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 معاون رئیس جمهوری اعالم کرد

 درخواست از رئیس مجمع تشخیص مصلحت
برای تسریع رسیدگی به الیحه پالرمو

ایران  پیوستن  الیحه  اینکه  اعالم  با  جمهوری  رئیس  حقوقی  معاون 
اکنون  )پالرمو(  فراملی  سازمان یافته  جرایم  با  مبارزه  کنوانسیون  به 
روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: از رئیس مجمع 

درخواست کرده ایم که رسیدگی به این الیحه تسریع یابد.
»لعیا جنیدی« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: بعد از الیحه 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  تصویب  به  که  پولشویی  با  مقابله  به  مربوط 
رسید؛ باید هر چه سریعتر تکلیف پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم 
تروریسم  مالی  تامین  با  مقابله  کنوانسیون  و  )پالرمو(  فراملی  سازمان یافته 

)CFT( نیز مشخص شود.
وی ادامه داد: اکنون کارگروهی برای بررسی الیحه پیوستن ایران به پالرمو 
تشکیل شده و منتظر هستیم که هر چه زودتر این الیحه به صحن مجمع بیاید.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اضافه کرد: عالوه بر این، الیحه پیوستن به 
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( نیز که نظر شورای نگهبان 
در مورد آن تامین نشده است نیز در کمترین زمان باید اصالح و تصویب شود.

جنیدی در مورد نقش تصویب این لوایح گفت: به طور مسلم تصویب این 
لوایح، مسیر را برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی )FATF( هموار و اجرایی 

شدن سازوکار مالی اروپا را تسهیل می کند.
فراملی  سازمان یافته  جرائم  علیه  متحد  ملل  کنوانسیون  ایرنا،  گزارش  به 
)پالرمو( از معاهده های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 
15 نوامبر سال 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.

برای  ایتالیا  پالرموی  در  دسامبر 2000  در  معاهده  این  کنوانسیونی  طرح 
امضای دولت ها باز شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین 

دلیل به آن کنوانسیون پالرمو گفته می شود.
پروتکل پیشگیری،  از جمله  پروتکل تکمیلی  پالرمو دارای سه  کنوانسیون 
سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق 
مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق 
مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان 

عهده دار این کنوانسیون و پروتکل های آن عمل می کند.

 جانشین فرماندهی قرارگاه خاتم االنبیا )ص(:

تحریم ها هیچ تاثیری بر قدرت دفاعی کشور ندارد
جانشین فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا)ص( گفت: قدرت دفاعی 
بر قدرت دفاعی  تاثیری  افزایش است و تحریم ها هیچ  کشور درحال 

جمهوری اسالمی ایران ندارد.
امیر سرلشگر »حسین حسنی سعدی« در گفت وگو با خبرنگار دفاعی ایرنا با 
بیان این که جمهوری اسالمی ایران یک قدرت بزرگ نظامی در منطقه محسوب 
می شود، افزود: روند افزایش قدرت نظامی ایران پس از پیروزی انقالب و دوران دفاع 

مقدس آغاز شد و کماکان ادامه دارد.
وی به تحریم های ظالمانه دشمن علیه جمهوری اسالمی ایران اشاره و تاکید کرد: 

تحریم ها به هیچ عنوان تاثیری بر قدرت دفاعی کشور نخواهد گذاشت.
سرلشگر حسنی سعدی همچنین گفت: توان بازدارندگی و قدرت نظامی نیروهای 

مسلح ایران اسالمی همچنان در اوج قرار دارد.
وی ادامه داد: ملت ایران اسالمی این اطمینان را داشته باشند که نیروهای مسلح 

کماکان در آمادگی کامل به سر می برند.
جانشین فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا)ص( به رشادت های نیروهای ارتش 
برای دفاع از انقالب اشاره کرد و یادآور شد: ارتش جمهوری اسالمی ایران در 40 
سال گذشته این افتخار را دارد که پرچم دار انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران باشد.

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسالمی:

 زیرساخت های استانی شدن انتخابات مجلس
فراهم نیست

اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  خوی  مردم  نماینده 
»زیرساخت های استانی شدن انتخابات مجلس فراهم نیست«، گفت که 
اگر این زیرساخت ها فراهم نشود آثار منفی استانی شدن انتخابات را 

شاهد خواهیم بود.
سیدتقی کبیری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تصویب کلیات طرح استانی 
شدن انتخابات مجلس گفت: این طرح یک سری نقاط ضعف و قوتی دارد که 
اینکه زیرساخت های  اگر نقاط ضعف آن حل شود قابل دفاع است. از جمله 
استانی شدن انتخابات مجلس فراهم نیست و امکان پایین آمدن مشارکت مردم 

در انتخابات مجلس وجود دارد.
این عضو فراکسیون والیی مجلس افزود: در بحث تبلیغات هم استانی شدن 
انتخابات موجب افزایش هزینه تبلیغات و به دنبال آن ایجاد مسائل حاشیه ای 
و ورود مراکز ثروت به این عرصه را فراهم می کند، مگر اینکه ساز و کارهای 
تبلیغاتی به نحوی فراهم شود که هر کاندیدا با حداقل امکانات بتواند به انتخابات 
ورود کند وگرنه استانی شدن هزینه تبلیغات را به مراتب باالتر می برد و طبیعی 
است که بخش اعظمی از کاندیداها خصوصاً کاندیداهای سالم مشکل مالی پیدا 

می کنند و ابزار قدرت ثروت در انتخابات دخیل می شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه »در حال نظر نمایندگان دغدغه های منطقه 
ای مربوط به حوزه انتخابیه خود را دارند«، گفت: این امر باعث شده آنها کمتر 
به مسائل کالن کشور ورود کنند. مهمتر این که تعارض بین منافع ملی و منافع 
حوزه انتخابیه باعث شده نماینده در تعارض گیر کند و یکی از آنها را فدای 
دیگری کند که هر دو به ضرر کشور است ولی در استانی شدن نگاه نمایندگان 

نگاه کالن و حداقل استانی است.
استانی شدن  برای  منطقی  اگر سازوکار  کرد:  پایان خاطرنشان  در  کبیری 
انتخابات ایجاد شود و روش ها و هزینه های معقول در نظر گرفته شود، در این 
صورت انتخابات مضرات روش قبلی را ندارد اما اگر برای این سازوکارها فکری 

نشود آثار منفی استانی کردن انتخابات را شاهد خواهیم بود.

اخبار
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 واعظی درگذشت حاج محمدرضا اعتمادیان را تسلیت گفت
رئیس دفتر رئیس جمهوری در پیامی درگذشت حاج محمدرضا اعتمادیان را تسلیت گفت و افزود: درگذشت یار دیرین امام و رهبری، موجب تاثر و تالم خاطر گردید. به گزارش گروه سیاسی ایرنا ، در پیام محمود واعظی آمده است: اینجانب ضایعه 
فقدان این مجاهد انقالبی را که تمام عمر پر برکت خود را با اخالص و صداقت، وقف ترویج عملی آموزه های اصیل اسالمی، خدمت بی وقفه به کشور و مردم، بویژه محرومین جامعه نمود؛ به همه عالقه مندان، بازماندگان و به ویژه بیت شریف ایشان 

صمیمانه تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و همجواری با صالحان و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.

راز سخنان نا به هنگام »موسوی خوئینی ها«

 حمله به سیاستمدار پرده نشین اصالح طلبان
شگفتی بیشتر رسانه های اصالح طلب و میانه رو از این بود 
که هدف از این سخنان چه بوده است؟ موسوی خوئینی ها 
که سیاستمدار پخته و با تجربه ای است و حتی برخی او 
را پدر خوانده اصالح طلبان می دانند با این اظهارات به 
دنبال چیست؟ تحلیل های مختلفی در این باره صورت 
گرفته است. با این حالکسی به نتیجه قطعی نرسیده است.
فرارو- در هفته جاری اتفاقی مهم رخ داد که هنوز پس لرزه های 
آن ادامه دارد. مصاحبه جنجالی محمد موسوی خوئینی ها از 
اعضای ارشد مجمع روحانیون مبارز و از شخصیت های مهم و 
اثرگذار پس از انقالب باعث واکنش های فراوانی در فضای سیاسی 
کشور شد. پس از مصاحبه موسوی خوئینی ها خانواده و نزدیکان 
فکری و سیاسی آیت اهلل هاشمی به انتقاد از این چهره برجسته 

اصالح طلب برخاستند.
موسوی خوئینی ها آیت اهلل هاشمی را به قانون گریزی، دوری از 
اعتدال و تالش برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری سال 

7۶ متهم کرد
به گزارش فرارو، ابتدای هفته خبرگزاری ایرنا گفت و گویی با 
محمد موسوی خوئینی ها از شخصیت های برجسته اصالح طلب 
و دبیر مجمع روحانیون مبارزه منتشر کرد. این گفتگو اهمیت 
ویژه ای پیدا کرد. چرا که موسوی خوئینی ها از جمله چهره هایی 
او اهل  سیاسی است که به ندرت در رسانه ها ظاهر می شود. 
مصاحبه و سخنرانی نیست. به همین دلیل بسیاری او را چهره ای 

پشت پرده و حتی مرموز به حساب می آورند.
موسوی خوئینی ها در این گفتگو وارد مباحث تاریخی انقالب 
شد که بخش مهمی از آن به آشنایی و نحوه کار با آیت اهلل 
اهلل  آیت  درباره  اظهاراتی  او  باز می گشت.  رفسنجانی  هاشمی 
هاشمی مطرح کرد که به سرعت مورد توجه افکار عمومی قرار 

گرفت.
موسوی خوئینی ها که سال ها درباره مسائل سیاسی و اتفاقات 
روز کشور سکوت کرده بود ناگهان با اظهارات جنجالی اخیر خود 
سکوتش را شکست. به تعبیر روزنامه شرق  سکوت خوئینی ها سر 

هاشمی شکست.
موسوی خوئینی ها چه گفت؟ 

در گفت و گوی ایرنا با موسوی خوئینی ها او روایت تازه از 
شخصیت سیاسی آیت اهلل هاشمی ارائه کرد. حداقل این روایت 
در سال های اخیر تازگی داشت شاید در دهه 70 آیت اهلل هاشمی 
را اینگونه می شناختند، اما در دهه هشتاد و نود هم خود آیت اهلل 

هاشمی تغییر کر د. و نگاه ها به او متحول شد.
گزیده از سخنان جنجالی موسوی خوئینی ها درباره هاشمی:  

1- وجه منفی رویکرد آقای هاشمی این بود که در مسیر 
هدفش، اگر معتقد بود کاری باید انجام شود، دیگر هیچ مانعی 
را بر سر راه نمی پذیرفت؛ چه این مانع قانون باشد، چه اشخاص و 
حقوق دیگران. هر حقی را در قبال این حقی که معتقد بود باید 
زنده کرد، نادیده می گرفت. من بشخصه یکی از مواردی که بار ها با 
ایشان صحبت می کردم، بحث قانون بود. ایشان معتقد بود کار باید 

راه بیفتد، برای راه افتادن کار می شود قانون را دور زد. 
2- بعد از پیروزی انقالب، به دست آوردن قدرت، یک اصل 
مسلم در نگاه آقای هاشمی بود. من این ها را از زبان خودش 
شنیدم که می گویم. می گفت: قبالً روحانیون غفلت کردند و با 
هزاران خون دل کشته دادند بعد که پیروزی می رسید، دیگران 
می گفتند خیلی خوب، مبارزه کردید دستتان درد نکند، التماس 
دعا، تشریف ببرید در همان مساجد، هر وقت الزم شد باز هم 
خدمت تان می آییم . ایشان این دفعه می خواست این قضیه را 
محکم بگیرد که از دست نرود، دیگر برایش فرقی نداشت کسی 
برنجد یا بدش بیاید یا الزم باشد به تخت سینه کسی زده و او 

را کنار بزند.
اسم  به  تعبیری  نگاه،  یک  پیاده سازی  برای  روز ها  این   -۳
مهندسی انتخابات به کار می برند. آقای هاشمی آن زمان را در نظر 
بگیرید با آن روابط و امکانات و قدرت نه آقای هاشمی سال های 
آخر را، آقای هاشمی آن زمان می توانست انتخابات را جوری 
مهندسی کند که آن نتیجه ای که می خواهد گرفته شود. البته 
ممکن هم هست که آن نتیجه گرفته نشود یعنی تضمینی نبود، 
ولی او دنبالش می رفت. آن هشدار آقای هاشمی رفسنجانی از 
تریبون نمازجمعه یک هفته قبل از برگزاری انتخابات دوم خرداد 
7۶ درباره احتمال تقلب، پاسخ به نگرانی طرفداران آقای ناطق 

بود، اما عمال این هشدار به نفع آقای خاتمی تمام شده است.
4- من تندروی ها را مربوط به ایشان نمی دانم، ولی ایشان هم 
این طوری بوده است. در زمان ریاست جمهوری ایشان 50، ۶0 
ـ مذهبی ها را دستگیر کردند. خبرنگار خارجی از آقای  نفر از ملیـ 

هاشمی می پرسد که این ها فقط نامه نوشته بودند، می گوید برای 
اینکه رویشان کم شود. 

5- آقای هاشمی هیچ وقت در عمرش در خط اعتدال نبود. 
ایشان در آن تقسیم بندی اولیه یکی از عناصر کامالً برجسته 
جناح چپ بود، از یک مقطعی، قدری صحبت هایش را تغییر 
داد و کم کم از جناح چپ فاصله گرفت و به راست نزدیک شد. 
صحبت های ایشان در خطبه های نمازجمعه اش نشان می دهد 
چپ رادیکال بود. مرحوم آقای آذری قمی در واکنش به یکی از 
سخنرانی های آقای هاشمی گفته بود زیر عمامه بعضی ها داس و 
چکش است. می خواهم بگویم آقای هاشمی خط اعتدال نبود، 

حسابی سوپرچپ بود.
البته این موارد بخش کوتاهی از سخنان جنجالی موسوی 
خوئینی ها درباره آیت اهلل هاشمی رفسنجانی است. موسوی 
خوئینی ها در این گفتگو به چهره هایی همچون امام موسی 
صدر و مهدی بازرگان و شهید چمران هم پرداخته است. او 
معتقد است که امام موسی صدر و شهید چمران با انقالب 

ایران همراه نبودند.
موسوی خوئینی ها در زمان ریاست جمهوری هاشمی مدتی 
ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری را برعهده 
داشت. در همان دوران بود که چهره هایی همچون عباس عبدی، 
... وارد مرکز تحقیقات  تبار، سعید حجاریان و  علیرضا علوی 
استراتژیک شدند. همین گروه بعد ها به بزرگترین طیف مخالف 
هاشمی تبدیل شدند و پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات 

سال 7۶ در روزنامه هایشان به تندی از هاشمی انتقاد کردند.
تیتر تند روزنامه میانه رو قانون علیه موسوی خوئینی ها

سخنان سیاستمدار ارشد مجمع روحانیون مبارز بازتاب وسیعی 
در افکارعمومی داشت. روزنامه ها و سایت های مختلف اهمیت 
سخنان او را درک کردند و آن ها را منتشر کردند. در این بین با 
توجه به این که این سخنان در نقد آیت اهلل هاشمی بود، جناح 
منتقد آیت اهلل هاشمی یعنی اصولگرایان از این اظهارات استقبال 
کردند. با این حال در بین اصولگرایان نیز برخی چهره ها برداشت 

موسوی خوئینی را نقد کردند.
در میان اصالح طلبان عده ای سعی کردند قضاوتی ارائه ندهند، 
برخی این سخنان را نقد کردند و برخی دیگر خشمگینان از 

موسوی خوئینی ها انتقاد کردند.
اصولگرایان چه گفتند؟ 

گزاره هایی، چون رهبری دنبال مشارکت مردم بود، هاشمی 
دنبال مهندسی انتخابات، هاشمی دنبال درست کردن زندان 
برای بی حجاب ها بود، هاشمی در عمرش درخط اعتدال نبود، 
هاشمی می گفت باید از سپرده مردم در بانک ها خمس گرفت که 
از اظهارات دادستان اسبق به عاریه گرفته شده بود، بیشترین تکرار 

را در صفحات توییتر منتقدان اصولگرای هاشمی داشت.
سردبیر خبرگزاری تسنیم در توییتی نوشت: مرحوم هاشمی 
رفسنجانی در تماِم عمر سیاسی اش کالً یک کد دموکراتیک 
داشت که اون رو هم موسوی خویینی ها با بولدزر از روش رد 
شد؛ طرفداران آقای هاشمی مدعی بودند ایشان درنمازجمعه 7۶ 

نطقی کرده برای صیانت از آرای خاتمی؛ حاال خویینی ها افشا 
کرده که اون نطق هم برای حمایت از ناطق بوده نه خاتمی!

عبداهلل گنجی مدیرمسوول روزنامه جوان هم در صفحه خود 
نوشت: سخنان موسوی خوئینی ها در نقد هاشمی شوک عجیبی 
به اصالحات - اعتدال وارد کرده و سفره عقد را بهم ریخت. بر 
خالف غلو های روحانی از هاشمی، او خواست بگوید اوال من همان 
چپ 21 سال پیش هستم و مثل بقیه اصالح طلب نشدم، ثانیا 
هاشمی را نباید آنقدر گنده کرد که رهبران اصالحات و چپ در 

شعاعش گم شوند.
اما در این بین عباس سلیمی نمین که خود از منتقدان جدی 
آیت اهلل هاشمی بود بخشی از سخنان موسوی خوئینی ها را رد 

کرد و بخشی دیگر را تائید کرد. 
او گفت: قبول ندارم که آقای هاشمی سوپر چپ بود بنابراین 
این صحبت که آقای هاشمی در مجلس اول رویکرد چپ رادیکال 
داشت و طرفدار اقتصاد دولتی بود بر ماهیت شخصیت او منطبق 
نیست. البته آقای هاشمی شخصیتی عملگرا داشت. عملگرایی 
دست فرد را باز می گذارد تا در وضعیت متفاوت، متناسب با 

متقضایات عمل کند. 
سلیمی نمین افزود دیدگاه موسوی خوئینی ها درباره رویکرد 

هاشمی به ملی مذهبی ها را تائید می کند.
اسداهلل بادامچیان عضو حزب موتلفه نیز از ادعای خوئینی ها 
موسوی  چرا  گفت:  چمران  شهید  و  صدر  موسی  امام  درباره 
خوئینی ها ناگهان پس از سال ها و در فقدان مرحوم هاشمی 
رفسنجانی اقدام به تخریب امام موسی صدر و شهید چمران کرده 
است؟ جای هاشمی خالی که پاسخ او را بدهد و از این دو یار 

وفادار امام و انقالب اسالمی دفاع کند.
را  خوئینی ها  موسوی  سخنان  اصولگرا  رسانه های  بیشتر 
افشاگری سیاستمدار پرده نشین اصالح طلبان از آیت اهلل هاشمی 
تفسیر کردند و سخنان او را موجب روشن تر شدن شخصیت 
سیاسی آیت اهلل هاشمی دانسته اند. سایت تندرو رجانیوز تیتر 
هاشمی بدون روتوش را برای سخنان موسوی خوئینی ها انتخاب 
کرد، تیتری که به کتاب هاشمی بدون روتوش اشاره دارد. کتابی 
اهلل هاشمی  آیت  با  زیباکالم  و گوی صادق  که حاصل گفت 

رفسنجانی است.
خشم  عنوان  با  یادداشتی  در  جوان  روزنامه  همچنین 
اخیر  حمالت  نوشت:  سابق  متحد  علیه  اصالحات  فروخورده 
موسوی خوئینی ها علیه مرحوم هاشمی رفسنجانی نمایانگر بغض 
ادامه دار جریان مدعی اصالح طلبی از وی است که بعد از گذشت 
دو سال از فوت رئیس اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام 
همچنان ادامه دارد و به اشکال مختلف در حال ظهور و بروز است.

واکنش اصالح طلبان و اعتدالیون 
در جناح اعتدالگرایان و اصالح طلبان نیز واکنشهای مختلفی 
به سخنان موسوی خوئینی ها صورت گرفت. بیشتر این واکنش ها 
انتقادی بود. صادق زیباکالم در واکنشی در این باره گفت: موسوی 
خوئینی ها در ردیف انقالبیون تندرو و رادیکال اوایل انقالب و دهه 

شصت بود. 

به گفته او برای کدامیک از آقایان سیدمحمد خاتمی، بهزاد 
نبوی، سعید حجاریان، مصطفی تاجزاده، محسن آرمین، حسین 
عبدی،  عباس  میردامادی،  محسن  اصغرزاده،  ابراهیم  کمالی، 
اکبر  علی  الری،  موسوی  نوری،  عبداهلل  موسوی،  میرحسین 
محتشمی پور، مهدی کروبی، هادی غفاری و در رأس همه آقای 
موسوی خوئینی ها حاکمیت قانون اهمیت داشت که بگوییم برای 

آقای هاشمی رفسنجانی اهمیت نداشت؟ 
زیباکالم خوئینی ها را متهم به دروغ گویی درباره خطبه های 
هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه کرد و گفت: آقای موسوی 
خوئینی ها با بغض و کینه دارد تاریخ را تحریف می کند. قطعا 
مصاحبه آقای موسوی خوئینی ها برای جریان تندرو ارزشمند 

است.
محمد هاشمی برادر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی نیز در صف 
منتقدان سخنان موسوی خوئینی ها قرار گفت و به تندی به 
او تاخت. او در گفت و گویی اظهار کرد: جناب ایشان )حجت 
مبارزی هستند که در نهضت  از روحانیون  االسالم خوئینی( 
اسالمی و جمهوری اسالمی حضورداشتند. ایشان در سال های 
اول پیروزی انقالب به عنوان دادستان کل کشور انجام وظیفه 
کردند و می دانند در قضای اسالمی البینه علی المدعی و، چون 
روحانی هستند می دانند مطالبی که درباره مرحوم امام خمینی 
)ره( و مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گفته اند یا غیبت 
یاتهمت اگر غیبت باشد که اشد من الزنا وحداقل مجازات آن 
هشتاد ضربه شالق برای یک مورد و اگر تهمت باشد آبروی 
مومنانی را ریخته اند که گناه آن از اهانت به خانه کعبه بیشتر 
است و در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی باید پاسخگو باشند. ان 

شاء اهلل خداوند همه ما را عاقبت بخیر بگرداند.
شاید تصور می شد که حداقل برخی رسانه های اصالح طلب از 
سخنان موسوی خوئینی ها استقبال کنند، اما همه آن ها به انتقاد 
از این سخنان پرداختند و آن را بی موقع دانستند. روزنامه شرق 
زیر تیتر سکوت خوئینی ها سر هاشمی شکست از استقبال سایت 
ها ی اصولگرا از صحبت های آیت اهلل موسوی خوئینی ها خبر داد 
و نوشت: همگان موسوی خوئینی ها را به عنوان نیرویی سیاسی 
می شناسند؛ بنابراین انتظار آن است این شخصیت برجسته تاریخ 
انقالب، قدری مصالح سیاسی حاکم بر این روز های ایران را در 
نظر داشته باشد؛ زیرا عالوه بر آنکه تخریب هاشمی در شرایط 
فعلی منجر به از بین رفتن وحدت سیاسی می شود، چهره فردی را 
مخدوش می کند که مردم از او به عنوان یک اصالح گر یاد می کنند 
و دقیقا معلوم نیست آقای موسوی خوئینی ها با این مباحث چه 

نتیجه مثبتی را دنبال می کند.
روزنامه های دیگر همچون اعتماد و آرمان، سازندگی و ... نگاهی 
مشابه داشتند. روزنامه سازندگی روز بعد از انتشار سخنان موسوی 
خوئینی ها، با حسین مرعشی مصاحبه کرد و روایت خوئینی ها از 

هاشمی را به چالش کشید.
انگیزه مرموز پدر خوانده اصالح طلبان

شگفتی بیشتر رسانه های اصالح طلب و میانه رو از این بود 
که هدف از این سخنان چه بوده است؟ موسوی خوئینی ها که 
سیاستمدار پخته و با تجربه ای است و حتی برخی او را پدر 
خوانده اصالح طلبان می دانند با این اظهارات به دنبال چیست؟ 
تحلیل های مختلفی در این باره صورت گرفته است. با این حال 

کسی به نتیجه قطعی نرسیده است.
عصر ایران در این باره نوشته است:  این گفتگو را می توان 
به منزلۀ اعالم موجودیت دوبارۀ جناح چپ و گفتمان چپ 
دانست. به زبان روشن تر این مصاحبه پاسخی است به سخنان 
محمود واعظی که نقش اصالح طلبان در انتخاب روحانی در 
سال های ۹2 و ۹۶ را تا اندازه ای انکار می کند وشاید پاسخی 
به خود روحانی که در نطق کنگره هاشمی دوم خرداد را وام 

دار او معرفی کرد. 
گرایان  احیای چپ  برای  تالشی  را  این سخنان  هم  برخی 
دانستند. کسانی که در دهه هفتاد تحت لوای روزنامه سالم به 

مقابله با آیت اهلل هاشمی رفسنجانی پرداختند.
عده ای دیگر نیز انگیزه های پیچیده تری را مطرح می کنند. 
فرید مدرسی روزنامه نگار در این باره معتقد است: مصاحبهٔ اخیر 
موسوی خوئینی پیامی نهفته داشت برای حاکمیت: چراغ سبز به 
گفتگو و تعامل. این پیام اگر با اعتماد و استقبال حاکمیت روبرو 
شود و ناقل پا را از کالم فراتر بگذارد، می تواند نقطه عطفی باشد 

برای تغییراتی در مناسباِت سیاسِت داخلی.
برخی  دیگر هم این سخنان را نشانه کینه توزی و دشمنی 
دانسته و معتقدند که موسوی خوئینی ها نگاهی شخصی خود را 

درباره آیت اهلل هاشمی بیان کرده است. 

 سید حسن خمینی:

نامه امام راحل به گورباچف یک امر خیرخواهانه بود
تولیت آستان مقدس امام خمینی)ره( گفت:نامه امام راحل به گورباچف یک 

امر خیرخواهانه بود و راه گفت و گو را به آنها نشان داد.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی در مراسم سی 
امین سالگرد ارسال نامه امام خمینی )ره( به گورباچف که با حضور سفرای کشورهای 
آسیای مرکزی و قفقاز، جمعی از فرهیختگان و صاحبان قلم و اندیشه، طالب و 
دانشجویان خارجی پژوهشکده امام خمینی )ره( و انقالب اسالمی برگزار شد، اظهار 
داشت: درنامه امام راحل به گورباچف، فروپاشی شوروی نه از جنس آنچه دیگران پیش 

بینی می کردند را مطرح کردند.
وی تصریح کرد: امام خمینی )ره( به بنیاد فکری توجه کرده و گفتند چون حکومت 

آنها از جنس خداجویانه نیست، نابود می شود.
تولیت آستان مقدس امام خمینی)ره( با بیان اینکه آنها دین را به پستوها برده بودند 
و دینداری امریکایی را ترویج می کردند، یادآور شد:نامه امام به گورباچف نامه ای از 
جنس پیش بینی کسینجر و امثال او نیست و پیش بینی امام این است که چون از 

خدا غافل شدید ناچار دچار فروپاشی خواهید شد.
وی ادامه داد: پیش بینی امام راحل در خصوص شوروی سابق درون خود نکته 
دیگری هم به همراه دارد و آن این است که امام خمینی )ره( استبداد ستیزی، کرامت 
انسانی، عدالت گرایی، آزادی خواهی و درون انسان را نفی نمی کند و همه آنها را از 

درون جوهره ای به نام خدا می دانستند.
تولیت آستان امام خمینی )ره( افزود: شوروی در جنگ جهانی دوم موفق خارج شده 

و در تمام جهان رگه های قدرت این کشور مشهود بود.
وی در ادامه این مطلب عنوان کرد: در همان زمان نیز ملت قهرمان افغانستان، 
شوروی را در باتالق نگاه داشته بود و در همین برهه زمانی هشدار امام در نامه به 

گورباچف یادآور شد که هرکس از خدا و معنویت جدا شود راه را گم می کند.
سید حسن خمینی )ره( با اشاره به اینکه مسیر کمونیست ها در دنیا شناخته شده 
بود، گفت: کمونیست ها از زیر گوش آمریکا تا شرق به ویژه کره، چین و ویتنام فراگیر 
شده بود و در دل نهضت فلسطین نیز ابتدا جریان های چپ پر رنگی وجود داشته و 
در بین جوانان غربی نیز طرفداران کمونیست وجود دارد و هر جای دنیا که سر بزنید 

کمونیست ها حضور دارند.
وی با بیان اینکه اوج پیروزی کمونیست ها در جنگ جهانی دوم بود، گفت: شوروی 

فاتح برلین شد و در اغلب دنیا، رگه های جریان کمونیستی مشاهده می شد.
سید حسن خمینی ادامه داد: امام)ره( بحرانی غیر از بحران مالکیت و غیر از بحران 
آزادی برای شوروی پیش بینی کرد و ایشان مشکل شوروی و کمونیست ها را ستیز با 

دین، معنویت و خدا مطرح کردند.
وی خاطر نشان کرد: امام عدالت خواهی و آزادی خواهی نهفته در انسان را نفی 
نمی کند بلکه ایشان یادآور می شوند که همه این خواسته ها از خداوند سرچشمه 

می گیرد.
سید حسن خمینی اظهار داشت: به فرموده امام راحل، پیوند انسان با خدا سبب 

آزادی خواهی و عدالت خواهی می شود.
وی یادآور شد: چپ های شوروی به اسم عدالت سر از ظلم در آورده و نسبت به 

کرامت انسان بی توجه بودند.
تولیت آستان امام خمینی )ره( عنوان کرد: امام راحل ،علیرغم توجه به مباحث بیمه 
و بازنشستگی و حقوق زن ها به موضوع خدا و اینکه انسان معنویت و خدایی دارد و 

تنها مادی نیست نیز اشاره کردند.
وی تصریح کرد: محور حرکت هیچ کدام از حرکت های انقالبی قبل از انقالب 

اسالمی توجه به معنویت و خداوند نبود، حرکت انسان ها از درون ذات آن ها آغاز 
می شود.

وی گفت: پیام امام فراتر از شرق بود و غرب را نیز در بر می گرفت، امام تنها مصلح 
شرق نبود، او مصلح غرب نیز بود، پیام امام برای همه دل ها بود.

به گزارش ایرنا، در پایان این مراسم با حضور سید حسن خمینی تولیت آستان 
امام خمینی )ره( و سفرای کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از تمبر ویژه سی 
امین سالگرد نامه امام به گورباچف و کتاب »مصلح شرق، احیاگر قرن« رونمایی 

شد. 


