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 دیدار نمایندگان مجلس
با رهبر معظم انقالب

نائب رئیس فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس 
ش��ورای اس��امی از دیدار نمایندگان مجلس با مقام 

معظم رهبری خبر داد.
محم��د دهقان اظهار داش��ت: نمایندگان مجلس 
شورای اس��امی روز چهارشنبه با مقام معظم رهبری 

دیدار خواهند کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسامی از اجاسیه اول 

تاکنون دیداری با رهبر انقاب نداشته اند.  مهر

عوامل خودباخته آمریکا به میدان آمده اند
عضو جامعه مدرس��ین با اش��اره ب��ه اقدام برخی 
از اصاح طلب��ان و گرا دادن به دش��من گفت: باید به 
عنوان س��تون پنجم با این افراد برخورد شود؛ چراکه 
وقتی ترامپ و آمریکا نتوانس��تند علیه کشور ما غلطی 

کنند، عوامل خودباخته خود را به میدان آوردند.
اس��اس آیت اهلل عب��اس کعبی ، با اش��اره به نامه 
برخ��ی اصاح طلبان ب��رای مذاکره بی قیدوش��رط با 
آمریکا اظهار داش��ت: ما دو ن��وع اصاح طلبی داریم؛ 
اصاح طل��ب آمریکایی ک��ه به دنبال به ت��اراج بردن 
استقال،  آزادی و ش��رف ملی است و از این رو دچار 

خودباختگی در مقابل دشمن است.
آی��ت اهلل با بیان اینکه تس��لیم در مقابل دش��من 
مساوی با عقب ماندگی خواهد بود، افزود: اصاح طلبی 
اسامی نوع دیگر از اصاحات است که در آن مبارزه با 
فقر و فساد و تبعیض و توجه به شرف ملی در اولویت 

قرار دارد.  فارس
 

استیضاح ربیعی کلید خورد
عضو کمیسیون ش��وراها و امور داخلی مجلس از 
کلید خوردن طرح اس��تیضاح وزی��ر تعاون، کار و رفاه 

امور اجتماعی خبر داد.
حس��ین مقصودی گف��ت: این طرح ب��ا 50 امضا 

تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود.
وی درب��اره محوره��ای ای��ن ط��رح ادام��ه داد: 
ع��دم توجه ب��ه برنامه ه��ای اعامی، امنیت  ش��غلی 
کارگران،مشکات بیمه روس��تائیان و قالیبافان، عدم 
تعامل ب��ا بیمه گزاران، از جمل��ه محورهای این طرح 

استیضاح است.  تسنیم

دولت، فکری برای حل مشکالت مردم کند
نایب رئیس کمیس��یون ش��ورا ها گفت: دولت به 
جای تعیین مکان هایی برای اعتراض مردم، بهتر است 

چاره ای برای حل مشکات آنان بیاندیشد.
امیر خجس��ته نایب رئیس کمیس��یون شورا ها و 
ام��ور داخلی کش��ور درباره مصوب��ه تعیین مکان های 
خاص برای برگزاری تجمعات قانونی در تهران، مراکز 
استان ها و شهرهای کشور، اظهار کرد: دولت به جای 
آنک��ه مکان هایی را برای اعتراض مردم در نظر بگیرد، 

بهتر است به مشکات آنان رسیدگی کند.
وی ادامه داد: اغلب اعتراضات مردم حول مسائلی 
چون گرانی، وضعیت معیشتی و بیکاری است و دولت 
باید به دنبال راهکارهای اساسی برای حل این مسائل 
باش��د. نایب رئیس کمیسیون ش��ورا ها و امور داخلی 
کش��ور تصریح ک��رد: البته این مصوب��ه دولت اقدامی 
کام��ا فرهنگی و بجاس��ت که م��ردم در هر جایی به 
بیان اعتراض های به حق خود نپردازند و مطالباتشان 
را در جاهایی مطرح کنند که دولت مجوز داده است. 

 باشگاه خبرنگاران جوان 

روحانی به سوئیس و اتریش سفر می کند
رئیس جمهور کش��ورمان در صدر یک هیات بلند 
پایه سیاس��ی و اقتصادی، به دعوت رس��می روس��ای 
جمهوری س��وئیس و اتریش به این دو کشور اروپایی 

سفر می کند.
مع��اون ارتباطات و اط��اع رس��انی دفتر رئیس 
جمهور ضم��ن اعام این خبر افزود: حس��ن روحانی 
نیم��ه اول تیرماه و به دعوت رئیس جمهور س��وئیس 

برای سفری دو روزه به برن سفر می کند.
پرویز اس��ماعیلی گفت: دیدار و مذاکره با رئیس 
جمهور س��وئیس، دیدار با ایرانیان مقیم و نیز امضای 
اس��ناد هم��کاری در حوزه ه��ای مختلف سیاس��ی، 
اقتص��ادی و فرهنگی از مهمتری��ن برنامه های دکتر 

روحانی در سفر به سوئیس است.
مع��اون ارتباط��ات و اط��اع رس��انی دفتر رئیس 
جمهوری ادامه داد: رئیس جمهوری س��پس با دعوت 
رسمی رئیس جمهور اتریش، برن را به مقصد وین ترک 
خواهد کرد. اس��ماعیلی اضافه کرد: دیدار با هموطنان 
مقی��م اتری��ش، دیدار و مذاک��ره با رئی��س جمهور و 
همچنین ص��در اعظم اتریش و نیز امضای اس��ناد در 
عرصه ه��ای مختلف همکاری از مهمترین برنامه های 

پیش بینی شده دکتر روحانی در وین خواهد بود.
وی ب��ا بیان اینک��ه رئیس جمهور را در س��فر به 
اروپا تع��دادی از وزرا و مقامات سیاس��ی و اقتصادی 
همراهی می کنند اظهار داش��ت:همچنین در جریان 
ای��ن س��فر گروه��ی از کارآفرین��ان و فع��االن بخش 
خصوصی کش��ورمان با حضور در س��وئیس و اتریش 
 ب��ا طرفهای تج��اری خ��ود مذاکره خواهند داش��ت. 

 پایگاه اطالع رسانی دولت

اخبار

اقدام خائنانه برخی اصالح طلبان محکوم است
دبیرکل حزب موتلفه با اظهار تأس��ف از نامه خفت بار مدعیان اصاح طلبی 

گفت: این کار نوعی افسادطلبی و رو در روی منافع ملت ایستادن است
محمد نبی حبیبی با بیان اینکه ما بین این جماعت غافل و وطن فروش با 
اصاح طلبان واقعی تفکیک قائل هستیم، افزود: : برخی از همین ها بودند که در 
فتنه 88 به کنگره آمریکا و پارلمان اروپا رفتند و با التماس از آنها خواس��تند که 

تحریم ها را تشدید کنید تا دولت قانونی وقت به زانو در آید.
وی افزود: هر انس��ان منصف و بی طرفی یقی��ن می کند که آنها منافع آمریکا را در 

ایران نمایندگی می کنند و کاری با منافع و مصالح ملی ندارند.
دبیرکل حزب موتلفه اس��امی اظهار کرد: یک مش��ت ورشکس��ته سیاس��ی بعاوه 
فتنه گران س��ال 78 و 88 به همراه کمونیس��تها و طرفداران بهائیان س��ازه اصلی امضاء 

کنندگان نامه را تشکیل می دهند.  فارس

احزاب
دولت به هیچ جریان سیاسی وابستگی ندارد

حس��ینعلی امی��ری گفت : هیچ وابس��تگی به هیچ جریان سیاس��ی نداریم 
چراکه دولت مان، دولت قانون مندی است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ، در واکنش به برخی انتقادهای اصاح طلبان 
از دولت به خاطر عدم حمایت از فراکسیون امید در مجلس و اینکه گفته می شود 
دولت به طیف منتس��ب به رئیس مجلس قرابت فکری بیش��تری دارد،گفت: هیچ 

وابستگی به هیچ جریان سیاسی نداریم چراکه دولت امان دولت قانون مندی است.
وی افزود: دولت روحانی فراجناحی اس��ت و خودشان هم بارها این را اعام کردند، 
ترکی��ب دولت و اس��تانداران هم همین را نش��ان می دهد که دول��ت، دولت فراجناحی  
اس��ت و عاقه مند نیس��تیم وارد منازعات سیاسی شویم. س��ازوکارهای مجلس به خود 
نماین��دگان مجلس مربوط اس��ت و دولت هیج مداخل��ه ای در انتخاب رئیس مجلس و 

روئسای کمیسیون ها نداشته و ندارد.  تسنیم 

خیابان پاستور 
احزاب بر اساس برخی شاخص ها یارانه خواهند گرفت

مدیرکل سیاس��ی وزارت کشور گفت: دستورالعمل نحوه تخصیص اعتبار به 
احزاب در ۱0 ماده و ۱۲ تبصره تهیه شده که مشتمل بر شاخص هایی است که 

طبق آن، نحوه تخصیص یارانه به احزاب مشخص می شود.
بهرام سرمس��ت دیروز در نشس��ت خبری خود، اظهار داشت: دستورالعمل 
نحوه تخصیص اعتبار به احزاب در ۱0 ماده و ۱۲ تبصره تهیه شده که مشتمل بر 

شاخص هایی است که طبق آن، نحوه تخصیص یارانه به احزاب مشخص می شود.
وی تصریح کرد: البته این شاخص ها در حال بررسی است.

سرمست در مورد کنگره انجمن اسامی مهندسان گفت: با توجه به اختاف نظری که 
در این انجمن وجود داشت، طبق مصوبه کمیسیون ماده ده احزاب، کمالی به عنوان نماینده 
خانه احزاب و نماینده کمیسیون در برگزاری انتخابات این انجمن ورود کرد و نتیجه را به 

کمیسیون گزارش داد، که در وقت مقرر در کمیسیون بررسی می شود.  فارس

میدان فاطمی

سخنگوی فراکس��یون نمایندگان  والیی گفت: ماک قضاوت در سخنــــگو
خص��وص حمایت ملتی ک��ه ۴0 س��ال از آرمان 
فلس��طین دف��اع می کند، نباید توئیتی باش��د که 

آقایان از منبع آن  هم به خوبی اطاع ندارند.
س��ید حس��ین نق��وی حس��ینی س��خنگوی 

فراکس��یون نمایندگان والیی در واکنش به توئیت یکی 
از نمایندگان لیس��ت امید پیرامون پی��روزی ایران در برابر 
مراکش علی رغم حمایت فلس��طین از مراکش��ی ها، اظهار 
داش��ت: در ش��رایط فعلی کش��ور باید اولویت های مردم و 
ضروریات زندگی آن ها در دس��تور کار مس��ئوالن باش��د و 

هر نوع پیام رس��انی یا حساس��یت رسانه ای متوجه این 
موضوع باشد.

 سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی یادآور 
ش��د: متعجبم از کس��انی که امروز باید به مسائل 
اساس��ی کشور بپردازند و در حالی که از مسائل به 
خوبی مطلع نیستند به حاشیه سازی در کشور اقدام 

می کنند و به آن دامن می زنند. 
وی تاکید کرد: از کس��انی که مدعی شخصیت سیاسی 

هستند انتظار داریم مستند صحبت کنند.
وی افزود: آقایان بهتر اس��ت درب��اره آدم هایی که یک 
شبه میلیاردر شدند تویئت کنند.  خبرگزاری دانشجو

نقوی حسینی:
شخصیت های مدعی سیاست مستند صحبت کنند

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی  رلمــــان مجلس از موافقت قوه قضائیه پا
با طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن خبر داد.

محمد دهقان با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه 
و معاون��ان وی پس از اعمال اصاحات طرح اعاده 

اموال نامش��روع مسئوالن، کاما با این طرح موافق 
هستند، گفت: جلس��ات متعدد با رئیس و معاونان قوه 

قضائیه و برخی اعضای ش��ورای نگهبان در راس��تای اعمال 
اصاحاتی در طرح اعاده اموال نامش��روع برگزار ش��د و این 
اصاحات موجب افزایش نق��ش قوه قضائیه در اعاده اموال 

نامشروع مسئوالن شد.

ط��راح طرح اع��اده اموال نامش��روع تصری��ح کرد: 
مقرر ش��ده اس��ت بعد از هفته قوه قضائیه جلس��ات 
کارشناسی قوه با طراحان برگزار و نسبت به تعیین 

تکلیف نهایی این طرح اقدام شود.
وی اف��زود: اصل ط��رح اعاده اموال نامش��روع 
تغیی��ری نک��رده، فق��ط در برخی از عب��ارات و واژه 
ه��ا اصاحاتی ایجاد ش��ده و طراحان ب��ا افزایش نقش 
قوه قضائیه در اعاده اموال نامش��روع مس��ئوالن نیز مخالف 
نیس��تند. دهقان گفت: وجود هیات مردم��ی و نظارت این 
هی��ات بر اع��اده اموال نامش��روع به عنوان هی��ات منصفه 

ضروری است.  مهر 

دهقان خبر داد: 
موافقت قوه قضاییه با طرح »اعاده اموال نامشروع مسئوالن«

گروه رویداد  س��ه شنبه هفته پیش پس از گـــزارش دو
آنک��ه دونالد ترامپ رئی��س جمهورامریکا  با کیم 
ج��ون اون رهبر کره ش��مالی دیدار ک��رد، بدون 
آنکه به خروج خود از برجام اش��اره کند، نسبت به 
بازگش��ت ایران به پای میز مذاکره ابراز امیدواری 

کرد.
حاال شاهد هستیم چند روز بعد از این ادعای 
ترامپ ش��ماری از اصاح طلب��ان تندرو در نامه ای 
مشترک با اپوزیسیون خارج از کشور به مسئولین 
عال��ی رتب��ه  نظام خواس��تار مذاکره مس��تقیم با 

رئیس جمهورآمریکا و گرفتن تضمین از او شدند.
ای��ن گ��روه در این نام��ه تاکی��د کرده اند که 
مذاک��رات می تواند "ب��ا ق��درت و از موضع حفظ 
منافع ملی" باشد و درصورت هرگونه زیاده خواهی 
یا عدم ارایه تضمی��ن برای پابرجا ماندن تعهدات، 

راه بازگشت همیشه باز است.
در این نامه اس��امی ش��ماری از اصاح طلبان 
تن��درو چ��ون غامحس��ین کرباس��چی، احمدی 
منتظ��ری، ابوالفض��ل ب��ازرگان ب��رادرزاده رئیس 
دولت موقت و  نیز اپوزیس��یون خارج از کش��ور از 
جمله جمیله کدیور، رضا علیجانی فعال سیاس��ی 
اصاح طلب و پناهنده به فرانسه ، عیسی سحرخیز 

محکوم امنیتی به چشم می خورد.
ای��ن اولین بار نیس��ت که چنی��ن تحرکاتی از 
س��وی اصاح طلبان تندرو صورت می گیرد و آنان 

همسو با دشمنان کشور فعالیت می کنند. 
در ه��ر زمانی که کش��ور در برخ��ورد با غرب 
دچار مش��کل بوده و یا در بحران��ی بین المللی به 
س��ر می برده اس��ت، این گروه دس��ت به قلم برده 
و نامه ای با این مضامی��ن خطاب به مقامات عالی 

نظام نوشته اند.
نگاهی به لیس��ت کس��انی خواس��تارمذاکره 
با امریکا ش��ده اند نش��ان می دهد ک��ه  این گروه 
از  اصاح طلب��ان تندرو در بزنگاه ه��ای مهم، اعم 
از وقای��ع س��ال 78، 88 و ح��وادث دی 96 یا در 
برهه هایی که آمری��کا و اروپا برای صدور قطعنامه 
یا تحریم  علیه ایران ب��ا یگدیگر همراه بوده اند ، با 
این جریانات  خارجی همسو شده و هیچ نشانه ای 
از اصاح طلب��ی به معنای واقعی کلمه در آنها دیده 
نمی ش��ود.  هنوز چند روزی نیست که از بدعهدی 
امریکا با مردم  ای��ران در ماجرای خروج از برجام 
گذش��ته اس��ت اما این افراد به راحت��ی در مقابل 

امریکا سر تسلیم فرود آورده اند. 
در حقیق��ت می ت��وان گفت این اق��دام آنان  

مرحله جدیدی از خیانت به مردم است.
نمونه ه��ای دیگ��ری از اقدام وج��ود دارد، به 
عنوان مثال دهه ش��صت نهضت آزادی برای پایان 
دادن به جنگ تاش زیادی داشت، در همان زمان 
)س��ال 6۲( بازرگان رئیس دولت موقت در نامه ای 
به امام خمینی )ره ( خواستار پایان دادن به جنگ 

شد. 
این درحالی بود که ایران بعد از فتح خرمشهر 
مصم��م به ادام��ه عملیات ه��ا و آزادکردن س��ایر 
مناط��ق ب��ود اما نهض��ت آزادی با بیانی��ه دادن و 
نامه نگاری ه��ای بظاهر دلس��وزانه و بدون توجه به 
خانواده هایی که جوانانش��ان را برای دفاع از مرزها 

می فرستادند، خواستار پایان جنگ بودند.
 ای��ن نامه ن��گاری ه��ا و بیانی��ه دادن ه��ا تا 
اردیبهش��ت 67 ادامه پیدا ک��رد. حتی در یکی از 
ای��ن نامه ه��ا  نهضت آزادی، ایثار ش��هدای جنگ 
تحمیلی را »عملیات فداکارانه ای به سود اسرائیل 

و ابرقدرت ها«خواند!
یکی دیگر از این نامه نگاری ها به نفع دشمن 
به س��ال 8۱ برمی گردد ک��ه ۱۲7 نماینده اصاح 
طلب مجلس شش��م با نگارش نام��ه ای خطاب به 
رهبر معظم انقاب خواس��تار این ش��دند که "اگر 
جام زهری باید نوش��ید، قبل از آنکه کیان نظام و 
مهمتر از آن، اس��تقال و تمامیت ارضی کشور در 

مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود."
منظورآنه��ا از جام زهر مذاکره با آمریکا بود و 
درست زمانی که انتظار می رفت این نامه محرمانه 
به دس��ت رهبر انقاب برس��د، ساعتی بعد آن سر 
از رادیوهای بیگانه درآورد و بی بی س��ی و صدای  

آمریکا به تفصیل به آن پرداختند.
برخ��ی از نویس��ندگان ای��ن نام��ه فاطم��ه 
حقیقت جو، موس��وی خویی، رجبعل��ی مزروعی، 
جمیل��ه کدی��ور و...  بودن��د که به خارج کش��ور 
پناهنده  و برخی دیگر از آنها نیز در ماجرای فتنه 

88 محکوم شدند.
ب��ا این ح��ال تاریخ نش��ان داد برخاف آنچه 
ک��ه آنها  تص��ور می کردند ن��ه تنها ج��ام زهری 
نوشیده نش��د بلکه برنامه آمریکا برای تغییر نقشه 

ژئوپولتیک منطقه به نفع ایران تمام شد.
ایفای نقش دیگر اصاح طلبان برای دشمنان، 
ب��ه ای��ام فتن��ه 88 برمی گردد که موجب ش��د تا 
تحریم های��ی ش��دید علی��ه ایران وضع ش��ود، به 
نح��وی که ته��ران قادر به فروش ع��ادی نفت نیز 
نب��ود. در همین دوران بود که ش��یمون پرز گفته 
ب��ود "اصاح طلبان بزرگ ترین س��رمایه اجتماعی 
اس��رائیل در ای��ران هس��تند!" و نتانیاه��و گف��ت 
"اصاح طلب��ان ب��ه نمایندگی از اس��رائیل با رژیم 

اسامی ایران می جنگند!"
در اغتشاش��ات دی م��اه 96 نی��ز، هرچن��د 
اصاح طلبان در صف محک��وم کنندگان بودند اما 
بع��د از فروکش کردن اغتش��اش، ۱6 اصاح طلب 
در نامه ای فورا مواضعی صد در صد خاف روزهای 
اول گرفتند و با موج س��واری روی مطالبات مردم 
سعی در سیاسی کردن آن داشتند. آنها در نامه ای 
نوشتند،  اگر اقدام اساسی در جهت برطرف کردن 
زمینه های ای��ن اعتراضات به عمل نیاید این گونه 

حوادث می تواند در آینده تکرار شود.

واکنش های اصالح طلبان در کشور 
اق��دام ای��ن عده به ق��دری ناپخته اس��ت که 
حتی از س��وی اصاح طلبان کش��ور نیز پذیرفته 
نمی شود و آنها چنین رویکردی را غیر قابل قبول 
می دانن��د. از جمل��ه اف��رادی که به ای��ن موضوع 

واکنش نش��ان داده است، س��خنگوی وزارت امور 
خارجه دولت اصاحات حمید رضا آصفی اس��ت. 
وی نامه مشترک برخی اصاح طلبان با اپوزیسیون 
خارج کش��ور به مسئوالن عالی نظام برای مذاکره 

مستقیم با ترامپ را غیرقابل قبول خواند.
آصفی در این باره افزود: بین امضاء کنندگان 
این نامه، فردی با عنوان آصفی نیز وجود دارد که 
بنده ایش��ان را اصًا نمی شناس��م و به هیچ عنوان 
چنی��ن نام��ه ای را ندیده و امضا نک��رده ام. آصفی 
درخواست  مذاکره مس��تقیم با ترامپ را غیر قابل 
قبول دانس��ت و تصریح کرد: تجربیات ما می گوید 
که دولت آمریکا به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست 

و این شرایط برای ترامپ مضاعف است.
وی ب��ا انتقاد از کس��انی که تص��ور می کنند 
مذاکره مستقیم با آمریکا راهگشاست، تأکید کرد: 
امریکایی ه��ا با خروج از برج��ام ثابت کردند که به 
هیچ توافقی پایبند نیس��تند؛ در همین توافقی که 
با کره  شمالی داشتند نیز می بینیم که هنوز جوهر 
این توافق خشک نشده اما آمریکایی ها قید "اما" و 

"اگر" برای این توافق آورده اند.
از س��وی دیگر اسماعیل دوستی عضو شورای 
مرکزی حزب اعتمادملی گفت: تا زمانی که دولت 
آمری��کا  ب��ا زبان تهدی��د و تحریم با مل��ت ایران 
صحبت می کن��د، مذاکره با این کش��ور نتیجه ای 

نخواهد داشت.
وی با اشاره به نامه مشترک برخی اصاح طلبان 
و اپوزیس��یون خارج کشور به مسئوالن عالی نظام 
درب��اره مذاکره مس��تقیم با آمریکا اظهار داش��ت: 
کس��انی که این نامه را نوشتند توجه داشته باشند 
که مشکل آمریکا با جمهوری اسامی با صرف نظر 
کردن از توانمندی هسته ای یا قدرت موشکی ایران 
حل نمی ش��ود؛ زیرا حاکمان آمری��کا به طور کلی 
جمهوری ایران را به رسمیت نمی شناسند. دوستی 
خاطرنشان کرد: ما باید توجه داشته باشیم که  اگر 
از اص��ول حتم��ی جمهوری اس��امی یعنی عزت، 
حکمت و مصلحت عدول کنیم، قطعا به خون شهدا 

و آرمان های امام خمینی)ره( خیانت کردیم.
وی با اش��اره به مذاکرات هس��ته ای که منجر 
به برجام ش��د، گفت: وقت��ی رئیس جمهور کنونی 
آمریکا به این برجام که مورد تایید تمامی مجامع 
بین المللی ق��رار گرفته پاییند نبوده اس��ت و این 
توافقنام��ه را پاره می کند،  چط��ور یک عده انتظار 
دارند با مذاکره مس��تقیم با ترامپ مشکات کشور 

حل شود؟

همراهی با امریکا
از س��وی دیگر این نامه در حالی منتشر شده 
ش��واهد نش��ان می دهد که امریکا قص��د عملیاتی 
ک��ردن برنامه خود علیه ای��ران را دارد و مقابله با 
توان دفاعی ایران با اس��تفاده از ابزارهای اقتصادی 
و تحریمها  بخش��ی از  برنامه های پیش روی این 

کشور برای مقابله با ایران است. 
تاش آمریکا در این زمینه با خروج واشنگتن 
از برجام، علنی ش��د؛ چیزی ک��ه علی اکبر والیتی 
مشاور امور بین الملل رهبر انقاب  آن از به عنوان 
"تقس��یم کار" آمریکایی ه��ا با برخی کش��ورهای 

اروپایی برای فشار بیشتر بر ایران یاد کرد.
از س��وی دیگر فشار به ایران برای پیوستن به 
طرح هایی چون اف. ای. تی. اف از جمله بخشی از 

این برنامه های تقسیم کار است. 
آنچه مس��لم است این اس��ت که امریکا برای 
مقابله با ای��ران نیاز به همراه��ی عوامل داخلی و 
وابسته دارد و حمایت امریکا از برخی از گروه های 

سیاسی داخلی نیز نشان دهنده همین امر است.

ضلع سوم 
در این در این تقس��یم کار ضلع س��ومی هم 
وج��ود دارد که  نقش کاتالیزور را برای امریکا ایفا 
می کند که تحرکات برخی از عوامل داخلی از این 

جمله است. 
در این زمینه می توان به این ارس��ال این نامه 
اشاره کرد. این نامه نشان می دهد که امریکا تاش 
دارد تا فشار خود را با فشار عوامل داخلی گره زده 

و فشارها علیه ایران را تشدید کند.
این درحالی اس��ت که کارشناس��ان سیاسی 
معتقدن��د که همواره نقش کاتالیزورها در بزنگاه ها 

مؤثر و تعیین کننده بوده است.
جالب آنجاس��ت که کرباسچی که امضاکننده 
این نامه گفته است "در صورتی که آمریکا و ترامپ 
تصمین دهند که دیگر بدعهدی رخ ندهد و اعتماد 
ایران را بازس��ازی کند، ای��ران حاضر به گفت وگو 
خواهد بود." و معلوم نیس��ت او از سوی چه کسی 

به این صراحت به امریکایی ها وعده می دهد. 

فشار به مخالفان مذاکره
در همین حال در بخش دیگری از این برنامه 
تاش براین اس��ت ک��ه منتقدان برج��ام و ادامه 
مذاک��ره با امریکا به عنوان عامل اصلی مش��کات 

کشور و منافع ملی معرفی شوند. 
مصاحبه ه��ای متعددی از فعاالن اصاح طلب 
منتش��ر می ش��ود که بر این نکته تاکید دارند که 
شکس��ت برج��ام و به نتیجه نرس��یدن آن حاصل 

تاشهای مخالفان و منتقدین است. 
از جمل��ه غامرض��ا انص��اری فعال سیاس��ی 
اصاح طل��ب و عضو س��ابق ش��ورای ش��هر تهران 
در این باره اظهار داش��ت: ام��روز در جامعه بحث 
دلواپس��ی و رادیکالیس��م مهم ترین آفتی است که 
درعرص��ه بین المللی و داخل��ی می تواند تاثیرگذار 
باشد. به نظر می رسد این جریانات درکی از منافع 
مل��ی ندارند و فقط به منافع حزبی و جریانی خود 

اهمیت می دهند.
وی در ادعایی عجیب مدعی ش��ده اس��ت که 
دلواپسان با حرکت های خشن خود نگذاشتند که 

برجام ثمر بدهد و باید این افراد کنترل کرد. 
انصاری اظهار داشت نباید اجازه دهیم که هیچ 
فرد یا جریانی بدون داشتن کوچک ترین اطاعات 
فنی و علمی در ارتباط با مسائل بین المللی اظهار 
نظ��ر و تصمیم گی��ری کن��د.  به گفت��ه این فعال 

سیاسی اصاح طلب باید دست دستگاه دیپلماسی 
را ذی��ل ش��ورای عالی امنیت ملی باز گذاش��ته  و 
اجازه دهیم تا در ش��رایط موجود با عنایت و توجه 
به اصل اساس��ی و س��ازنده گفت وگ��و در جامعه 

بین المللی شرایط خود را تثبیت کند.
وی با اش��اره به اینکه پ��س از برجام ظرفیت 
بس��یار بالقوه ای برای جلب و جذب س��رمایه های 
بین الملل��ی و اعتم��اد س��ازی در عرص��ه رواب��ط 
بین الملل��ی به وج��ود آمده اضافه کرد : متاس��فانه 
با حرکت های خش��ن و غیر اصولی دلواپسان این 

فرصت ها برای جامعه تبدیل به تهدید شد.

در نهایت 
در نهایت باید از این گروه پرس��ید که چطور 
مي ش��ود پاره شدن برجام را از سوي امریکا دید و 
باز هم از ایران خواست براي مذاکره با امریکا آماده 
ش��ود؟!  از سوی دیگر این پنج س��ال مذاکره چه 
دستاوردي برای ایران داشت که باز تکرار شود؟! 

آیا نویسندگان این نامه نتوانستند بفهمند  که 
امریکا ب��ه تازگي از توافقنامه چن��د جانبه و مهم 
برجام خارج ش��ده و همه تعهداتش در قبال ایران 
را بعد از چند س��ال مذاکره زیر پا گذاشته است و 

اینک زمان مذاکره با یک پیمان شکن نیست ؟
سوال اینجاست که آیا این اصاح طلبان تندرو 
با نوش��تن این نامه به منافع ملی فکر می کنند یا 
ترفن��دی تازه برای رس��یدن به قدرت و پیش��برد 

اهداف انتخاباتی خود دارند ؟
گروهی از کارشناس��ان بر ای��ن باورند اصاح 
طلبان برای پیش��برد اهداف خود امید بسیاری به 
دمکرات ها در امریکا بسته بودند اما با  برنده شدن  
ترامپ در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا، بدنه 
تش��کیاتی آنها انفعال کش��یده شد و حاال مجددا 
ً ب��رای ارتباط گی��ری با تش��کیات جدید امریکا 
تاش می کنند ب��ا این قبی��ل نامه نگاری ها توجه 

دولت آمریکا را جلب کنند. 
 در حقیقت آنه��ا با نگارش این نامه به دنبال 
ایجاد تفرقه هستند، تفرقه ای که خود از میان آن 

به اهدافشان دست یابند. 
با این ح��ال مردم تفاوت این گروه از مدعیان 
دروغی��ن  اصاح طلبی ب��ا اصاح طلب��ان واقعی 
می شناسند و میدانند که اگرچه اختاف نظر میان 
گروه های سیاسی در ایران وجود دارد، اما همگان 

بر دفاع از منافع ملی نظری واحد دارند .
درعین حال اصاح طلبان نیز باید تاش کنند 
که هزینه هر کس و هر حرفی را متحمل نش��ود، 
اگر این گروه  مرزهای اصاحات را مشخص کند ، 
هر فردی اجازه پیدا نمی کند تا به اس��م اصاحات 

از حد و مرز نظام  از آن عبور کند.
از س��وی دیگر باید در نظر داشت اگر امضای 
برجام در ایران با اعتراض ها و مخالفت هایی همراه 
بود در نیز آمریکا ب��ا مخالفتها و بی اعتمادی هایی 
هم��راه بود و ای��ن مخالفت ها را نم��ی توان عامل 

شکست برجام معرفی کرد.  
شکست برجام دالیل متعددی داشت که یکی 
از آنه��ا توجه نک��ردن به توصیه ه��ای مقام معظم 
رهب��ری در مورد اعتمادنکردن ب��ه امریکا و تکیه 

بر توان داخلی  بود. 

تحرک اصالح طلبان تندرو به برای اجرای نقشه دشمن  

تجویز نسخه تسلیم 

عضو هیأت رئیس��ه مجلس با  اینک��ه دول��ت درباره دیـــــدگاه بی��ان 
برجام حالت قمارباخته دارد، گفت:  دولت باید در 
سیاس��ت هایش در اس��تفاده از ظرفی��ت و ت��وان 

داخلی و جوانان کشور تجدیدنظر کند.
احم��د امیرآب��ادی نماینده م��ردم قم و عضو 
هیأت رئیس��ه مجلس شورای اس��امی با اشاره به 
افزایش لحظه ای قیمت کاالها، ارز، مسکن و طا، 
اظهار داشت: نه سیاس��ت انقباضی دولت توانست 
ش��رایط اقتص��ادی کش��ور را بهبود ببخش��د و نه 
سیاست های انبس��اطی دولت توانست پاسخگوی 

شرایط نابسامان اقتصادی کشور باشد.
وی افزود: دولت در سیاست های انقباضی خود 
به دنبال پایین آوردن نرخ تورم در کش��ور بود که 
با پایین آمدن نرخ تورم رکود ش��دیدی بر اقتصاد 
کش��ور حاکم ش��د و به تبع آن بخش تولید کشور 
به ش��دت آسیب دید و بسیاری از مراکز تولیدی و 

کارخانه ها به دلیل کمبود نقدینگی دچار آسیب و 
حتی تعطیل ش��دند، این مراکز تولیدی در شرایط 
رکود اقتصادی حتی نتوانس��تند پول آب و برق و 

مزد کارگران را پرداخت کنند.
این عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه تصریح 
کرد: در سیاس��ت های انبس��اطی دولت هم شاهد 
ورود پ��ول و نقدینگی به بازار بودیم که این حجم 
ب��االی نقدینگی بر خاف سیاس��ت های انقباضی 
دولت بود و باعث ش��د یکدفعه ش��اهد گرانی های 
لجام گسیخته باشیم و ش��رایط اقتصادی کشور از 
دس��ت دولت خارج ش��ود و بازار مسکن، خودرو، 

طا و ارز به هم بریزد.
امیرآبادی یادآور ش��د: به نظر می رس��د بانک 

مرکزی مقصر اصلی این شرایط نابسامان اقتصادی 
کشور است، س��ازمان برنامه و بودجه نیز به دلیل 
عدم کنترل ش��رایط مقصر اس��ت ک��ه هر دو این 
نهادها زیر نظر مجلس ش��ورای اس��امی نیستند 
و نماین��دگان باید در این زمین��ه از رئیس جمهور 
س��ؤال کنند که س��ؤال از رئیس جمه��ور هم که 

می دانید چگونه است.
وی اضاف��ه کرد: بانک مرکزی ب��ه بانک ها به 
نوع��ی مج��وز خلق پ��ول را داده اس��ت و بانک ها 
همین طور بدون برنامه در حال خلق پول هستند، 
حتی شبه پول هم خلق می کنند مثل اسناد خزانه 
و اوراق مش��ارکت که به این شرایط لجام گسیخته 

اقتصادی کمک کرده است.

نماینده قم در مجلس متذکر ش��د: دولت باید 
س��ریعاً به خ��ودش بیاید، دول��ت در زمینه برجام 
حالت قمارباخته را دارد، امروز دیگر وقت سرزنش 
دولت به خاطر برجام نیس��ت، واقعیت این اس��ت 
امروز باید همه به دولت کمک کنیم، چرا که وقتی 
به یک فرد قمارباخته کمک نش��ود، او حاضر است 

همه چیز را از بین ببرد.
وی همچنی��ن گفت: امروز همه باید به دولت 
کمک کنند، البته آقای رئیس جمهور اشتباه بزرگی 
مرتکب شد و تبلیغات بی جهتی را در برجام انجام 
داد و بی جه��ت در این زمین��ه بزرگ نمایی کرد و 
امروز همین بزرگ نمایی حالتی را پیش آورده که 
دیگر جرأت نمی کنند بگویند ما اش��تباه کردیم و 

نمی خواهند از این مس��یر اش��تباه برگردند، کسی 
هم که دیگر نخواهد از اش��تباه خود برگردد، قطعاً 

اشتباهات بزرگتری را مرتکب خواهد شد.
امیرآب��ادی عنوان ک��رد: رئیس جمه��ور باید 
س��ریع برگردد و ریکاوری شود و شرایط اقتصادی 

کشور را سامان دهد.
وی با بیان اینکه ما یقین داریم اروپا نمی تواند 
رواب��ط تجاری خ��ودش با آمریکا را ف��دای روابط 
تج��اری با ای��ران کن��د و این واقعیتی اس��ت که 
بای��د بپذیریم، تصری��ح کرد: برای بهبود ش��رایط 
اقتصادی کش��ور باید از جوان��ان و ظرفیت داخلی 
کشور خودمان استفاده کنیم، جوانان ما می توانند 
کارهای بزرگی انجام دهند. این عضو هیأت رئیسه 
مجل��س در پایان با بیان اینکه ه��ر جا به جوانان 
کشور اعتماد کردیم موفق شدیم، خاطرنشان کرد: 
دولت باید در سیاست ها و اراده خودش در استفاده 

از ظرفیت جوانان تجدیدنظر کند  فارس

امیرآبادی:
سیاست دولت باید در استفاده از ظرفیتهای  داخلی تغییر کند


