اميدواريم قوه قضايي�ه اين مورد را هم 
بررسي كند البته ممكن اس�ت برخي افراد، 
موضع طلبكارانه داشته باش�ند اما ما به قوه 
قضاييه اعتماد داريم زيرا در چارچوب قانون 

عمل مي كند. 

راه گفت وگوي خبرگان و دولت باز است

پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري

آخرين نشست خبري سخنگوي دولت در سال جاري برگزار شد

نوبخت: مردم با دولت نامحرم نيستند

هاشمي به روايت هاشمي )40(

اگر از خوانندگان ثابت روزنامه باش�يد مي دانيد 
كه به صورت دنباله دار، خاطرات  آيت اهلل هاشمي 
را در اين س�تون چاپ كرده ايم و چاپ و انتش�ار 
قس�مت هاي بع�دي اش ادام�ه دارد.  آي�ت اهلل 
هاشمي رفسنجاني در ش�ماره قبلي به مسائلي 
درب�اره اتفاقات پان�زده خ�رداد و ارتب�اط آن با 
دس�تگيري امام مي پردازد و به اين سوال پاسخ 
مي دهد روحانيوني كه در سال 42 نقش داشتند 
چ�ه تفاوت�ي ب�ا روحانيون س�ال 57 داش�تند. 
درش�ماره امروز آيت اهلل به دس�تاوردهاي قيام 

15 خرداد پرداخته است كه در ادامه  مي خوانيد.

  آثارجمع بندي از اينكه چ�را پانزده خرداد به 
نتيجه نهايي نرسيد و دوم اينكه پانزده خرداد 
چ�ه آث�ار ودس�تاوردهاي ارزن�ده اي ب�ه جا 

گذاشت؟
 ببينيد ما بالفاصل��ه بعد از پانزده خ��رداد اينكه نقص 
عمده ما در پانزده خرداد تش��كيالت ب��ود پي برديم، 
اي��ن را همه فهميدن��د. هر جا مي رفتي��م مي گفتند 
تش��كيالت. حاال همه هم قبول داش��تند تشكيالت 
علني و رسمي نمي شود. رژيم توي آن نفوذ مي كند و 
اگر ببيند مقاومت مي كند سرنخ ها را مي شناسد و چيز 
مي كند. يك مدتي بعد از پانزده خرداد س��رخوردگي 
كه پيش آمد اين ش��د كه افراد رفتند، آنها كه كم مايه 
بودند خوب ول كردند. عده اي اما عمدتا آنهايي كه مايه 
داش��تند رفتند سراغ تش��كيالت مخفي، عده زيادي 
تشكيالت مخفي، كه چند تاي آن را رژيم كشف كرد 
به وجود آمد. جلسات مخفي، مخفي كاري ياد گرفتن، 
ما قبال خيلي]نامفهوم[... بله. اصال فكر نمي كرديم الزم 
باش��د، ما منبري بود همه كارهاي مان. بودند كساني 
كه برنامه هاي مخفي هم داشتند. همان موقع ها، ولي 
اين يك فكر عمومي نبود. اين در همه ايران ش��د يك 
فكرعمومي، يك دوره اي ديگر كشيده شد به مبارزات 
مس��لحانه ديگر، مي دانيد از همان اول، انديش��ه قيام 
]ناتمام[... يك فكر اين جوري پيدا ش��د بع��د از پانزده 
خرداد. پانزده خرداد درس��ي كه داد اين بود كه گفتند 
كه خب، اينكه نمي شود كه ما حرف بزنيم رژيم هر وقت 
خواست ما را بگيرد بكشد، يا تو خيابان بكشد، يا بگيرد 
حبس كند. رژيم هم بايد بترسد از يك چيزي، يك فكر 
درستي كه درآمده بود اين بود كه اگر رژيم حداكثر از ما 
سخنراني ببيند و اعالميه، اين ممكن است نتيجه اش 
اين باشد كه او شبكه امنيتي خود را تقويت بكند براي 
س��ركوب. ضربه كه نمي خورد پول مل��ت را هم خرج 
توسعه سازمان امنيت و اطالعات شهرباني و اين چيزها 
مي كند. بنابراين بايد اين جور باشد كه رژيم بداند اگر 
ضربه اي بزند ضربه هم مي خورد. خب، اين ضربه را هم 
آن موقع با ترور و با تخريب با اين كارها مي ش��د كرد، 
لذا گروه هايي از همان روزهاي اول بعد از پانزده خرداد 
شروع ش��د كه در همان س��ال اول و دوم دو سه گروه 

كشف شد ديگر، گروه هاي مذهبي-اسالمي... 
   هيات هاي موتلفه )بخارايي، انجمن اسالمي( 

 ...
توي خود هيات موتلفه اين بحث جدي  شد كه ما بايد 
اين كار را هم بكنيم، لذا تقسيم شد. اصال يك بخش 
رفتند دنبال كارهاي حاد، كه همين بخارايي و آقاي 
عراقي و آقاي الج��وردي و عناصر جدي ت��ر آنها در 
اين خط افتادند و ي��ك گروهي هم كارهاي معمولي 
مبارزه. يك سال يا دو س��ال بعدش، اين گروه حزب 
ملل اسالمي كشف شد، آنها كه همين طور يك دفعه 
به وجود نيامده بودند. باالخره از همان موقع ش��روع 
كرده بودند به اين فكر افتادند. بچه مس��لمان ها دور 
هم جمع شده بودند و رش��د هم كرده بودند. چهل- 
پنجاه- شصت نفر آدم حس��ابي را جمع كرده بودند 
براي اين كارش��ان؛ خب، لو رفتن��د. همين منافقين 
اولش ك��ه با اين ش��كل درس��ت نش��دند، آدم هاي 
مخلصي به اين نتيجه رسيدند. شيوه مبارزه نهضت 
آزادي را پسنديدند، رفتند تو فكر مبارزات مسلحانه 
و شايد عميق تر از همه اينها برنامه ريزي كردند. اينها 
هم در همين زمان شكل مي گيرند. گروه هاي ديگري 
هم بودند. چپي ها هم چپي ها ]نامفهوم[... اصلي آنها 
در اين فكرها بودند. بعد از سرخوردگي حزب توده و 
اينها، ولي اينها هم همين موقع دوران اوج شان است. 

   يعني همه به فكر مسلح شدن بودند... 
بله. اينها هم تو همين دوران رفتند به طرف مس��لح، 
ما س��ال 50 كه رفتيم زندان 49، 50، شانزده تا گروه 
مسلح كشف شده تو قزل قلعه بودند. 16 تا كشف شده، 
حاال چقدر هم كشف نشده ماندند نمي دانيم. شانزده 
تا گروه مس��تقل كشف شده تا سال 49 س��ال 45 يا 
46�45 كه ما تو زندان بوديم همان موقع. همين ملل 
اسالمي بودند. اين بقاياي بخارايي و اينها بودند و آن 
شمس آبادي كه زده بود ش��اه را، آنها بودند. چيزهاي 
ديگري هم بودن��د. منتها چون كاري نك��رده بودند 
خيلي چيز نبود. پس مي بينيد كه اي��ن طور بود كه 
فكر تشكيالت پيش آمد، تشكيالت مخفي برخورد 
جدي با ضربه در مقابل ضربه. ضمنا آنجا روشن شده 
بود كه مهره اصلي اينها دو س��ه نفر هس��تند ديگر، 
رژيم كه يك كار ملي نبود كه، اگر دو س��ه نفرشان را 
مي انداختيم بقيه بمانند. فكر اينكه م��ا بايد آن پايه 
اصلي اينها را س��اقط كنيم و بعد مي پاشد خب، اين 
فكر در ما نفوذ كرده بود منتها دسترسي به شاه و اينها 
مشكل بود براي اش��خاص. پس اين هم بود از عواقب 
پانزده خرداد، بيشتر اين مسائل ديگر. مسائل بعدي 
كه خب، ش��خص امام وقتي كه برگش��تند از همين 
زندان ش��ان و بعد آمدند قم. آمادگي اي كه در قضيه 
كاپيتوالسيون مردم نش��ان دادند در استقبال امام و 
در وضعي كه تو حوزه بود، نشانه اي بود كه درس هاي 

زيادي از پانزده خرداد گرفتيم. 

چهارمين اجالسيه مجلس خبرگان پنجم  برگزار شد 

احمد جنتي رييس ماند
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