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چهل و سومین ســالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی امسال هم تحت تاثیر 

کرونا در سراسر کشور برگزار شد.
پرچم های ایران در دست سرنشینان 
ماشین ها و موتورسواران نشان از یک 
راهپیمایی خودرویی می داد. با این حال 
بازار بیانیه هایی که نگران انقالب بودند و 
پاسخ های تند و حتی طعنه آمیز جریان 
انقالبی از روزهای قبــل 22 بهمن داغ 
شده بود. جایی که اصالح طلبان نگرانی 
خود از آینده کشور و تضعیف جمهوریت 
را به رشته تحریر درآوردند و اصولگرایان 
از استراتژی »بانیان وضع موجود« در 
پاسخ اســتفاده کردند و روسای قوای 
مجریه و مقننه در پیش از خطبه های 
نماز جمعه غرب گرایان و پشیمانان از 

انقالب را مورد شماتت قرار دادند.
 رئیسی: هرگز امیدی

 به وین و نیویورک نداریم
رئیس جمهور در ســالروز پیروزی 
انقالب اســالمی پیش از خطبه های 
نمازجمعه تهران گفــت: در خصوص 
استقالل اقتصادی کارهایی انجام شده 
است که برای هیچ کس قابل انکار نیست. 
برای توسعه یافتگی در هر کوی و برزنی 
کار شده، اما راه بســیار داریم تا بتوانیم 
استقالل اقتصادی را به مانند استقالل 
سیاسی داشته باشیم. متاسفانه برخی 
نگاه های غلط و دلهره ها و برخی نسخه ها 
که تناسبی با نســخه  انقالب اسالمی 
نداشت موجب عقب نگه داشتن کشور 
شــد. نگاه کردن به دســت بیگانگان 
موجب به وجود آمدن مشکالت شده 
اســت. در جهت اســتقالل اقتصادی 
و عمل به نســخه نجات بخش اقتصاد 
مقاومتی گام هایی برداشته خواهد شد. 
ابراهیم رئیســی خاطرنشان کرد: 
روابط مان در سیاست خارجه متوازن 
است. نگاه به غرب کشــور را نامتوازن 
کرده است. باید به همه کشورها به ویژه 
همسایگان نگاه ویژه داشته باشیم. اما 
امیدمان به خدا و مردم اســت و هرگز 
امیدی به وین و نیویــورک نداریم. ما 
به آینده بســیار امیدوار هستیم. این 
امیدواری در شــعار نیست و هر روز که 
می گذرد امیدوارتر می شویم. به رهبری 
نیز گفتــم. من ظرفیت هــا، نیروهای 
مصمم جوان و فرهیختگان را که می بینم 
به آینده امیدوارتر می شوم. آینده بسیار 

روشن و امیدوارکننده است.
وی بیان داشت: 22 بهمن پیام امید به 
ملت ایران، همه مستضعفان و محرومان 
عالم و پیام یاس و ناامیدی به سطله گران 
و ظالمان در عالم است. آنچه در اطراف 
خود می بینید، بیداری اسالمی است. در 
دهه اول انقالب دشمنان می خواستند 
انقالب و نظام پا نگیرد، آن ها خواستند 
نشد، اما شما خواســتید و شد. در دهه 
دوم دشمنان می خواستند نظام تثبیت 
نشود، اما شــد. در دوره سوم و توسعه 
می خواســتند پیام انقــالب در مرزها 
محصور بماند، اما پیــام انقالب صادر 
شــد. در دوره چهارم آن ها می خواهند 
نشود، اما اراده شــما مردم تحقق پیدا 

خواهد کرد.
قالیباف: پشیمان ها فکر می کنند 

مشکل از انقالب اسالمی است
رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در 
سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه 
مشهد مقدس در حرم امام رضا)ع( که 
به مناسبت 22 بهمن ایراد کرد، گفت: 
پشــیمان ها که روزی با انقالب بودند، 
فکر می کنند اشکاالتی که وجود دارد، 
در انقالب اسالمی و یا در آرمان های امام 
و انقالب وجود دارد. خیر! دقت کنید این 
اشکاالت زمانی پیدا شد که ما از مبانی 
انقالب و اهداف آن و آرمان ها و مکتب 
امام)ره( فاصله گرفتیم و این چالش ها 

برای ما درست شد.
محمدباقر قالیباف همچنین تصریح 

کرد: زمانی که با عقــِل متکی بر وحی، 
برنامه ریزی کنیم و به وعده خدا اعتقاد 
داشته باشــیم که تا زمانی که با ظالم 
مبارزه کنیم، نصرت و پیــروزی برای 
مومنان اســت و اگر باور داشته باشیم 
سنت های الهی تحویل و تبدیل نمی 

شوند، بالندگی انقالب را می بینیم.
رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه 
امروز اشکاالت را می بینیم و می دانیم 
ایراداتی وجود دارد که در حوزه مسائل 
اقتصادی و رسانه ای داریم، عنوان کرد: 
جنگ رســانه ای که استکبار جهانی و 
دشمنان انقالب و نظام راه انداخته اند 
ما را دچار چالش هایی کرده است و علت 
اینکه بر اینها فائق نمی آییم فاصله گیری 

از مبانی انقالب است.
 دو تشکل روحانی اصالح طلب
 و نگرانی بابت آرمان های انقالب

»در چهل و سومین سالروز پیروزی 
انقالب، ســخن گفتن از آن دشــوار و 
ستایش از آن دشوارتر است.« این شروع 
بیانیه  مشترک مجمع روحانیون مبارز و 
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه 
قم به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب 
بود. بیانیه ای که البتــه تا اعتراض ائمه 

جمعه هم پیش رفت.
در این بیانیه مشــترک آمده بود: 
»خدمات بعد از انقالب قابل انکار نیست، 
ولی باید پرسید که: اوالً اگر جمهوری 
اســالمی هم نبود آیا بخش مهمی از 
این خدمت ها و پیشــرفت ها به وجود 

نمی آمد؟ ثانیاً در مقام مقایسه کشورمان 
با بسیاری از کشورهای هم طراز و حتی 
آن ها که از ما عقب تــر بوده اند و امروز 
جلو افتاده اند، باز هم کارنامه جمهوری 
اسالمی یا بهتر است بگوییم راهبردهای 
مدیریت جامعه را )که تقریباً در تمام این 
دوران به خصوص ســه دهه اخیر ثابت 
بوده است( درخشان خواهیم یافت. ثالثاً، 
آنچه صورت گرفته است چه نسبتی با 
آرمان های انقالب و خواســت تاریخی 
ملّت که در جستجوی آزادی، استقالل 
و پیشــرفت توأم با عدالــت، اخالق و 

معنویت بوده است دارد؟
شاید بتوان پاســخ این پرسش ها را 
در افزایش میزان مهاجرت )بخصوص 
نخبگان و استعدادهای جوان(، کاهش 
سرمایه اجتماعی، خروج سرمایه های 
مادی، آسیب دیدن منابع تجدید ناپذیر، 
ناتوانی از بهره برداری بهینه فنی و علمی 
از آن ها و تبدیلشــان به ســرمایه های 
تجدیدپذیر، وضعیت ناگوار معیشــت 
مــردم و ذهنیت آنــان کــه در آینده 
اوضاع بدتر خواهد شد یافت. اگر این ها 
نشانه های آشــکار بحران نیست پس 

چیست؟«
در ادامه این بیانیه به صراحت برخی 
وعده ها و شعارهای ابتدای انقالب مورد 
نقد قــرار گرفته و آمده اســت: »مردم 
می گویند: آب و برق مجانی و مســکن 
ارزان که وعده اش داده شد پیشکش، 
ابتدایی ترین نیازهای ما را تأمین کنید. 

مردم از بیکاری و رکود )توّرمی( می نالند 
و فقر توأم با احساس بی آیندگی از یکسو 
و فسادهای بزرگ و شرم آور و هدر رفتن 
ســرمایه های طبیعی و انسانی خطر 
بزرگی است که کشور و ملت را تهدید 
می کند و چون از نیازهای اولیه اقتصادی 
و معیشتی بگذریم و به نیازهای ثانوی، 
ولی بسیار مهم، چون حقوق شهروندی 
و آزادی های اساسی برسیم وضع از این 

هم بدتر می شود.«
پت و مت و آمریکایی نامیدن 

منتقدان
در پــی صدور ایــن بیانیــه،  ابتدا 
کیهان، روزنامه تحت نظارت حســین 
شریعتمداری مجمع روحانیون مبارز و 
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه 
قم را به شــخصیت های کارتونی پت و 
مت تشبیه کرد و نوشت: »دو حزب چند 
نفره مجمــع روحانیون مبارز و مجمع 
مدرسین با صدور بیانیه ای به مشکالت 

اقتصادی موجود اعتراض کرده اند!
گفتم:  این مشــکالت را که دولت 
خودشــان ایجــاد کرده اســت. مگر 
گرانی های افسار گســیخته، کاهش 
ارزش پول ملی، هفت برابر شدن بهای 
مسکن، تعطیلی کارخانجات، فاجعه 
برجام، افزایش تحریم هــا به جای لغو 
آن، ضربه شدید به تاسیسات هسته ای، 
تورم۵۰ درصدی و... کار خودشان نبوده 

است؟«
برخی ائمه جمعه هم این دو تشکل 
روحانــی اصالح طلــب را بی نصیب 
نگذاشتند. مثال حجت االسالم ترابی، 
امام جمعه شهر گنبد کاووس گفت: در 
این وسط گاهی برخی خودی ها با گل 
به خودی زدن آب در هاون دشمنان می 
ریزنند که بیانیه اخیر مجمع روحانیون 
مبارز و برخی از اعضای مجمع مدرسین و 
محققین حوزه علمیه قم در همین راستا 
بود.وی افزود: شــما که با سیاه نمایی و 
نادیده گرفتن امام و راه امام )ره( و مسیر 
پرافتخار نظام اسالمی تحلیل های آبکی 
ارائه می دهید بدانید رفتارتان ضد امید 
و صد در صد ضد انقالبی است و اگر کاخ 
سفید می خواست بیانیه ای علیه ملت 
ایران بدهد همین بیاینه شــما را صادر 
می کرد. امروز اگر مشکلی در کشور باشد 
هم شما منشا آن هستید، تحریم ها را که 
شما به آمریکا گرا دادید و اگر ضعف در 
مدیریت هم هست که شما در سه دوره 
آقایان خاتمی، رفســنجانی و روحانی 
شیوه عملکرد غرب گرایانه را با رسوایی 
وابستگی و نشستن با جرج سوروس و 
زانو زدن در برابر شــاه کویت و سعودی 

رقم زده اید. 

 دغدغه جمهوریت 
در چهل و سومین سالگرد انقالب 

به رغم واکنش های منفی و حتی 
تخریبــی جریان انقالبی نســبت به 
بیانیه مشــترک مجمــع روحانیون 
مبارز و مجمع مدرســین و محققین 
حوزه علمیه قم؛ جبهه اصالحات در 
بیانیه ای نسبت به تضعیف جمهوریت 
نظام واکنــش نشــان داد. در بیانیه 
جبهه اصالحات آمده است: داستان 
فــراز و فرودهــای »جمهوریت« اما 
در دهه هــای گذشــته پرغصه تــر 
و بــرای جبهــه  اصالحــات ایران 
نگران کننده تــر اســت. جان مایــه 
جمهوریت و دموکراسی »مشارکت« 
و »نمایندگــی« اســت. جمهوریت 
به نســبت قبل از انقالب، با برگزاری 
ده ها انتخابات و مشارکت گسترده تر 
شــهروندان تقویــت شــد، امــا به 
ویژه در ســال های اخیر، بــا تقویت 
اندک ســاالری ، کاهش اثربخشــی 
نهادهــای انتخابی و حــذف طیفی 
گسترده  از نیروهای سیاسی قانونی 
در انتخابات هم »مشارکت« سیاسی 
شهروندان کاهش یافته و هم بخشی 
بزرگ از شــهروندان ایــران دیگر در 
نهادهای حکمرانی نماینده ای ندارند. 
در نتیجه، جمهوریت نظام به شدت 
تضعیف شده است و امروز دیگر میزان 

رای ملت نیست.
ایــن بیانیــه تصریــح می کند: 
»جمهوری اســالمی ایران اکنون در 
معرض یک انتخاب سرنوشت ســاز 
قرار دارد: تداوم تضعیف جمهوریت و 
کاهش نقش مردم در نظام، یا تقویت 
جمهوریت و احیــای انتخابات آزاد و 
رقابتی و جلب مشــارکت حداکثری 
شــهروندان. مســیر اول به ناکامی 
انقالب ۵۷ در رسیدن به اصلی ترین 
هدف خود و به افزایــش بحران ها و 
نارضایتــی و تهدیدهای ایران ســوز 
می انجامد و مسیر دوم به خوش فرجام 

شدن انقالب ۵۷ خواهد انجامید.«
به هر روی، چهل و سومین سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی با تاکید بر 
دســتاوردها و پذیرش کاســتی ها و 
مشــکالت مردم برگزار شد. عده ای 
جریان غرب گرا را مســبب کمبودها 
معرفــی کردند و گروهی نظــام را از 
انتخاب راهــی پرمخاطره با تضعیف 
جمهوریت نظام برحذر داشــتند و 
مردمی که یا در خیابان هــا و یا قاب 
تلویزیون پرچم به اهتزار درآمده ایران 
را نگریستند و همچنان دلمشغولی 
آینده فرزندان و خانواده خود را دارند.

در چهل وسومین سالروز پیروزی انقالب اسالمی مطرح شد؛

دغدغه های متفاوت برای ادامه مسیر 
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به مناسبت 22 بهمن صورت گرفت؛ 
موافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف 

مجازات تعدادی از محکو مان
به مناسبت ســالروز پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی، آیت اهلل خامنه ای با عفو و تخفیف مجازات ۳ 
هزار و ۳۸۸ نفر از محکوماِن محاکم عمومی و انقالب، 
سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی 
موافقت کردند.به گزارش ایسنا، غالمحسین محسنی 
اژه ای، رئیس قوه قضائیه به مناسبت فرارسیدن سالروز 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در نامه ای به رهبر 
انقالب اســالمی پیشــنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل 
مجازات ۳ هزار و ۳۸۸ نفر از محکومان را که در اداره عفو 
و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط الزم تشخیص 
داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 
۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت حضرت 

آیت اهلل خامنه ای قرار گرفت.
    

علم الهدی خطاب به قالیباف:
 طرح صیانت را 

هرچه سریعتر تصویب کنید 
ســیداحمد علم الهدی، امام جمعه مشــهد در 
خطبه هــای دیروز نمــاز جمعه با اشــاره به حضور 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی در 
این شهر گفت: فضای مجازی جوالنگاه دشمن شده و 
با تمام قدرت دارد برما می تازد. جنابعالی زمانی سردار 
دفاع مقدس بودید؛  امروز در مجلس شورای اسالمی 
به عنوان ســردار دفاع جنگ نرم اقدام کنید. قانون 
تنظیم گری فضای مجازی هر چه زودتر در مجلس 
تصویب و در کشور اجرا شود و این فضای آلوده فضایی 

پاک و مقدس برای زندگی مردم قرار گیرد. 
    

نماینده اروپا در وین: 
هدف ما اطمینان حاصل کردن از 
اجرای تمامی جوانب برجام است

رئیس هیــات اتحادیــه اروپا در ســازمان های 
بین المللــی واقع در ویــن عنوان کرد کــه هدف ما 
همچنان اطمینان حاصل کردن از اجرای کامل تمامی 

جوانب برجام است.
به گزارش ایسنا، اســتفان کلمنت، روز جمعه در 
توییتی نوشت: این صبح ریاست کارگروه هسته ای 
را برعهده دارم. رایزنی های شــدید ادامه دارد چراکه 

زمان حیاتی است. 
    

 دعوت پاشینیان از رئیسی 
برای سفر رسمی به ارمنستان

نخست وزیر ارمنستان ســالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی را تبریک گفت و از رئیس جمهوری اسالمی 

ایران برای سفر رسمی به ارمنستان دعوت کرد.
در پیام  پاشــینیان آمده اســت: با تاکید بر عزم 
جمهوری ارمنستان و جمهوری ایران برای تقویت صلح 
و ثبات در منطقه، مجدداً دعوت رسمی از شما برای سفر 
به ارمنستان برای گفتگو در مورد موضوعات در دستور 

کار دوجانبه را مورد تایید قرار می دهم. 
    

رئیس کل دادگستری استان تهران:
زندان های تهران از کانون های 

مورد توجه دشمن است
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه 
شبکه های معاند به دروغ دائماً به حوزه زندانبانی دامن 
می زنند، تاکید کرد: یکــی از کانون های مورد توجه 
دشــمن همین محیط زندان های تهران و خصوصاً 

بازداشتگاه اوین است.
علی القاصی مهر با بیان اینکه در دستگاه قضا سعی 
کردیم در بازدید قضات بــه زندان ها، کاری کنیم که 
منظومه فکری آنان نســبت به زندان و زندانی تغییر 
کند تا در آرایشان نیز شاهد تغییر باشیم، یادآور شد: 
فضاسازی ها را باید از زندان های تهران دور کرد. عالوه 
بر اینکه ورود و نظارت ما در مجموعه قضائی و زندان 
هرچه بیشتر باشد، قطعاً می تواند آسیب ها و تهدیدات 

طراحی شده دشمن را کنترل کرد.
    

 مجلس قانون انتخابات شوراها 
و پارلمان را اصالح می کند

رئیس کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس 
از اصالح دو قانون انتخابات شــوراها و پارلمان در این 
کمیسیون خبر داد.محمد صالح جوکار با بیان اینکه 
نمایندگان به دنبال اصالح قانون انتخابات شــوراها 
در بحث اجرا و نظارت هستند، عنوان کرد: در بخش 
نظارتی، نظارت را به صورت ترکیبی و دســتگاه های 
نظارتی مانند قوه قضائیه و دیگران و مجلس را در نظر 
گرفته ایم.رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای 
مجلس با اعالم اینکه پس از اصالح قانون انتخابات 
شوراها اصالح قانون مجلس شــورای اسالمی را در 
دستور کار کمیسیون قرار خواهیم داد، اظهار کرد: 
پیش از اینکه به انتخابات مجلس در دو سال آینده 
برســیم باید قانون این انتخابات که ایرادات فراوانی 

دارد را اصالح کنیم.

روی موج کوتاه

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: بعد از 
پیروزی انقالب، نگاه اسالم سیاسی که گرایش 
سختی به دولت ســازی و تصاحب قدرت دارد، 
در میان برخی مســئوالن جایگزین اســالم 
سیاست اندیش شد. مخالفان داخلی نیز تحمل 
و صبر الزم را نداشتند و زودتر از حد تصور دست 
به اســلحه بردند. مخالفان قسم خورده نظام در 
مرزها و فرامرزها شرایطی را به وجود آوردند که 
در سال های بعد از دهه شصت، دست کشیدن از 

آزادی در دستور کار برخی ها قرار گرفت.
غالمرضــا انصــاری یادآور شــد: اســالم 
سیاست اندیش که گرایش قالب به ملت سازی 
 و قدرت نرم داشــت، در بین توده های تشــنه 
معنویت به سرعت نفوذ کرد. روشنفکران دینی 
و دانشگاهی؛ مثل شهید مطهری و شهید دکتر 
شریعتی این تفکر را تئوریزه کرده و شرایطی را 
به وجود آوردند تا آن خالء معنویتی را از عمق به 
سطح بیاورند و این جنبش عمیق اجتماعی را در 
نسل های جوان خوداتکاء و خودباور متولد کنند. 

وی تصریح کرد: نگاه و بیان امام اینگونه بود که 
حتی مارکسیست ها در جمهوری اسالمی هم 
می توانند آزاد باشند. معاندین انقالب و حکومت تا 
زمانی که دست به اسلحه نبردند و مبارزه مسلحانه 
را آغاز نکردند می توانند، دیدگاه های خودشان را 
آزادانه بیان کنند. انقالب با این ویژگی ها شکل 
گرفت و در زمان بسیار کوتاهی ارزش ها و موج 

انقالب، در اکثر مردم دنیــا و به ویژه محرومین 
و کسانی که تشــنه اجرای عدالت در جهان به 
ویژه در کشورهای تحت سلطه سرمایه داری و 
مارکسیستی بودند، به سرعت قله های انسانیت 

را فتح کرد. 
این فعال سیاسی اصالح طلب گفت: متاسفانه 
بعد از پیروزی انقالب، نگاه اســالم سیاسی که 
گرایش سختی به دولت سازی و تصاحب قدرت 
دارد، در میان برخی مسئوالن جایگزین اسالم 
سیاست اندیش شد. مخالفان داخلی نیز تحمل 
و صبر الزم را نداشتند و زودتر از حد تصور دست 
به اســلحه بردند. مخالفان قسم خورده نظام در 
مرزها و فرامرزها شرایطی را به وجود آوردند که 
در سال های بعد از دهه شصت، دست کشیدن 
از آزادی در دســتور کار برخی ها قــرار گرفت. 

جنگ تحمیلی نیز عاملی شد که امکان تحقق 
آزادی های سیاسی و اجتماعی را در جامعه ایران 
کمرنگ کرد. استاندار پیشین مازندران یادآور 
شد: دلواپسان تعبیر آزادی را به هرج و مرج نسبت 
می دهند و نگاه تنگ نظرانــه ای به آزادی های 
سیاســی و اجتماعی دارند. در صورتی که ذات 
انسان و مردم، الهی و معنوی است و اگر بستر رشد، 
تبلیغ متعادل و متعالی ارزش های رحمانی اسالم 
را در دســتور کار قرار دهند و بستر رشد توسعه 
علمی را در عرصه دانشگاهی و حوزوی به ویژه در 
بستر  علوم انسانی گسترش دهند و امکان رشد و 
بالندگی را در رکن اساسی سازنده کشور به وجود 
بیاورند، طبیعی است که می توانند نیاز نسل فهیم 
و پرسشگر امروز را جواب داده و هم با نگاه علمی 
در بستر اجتماعی، دغدغه های انسانی جامعه را 

برای حفظ ارزش ها و دغدغه هایی که مومنین ما 
دارند، ایجاد کنند. 

وی گفت: متاسفانه امروز، آزادی سیاسی و 
اجتماعی به حداقل خود رسیده و با وجود انقالبی 
که با حضــور ۹۸ درصدی مــردم در رفراندوم 
قانون اساسی در فرودین سال ۵۸ شکل گرفت، 
برخی بخش قابل توجهی از اندیشه ها و تفکرات 
اجتماعی و خواسته های اساسی مردم را کنار زده 
و اقلیتی که بخش قابل توجهی از آن ها در انقالب 
و پیروزی آن کمترین نقش را داشتند نگاه تنگ 

نظرانه خود را بر جامعه تحمیل می کنند.
انصاری تصریح کرد: با توجه به مشکالتی که 
سیاست تقابلی در جامعه به وجود آورده، ظرفیت 
اجتماعی جامعه کامال کاهش یافته است. تنها راه 
این است که به طور جدی، مسئوالن این شجاعت 
را داشته باشــند که در سیاست ها تجدیدنظر 
اساسی کرده و آزادی های مطرح شده در قانون 
اساسی که حاصل خون ده ها هزار شهید است را 

مغتنم بشمارند. 

غالمرضا انصاری: 

مسئوالن باید شجاعت تجدیدنظر در برخی سیاست ها  را داشته باشند

خبر

محمدرضا خاتمی گفت: اصالح طلبان این 
اعتقاد را دارند که جز از طریق انتخابات نمی توان 
به قدرت رسید و هرگز به دنبال البی با اصحاب 
قدرت برای دستیابی به قدرت نیستند و بر اساس 
برنامه و تیم خودشان در یک انتخابات آزاد شرکت 
خواهند کرد و چاره ی اصلــی کار در اصالحات 
است و بین انقالبی گری و براندازی و اصالحات 

تنها راه موجود اصالحات است.
وی افزود: مساله هســته ای و برجام همان 

طور که رهبری گفتند در مراکز باالدستی انجام 
می شود و از سال های ۹۰-۹۱ که وارد آن تحریم 
های کمر شــکن شورای امنیت شــدیم؛ رهبر 
انقالب عبارت نرمش قهرمانانــه را به کار بردند 
و دیدیم در همان زمان هــم مذاکرات محرمانه 
با آمریکا در عمان بــود و هم در چهارچوب ۱+۵ 
انجام شد و اگر کوچکترین مخالفتی با یک کلمه 
از برجام وجود داشت آنوقت برجام امضا نمی شد 

تا آن کلمه اصالح شود.

نائب رئیس مجلس ششم تصریح کرد: » نگاه 
کنید روسای قوای مختلف در زمانی که برجام 
امضا شــد چگونه از آن حمایت کردند؛ اما با کار 
بعدی ترامپ مشــخص بود به چه وضعی دچار 
می شــویم و البته چه دیواری کوتاه تر از دولت 

روحانی تا همه چیز را سر آن بشکنیم.«
وی با اشــاره به این نکته کــه کاری که االن 
در حال انجام اســت ادامه کار ظریف و عراقچی 
اســت، گفت:» اگر آقایان فکر می کنند که پس 

از توافق و امضای برجام؛ در داخل اصالح طلبان 
می گویند که شــما چرا این طور و آنطور بودید، 
من از طرف اصالح طلبان قول می دهم که همه 
از این توافق حمایت کنیــم چون منافع ملی در  

آن  است.«
خاتمی افزود: باید با همان دیدی که در برجام 
قبلی و فعلی توانستیم منافع کشور را حفظ کنیم 
در مورد چالش های دیگــر هم همینطور عمل 
کنیم و اگر نتوانیم منافع کشــور را حفظ کنیم 

وارد یک دور معیوبی می شویم که دو سال دیگر 
مجددا می گوییم برجام یک خیانت بود.

خاتمی: 

از طرف اصالح طلبان قول می دهم همه از توافق حمایت کنیم
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