
الزامات و مأموريت هاي 
قرارگاه مقابله با جنگ اقتصادي

رهبر معظم انقالب در خطبه هاي نماز عيد سعيد فطر با اشاره به سناريوي 
دشمن براي اعمال فشار اقتصادي بر ملت ايران از تشكيل قرارگاه مركزي 
فعال براي مقابله با اين توطئه با حضور سه قوه سخن گفتند و فرمودند: 
»امروز توطئه  دشمن عبارت است از فشار اقتصادي به توده  ملّت ايران براي 
اينكه اينها را خسته كنند، براي اينكه اينها را نااميد كنند؛ اين را بدانيد كه 
همه بايد در اين زمينه تالش كنند؛ هم دولت بايد تالش كند، هم مسئولين 
بايد تالش كنند؛ دولت، يعني مجموعه  دستگاه هاي حاكميتي. بحمداهلل، 
خوشبختانه يك كانون مركزي اي براي رس��يدگي به اين امور با حضور 
رؤساي سه قّوه و فّعاالِن مسئوالِن قواي سه گانه تشكيل شده است كه اين 
مسئله -مسئله  مهم اقتصاد- را قدم به قدم دنبال كنند و تصميم هاي قاطع 

بگيرند و اجرا كنند؛ اين كار بايد ان شاءاهلل با جديت دنبال بشود. «
با توجه به آنكه شكل گيري چنين مجموعه اي در واقع در حكم قرارگاه 
فرماندهي مقابله با جنگ اقتصادي تحميلي عليه ملت ايران است، در ادامه 
برخي ضرورت ها و بايسته هاي شكل گيري چنين مجموعه اي در ساختار 

مديريتي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد: 
1- حوزه مديريت اقتصادي عمدتاً در قوه مجريه متمركزشده، اما ميان 
چند وزارتخانه و س��ازمان تقسيم شده و س��اختارهايي مانند »شوراي 
اقتصاد« يا نتوانسته اند نقش هماهنگي الزم ميان نهادهاي مختلف را ايفا 
كنند يا براي شرايط ويژه و فوق العاده كنوني كارا نيستند. از سويي قواي 
ديگر از جمله مجلس و قوه قضائيه داراي اختياراتي براي تصميم گيري 
هستند كه بر شئون اقتصادي مؤثر بوده و نيز نهادهايي در خارج دولت 
هستند كه ظرفيت هاي مفيدي براي پيشرفت اقتصادي در اختيار دارند. 
وجود يك قرارگاه قدرتمند اقتصادي با حضور همه قوا و نهادهاي ذي ربط با 
اختيارات كافي مي تواند فرصت هاي بسيار ذي قيمتي براي مديريت عرصه 
حساس اقتصاد در زمانه پيش رو فراهم آورد.  2- از آسيب هاي پيش رو 
در حوزه مديريت اقتصاد كه در ميانه جنگ اقتصادي بيشتر چالش آفرين 
است، حاكميت مديريت بوروكراتيك )ديوان س��االرانه( در عرصه هاي 
تصميم سازي و تصميم گيري است. اين نقطه آسيب زا خصوصاً در مقاطع 
حساس كه فشار زماني اهميت پيدا مي كند و تصميم گيري به موقع و اقدام 
سريع الزم است، سد راه نظام در حل چالش ها است. وجود قواي سه گانه 
و وجود اختيارات كافي زمان الزم براي تصميم گيري عالمانه و به موقع 
را به حداقل رسانده و امكان عمليات انعطاف پذير و متناسب در هنگامه 
نبرد اقتصادي مهيا مي سازد.  3- هنگامي كه تماميت ارضي كشوري به 
مخاطره مي افتد و با تهاجم دشمن مواجه مي شود، اصل عقالني و منطقي 
اولويت بخشي دفاع بر همه مأموريت ها و مسائل ديگر است. اگر بپذيريم 
كه آماج جنگ عظيم اقتصادي دشمن قرارگرفته ايم بايد بدانيم كه باوجود 
محدوديت ها و كمبودها چاره اي جز اولويت بندي نداريم و امروز مقابله با 
جنگ اقتصادي دشمن اولويت و مسئله اصلي و اول كشور است. هرگونه 
تصميم گيري و اقدام در كشور با مالحظه اين اولويت راهبردي بايد باشد 
و وجود چنين نهادي در مركزيت كار مي تواند به انسجام بخشي اقدامات 

الزم در چارچوب مالحظه اولويت ها كمك كند. 
4-آماج فشار اقتصادي دشمن، آحاد ملت ايران هستند و سناريوي نظام 
سلطه نيز بر همين اصل مبتني شده است كه با تقويت و تشديد گسل هاي 
اجتماعي، امكان واگرايي مردم از نظام را فراهم آورد. در اين شرايط يكي از 
شاخص هاي ميزان موفقيت جبهه خودي در اين جنگ تمام عيار، كاهش 
تصميمات ناراضي س��از و افزايش رضايتمندي عمومي از عملكردهاي 
دستگاه هاي مسئول است. به نظر مي رسد قرارگاه مقابله با جنگ اقتصادي 
بايد در ابتداي امر فهرستي از كانون هاي تش��ديد نارضايتي اجتماعي 
و عرصه هاي نامطلوب مديريتي كش��ور در ح��وزه اقتصاد تهيه و ضمن 
تعيين راه حل هاي كوتاه مدت، نگاشت نهادي مرتبط را تهيه و ابالغ نمايد. 
همچنين بايد با رصد و پايش مداوم حوزه اقتصادي و اجتماعي تالش گردد 
برنامه هاي عملياتي و ملموس براي جامعه در جهت تقويت رضايتمندي 
و اميدآفريني طراحي و اجرا گردد.  5- يكي از نقاط ضعف عمده ساختار 
مديريتي كشور، انفصال و جزيره اي عمل كردن دستگاه هاي مختلف و 
نهادهاي ذي ربط در يك حوزه خاص است؛ به گونه اي كه بسيار رخ داده كه 
مردم و مخاطبان نظام اجرايي كشور ميان چندين دستگاه مرتباً به اين سو 
و آن س��و پاس داده شده و در آخر نيز پاس��خ روشني دريافت نمي كنند. 
متأسفانه اين مردم هستند كه قرباني »بخشي« عمل كردن سازمان ها 
مي شوند و بايد گاه ماه ها و سال ها صبر كنند تا اجماعي ميان مسئوالن 
براي حل مشكلي ساده و پيش پاافتاده  شكل بگيرد. چه بسيار چالش هايي 
كه در اثر جزيره اي بودن مديريت، از وقوع آن پيش��گيري نشده و يا در 
مراحل ابتدايي كار درمان نشده و نهايتاً به بحران هايي با هزينه هاي بسيار 
گزاف تري تبديل شده است.  6- تجربه نهادهاي فراقوه اي همچون »ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادي« نشان داده يكي از مهم ترين چالش هاي پيش 
روي اين ساختارها »ضمانت اجراي مصوبات« است به گونه اي گاه مشاهده 
مي شود به تدريج برخي از اين نهادها جنبه تشريفاتي پيداكرده و جلسات 
آن خاصيت الزم را از دس��ت مي دهند. بنابراين بايد روي سازوكارهاي 
حقوقي الزم براي ايجاد و تقويت ضمانت اجراي مصوبات اين نهاد جديد 
مطالعه و طراحي هوشمندانه اي انجام گرفته و از ظرفيت هاي قانوني موجود 
براي همراه سازي حداكثري سازمان هاي زيرمجموعه در جهت اجراي 
دقيق و هم افزاي مصوبات حداكثر بهره را جست.  البته در باب مديريت 
راهبردي دفاع در برابر تهاجم اقتصادي بايد بحث هاي بسياري كرد و اين 
مجال محدود ظرفيت پرداختن شايسته به اين مهم را ندارد. در اين نوشته 
تالش شد تنها ابعادي از مهم ترين ضرورت ها و مأموريت هاي قرارگاه ملي 

مقابله با جنگ اقتصادي دشمن تبيين و بررسي گردد. 

 گسترش فعاليت جامعه روحانيت مبارز
 به سراسر كشور

ازآنجايي ك�ه قرار اس�ت فعالي�ت جامع�ه روحانيت به سراس�ر 
كشور گس�ترش يابد، نياز اس�ت معاونت هايي تش�كيل و شعب 
اس�تانی تأس�يس ش�ود ك�ه مصطف�ي پورمحم�دي به عن�وان 
دبي�ركل موق�ت اي�ن مس�ئوليت را عه�ده دار ش�ده اس�ت. 
حجت االس��الم حس��ين ابراهيمي، عضو جامعه روحاني��ت مبارز در 
گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اش��اره به تغييرات اخير در رأس 
جامع��ه روحانيت مب��ارز و اساس��نامه آن گف��ت: دبيركلي مصطفي 
پورمحمدي موقت و صرفاً ب��راي راه اندازی جامع��ه روحانيت بوده و 
آيت اهلل موحدي كرماني همچنان دبيركل جامعه روحانيت مبارز است، 

بنابراين شائبه هرگونه انشعاب در جامعه بي اساس است. 
اين عضو جامعه روحانيت مبارز تصريح كرد: از آنجايي كه اساس��نامه 
جامعه روحاني��ت مبارز تغييراتي داش��ته و قرار اس��ت مجامع آن در 
استان ها و شهرستان ها نيز راه اندازی شود، الزم بود فردي كه فرصت 
اجراي��ي دارد، به عنوان دبيركل موقت باش��د تا كار راه اندازی ش��ود.  
ابراهيمي در ادامه با بيان اينكه انتخاب پورمحمدي به هيچ وجه جنبه 
سياس��ي نداش��ته، عنوان كرد: انجام تغييرات در جامعه روحانيت به 
واسطه اساسنامه جديد به اعضاي ديگر نيز پيشنهاد شد اما آنها فرصت 
انجام اين كار را نداش��تند. اين عضو جامعه روحانيت مبارز در پايان با 
اشاره به تغييرات جديد در اساسنامه جامعه روحانيت مبارز خاطرنشان 
كرد: از زمان تأسيس جامعه روحانيت مبارز، اساسنامه وجود داشت اما 
به تهران محدود بود كه در حال حاضر كاركرد آن براي كل كشور تنظيم 
شده و قرار است در هر استان شورايي تشكيل و اختيارات كامل به آنها 
داده شود و نمايندگاني نيز از جامعه در هر استان حضور داشته باشند. 
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با حكم فرمانده معظم كل قوا
حجت االسالم ادياني

 رئيس عقيدتي سياسي ناجا شد
حضرت آي�ت اهلل خامن�ه اي، فرمانده 
معظ�م كل ق�وا ب�ا ص�دور حكم�ي 
حجت االسالم آقاي حاج سيد عليرضا 
ادياني را به رياست س�ازمان عقيدتي 
سياس�ي ني�روي انتظام�ي جمهوري 
اس�المي اي�ران منص�وب كردن�د. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام 

معظم رهبري، در حكم فرمانده معظم كل قوا به حجت االس��الم س��يد 
عليرضا ادياني آمده است: نظر به تعهد و شايستگي و تجارب ارزنده، شما را 
به رياست سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 
منصوب می كنم. ارتقاي هوشياري و بصيرت ديني و انقالبي آحاد كاركنان 
خدوم نيروي انتظامي و خانواده آنان و نظارت بر پياده سازي موازين شرعي 
در تمام فرآيندها و روش های عملي نيرو، آشناسازي بيش از پيش پليس در 
برخورد حكيمانه با مردم و تعامل اثربخش و هم افزا با فرماندهي ناجا و دفتر 
عقيدتي سياسي فرماندهي كل قوا مورد انتظار است. از تالش های ارزشمند 
جناب حجت االسالم آقاي حاج شيخ ابوتراب بهرامي در طول خدمت تشكر 

و قدرداني می كنم و توفيق همگان را از خداوند متعال مسئلت دارم. 

يك نماينده مجلس عنوان كرد
تحريم هاي مالي

FATF هدف غربي ها از تصويب
اص�رار امري�كا براي پيوس�تن اي�ران به اي�ن اليحه محل س�ؤال 
اس�ت، چراكه اخيراً مع�اون خزان�ه داری امريكا از طوالني ش�دن 
فرآين�د پيوس�تن اي�ران ب�ه FATF اب�راز نگراني كرده اس�ت. 
سيد محمدجواد ابطحي، عضو فراكسيون نمايندگان واليي در گفت وگو 
با خبرگزاري دانشجو، در پاسخ به اين سؤال كه گفته مي شود با تصويب 
اليحه FATF كش��ور به نوعي خودتحريمي دچار خواهد شد، اظهار 
داشت: اصرار امريكا براي پيوستن ايران به اين اليحه محل سؤال است، 
چراكه اخيراً معاون خزانه داری امريكا از طوالني شدن فرآيند پيوستن 
ايران به FATF ابراز نگراني كرده است. وي افزود: با ابراز نگراني مقامات 
غربي از عدم تصويب اين اليحه به اين نتيجه مي رسيم غربي ها در پشت 
پرده به دنبال مسائلي عليه كشورمان هستند. ابطحي خاطرنشان كرد: با 
توجه به اينكه تحريم تجاري تنها 10،15 درصد مي تواند به ما ضربه زند 
اما تحريم مالي 100 درصد اقتصاد كشور را فلج خواهد كرد بايد حواسمان 
را جمع كنيم كه زير بار پذيرش اين اليحه كه در بخشي از آن مباحث مالي 

و اقتصادي كشور نشانه گرفته شده است، نرويم. 

پيشنهاد رضايي براي حل مشكالت اقتصادي 
جناح هاي سياسي يك دهه به مرخصي بروند

دبيرمجمع تش�خيص مصلحت نظام با 
انتش�ار مطلبي، دولت ه�اي جناحي و 
سياسي را مشكل اقتصاد كشور دانست. 
محسن رضايي در پست اينستاگرامي خود 
مشكل اقتصاد كشور را دولت هاي سياسي 
و جناحي دانسته و نوش��ته است: انقالب 
اسالمي با تحولي سياسي  شروع شد، ولي  

از گسترش اين تحول به عرصه اقتصاد باز ماند. مدت هاست نظام تصميم 
گرفته است كه زندگي مردم و آهنگ پيشرفت كشور را متحول كند، ولي 
چون به دولت ها تكيه شده و آنها نتوانسته اند مثل دهه  اول، درها را باز و 
مردم را در اقتصاد دخيل كنند، تحولي در توليد، درآمد و اشتغال ايجاد 
نشده است. اغلب دولت ها تاكنون جناحي و سياسي بوده اند، در حالي كه 
انقالب اقتصادی، انقالبي مردمي و جناح گرايي سد راه آن است. جناح هاي 
سياسي اگر دست كم يك دهه به مرخصي بروند، زندگي اقتصادي مردم، 

رونق و پيشرفت كشور سرعت مي گيرد. 

وابسته نظامي ايران در سوريه: 
عمليات موشكي ديرالزور

 هشداري به حاميان داعش بود
وابس�ته نظامي جمه�وري اس�المي ايران در س�وريه با اش�اره به 
عمليات موش�كي اي�ران در 28 خ�رداد س�ال گذش�ته )1396(
علي�ه مراك�ز فرمانده�ي داع�ش در اس�تان ديرالزور در ش�رق 
س�وريه گفت: پي�ام عملي�ات موش�كي س�پاه پاس�داران براي 
دوس�تان اميدبخ�ش و ب�راي دش�منان مأيوس كنن�ده ب�ود. 
سردار ابوالقاسم علي نژاد ديروز در گفت وگو با ايرنا به مناسبت سالگرد 
عمليات يگان موش��كي سپاه پاسداران انقالب اس��المي عليه مواضع و 
مقرهاي فرماندهي گروه تروريستي داعش در ديرالزور در شرق سوريه، 
پاسخ موشكي سپاه پاس��داران انقالب اسالمي را هش��داري براي همه 
حاميان منطقه اي و فرامنطقه اي داعش خواند و تأكيد كرد: تروريست ها و 
حاميان آنها بدانند كه در صورت تكرار اقدامات پليد و شيطاني، ملت ايران 
پاسخ كوبنده اي به تروريست ها و حاميان آنها داده و عامالن آن را به شدت 
مجازات خواهد كرد، همانگونه كه در ديرالزور شاهد آن بوديم. وي در عين 
حال گفت: به ملت عظيم الشأن ايران عزيز و دوستان نيز اطمينان مي دهم 
كه پاسداران انقالب اسالمي با ياري خدا و كمك ساير نيروهاي نظامي، 
انتظامي، امنيتي و اطالعاتي كشور براي حفاظت و حراست از امنيت ملي 
و شكست فتنه ها از هيچ تالشي فروگذار نخواهند بود و اقدامات متناسب 

خود را با هرگونه فعاليت ضد امنيتي انجام خواهد داد. 
علي نژاد همچنين هدف قرار دادن مقر تروريست هاي داعش در ديرالزور 
را پيامي محكم به امريكايي ها دانس��ت و تصريح كرد: عمليات موشكي 
سپاه پاس��داران در ديرالزور هش��دار واضحي به امريكايي هاست كه با 
پول كشورهاي منطقه اقدام به دپوي تجهيزات و تسليحات نظامي در 
منطقه كرده اند. وي با بيان اينكه س��پاه با عمليات موشكي در ديرالزور 
متناسب با برد موش��ك هاي خود از كنار مرزها اقدامات تروريست ها و 
حاميان آنها را پاس��خ مي گويد، گفت: با اجراي عمليات موش��كي عليه 
مواضع تروريس��ت هاي داعش در ديرالزور، س��پاه پاس��داران يك خط 
امنيتي - دفاعي ترس��يم كرد تا هر گونه حركات س��وء عليه ايران را در 
شعاع مورد نظر مورد حمله قرار دهد. وابسته نظامي جمهوري اسالمي 
ايران در سوريه پيام ديگر عمليات موشكي سپاه پاسداران در ديرالزور را 
خطاب به دولت هاي منطقه كه تحت حمايت امريكا قرار دارند، دانست و 
اظهار داشت: جمهوري اسالمي ايران روي پاي خود ايستاده و تسليحات 
مورد نيازش را هم خود توليد مي كند و در صورت انجام خطايي از سوي 
دولت هاي منطقه، پاس��خي كوبنده به آنها خواه��د داد. وي با تأكيد بر 
اينكه سپاه پاسداران با هدف قرار دادن مواضع داعش در ديرالزور اقتدار 
نظام جمهوري اسالمي ايران را به رخ دشمنان كشيد، تصريح كرد: رژيم 
صهيونيستي نيز متوجه اين قضيه شده است كه اگر مقداري بر برد اين 
موشك ها اضافه شود، سرزمين هاي اشغالي مورد هدف قرار خواهد گرفت، 
هر چند موشك هاي شليك شده به ديرالزور از نوع برد متوسط بود و سپاه 
موشك هاي زيادي با برد بلند در اختيار دارد. علي نژاد اين حركت سپاه 
پاسداران را باعث خوشحالي دوستان جمهوري اسالمي به دليل اقتدار و 
قدرت ايران دانست و در عين حال گفت: دشمنان ايران اسالمي دريافتند 
كه اگر ايران تصميم به پاس��خگويي نس��بت به تجاوز دشمنان بگيرد، 

مي تواند اهداف دشمن را در نقاط دور دست هم مورد هدف قرار دهد. 

محمدجواد اخوان

در گفت وگوی تلفني با امير قطر عنوان شد
روحاني: بحران يمن راه حل نظامي ندارد

      خبر یک  

رئيس جمهور با اس�تقبال از گسترش مناسبات 
تهران با دولت و مل�ت قطر، تأكيد ك�رد كه هيچ 
مانعي ب�راي گس�ترش روابط ب�ا قطر ب�ه عنوان 
ي�ك كش�ور همس�ايه و ب�رادر وج�ود ن�دارد و 
ته�ران همچن�ان در كن�ار دوح�ه خواه�د بود. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر رياست جمهوري، 
دكتر روحاني روز گذشته در تماس تلفني شيخ تميم 
بن حمد آل ثاني امير قطر با وي، ابراز اميدواري كرد كه 
تهران و دوحه بتوانند از ظرفيت هاي بسيار زيادي كه 
براي روابط تجاري و اقتصادي ميان دو كش��ور وجود 
دارد، بيش از پيش استفاده كنند. روحاني مقاومت و 
ايستادگي ملت و دولت قطر در برابر فشارها، تهديدها و 
محاصره ناعادالنه را ستودني دانست و گفت: جمهوري 

اسالمي ايران محاصره تحميلي قطر را ناعادالنه و باعث 
تفرقه و تنش بيشتر ميان كشورهاي منطقه مي داند و 
تمامي تالش خود را براي همكاري و مساعدت ملت 
و دولت قطر و ثبات منطقه ب��ه كار مي گيرد. رئيس 
جمهور با تأكيد بر اينكه سياس��ت ته��ران، تعامل و 
گفت وگو با كش��ورهاي منطقه براي پاي��ان دادن به 
اختالفات اس��ت، تالش براي ايجاد ثبات و امنيت در 
كل منطقه را به نفع همه ملت های منطقه دانس��ت 
و اظهار داش��ت: سياس��ت های ماجراجويانه برخي 
كشورهاي منطقه را نادرس��ت مي دانيم و معتقديم 
كه تداوم اين رون��د بی ترديد مش��كالت موجود در 
منطقه از جمله در فلسطين،  سوريه و يمن را بيشتر 
مي كند. روحاني گفت: امروز مردم فلسطين و به ويژه 

ساكنان غزه در فش��ار زيادي هستند و هر روز توسط 
رژيم غاصب صهيونيستي مورد حمله قرار مي گيرند و 
حمايت جمعي ما مسلمانان مي تواند در تخفيف آالم 
آنها تأثيرگذار باشد. رئيس جمهور همچنين با تأكيد 
بر اينكه بحران يمن راه حل نظامي ندارد و همه بايد با 
تقويت راه هاي سياسي،  به ايجاد ثبات و امنيت در اين 
كشور و منطقه كمك كنيم، تهاجم اخير به بندر حديده 
را باعث شكل گيری يك فاجعه انساني در يمن برشمرد 
و گفت: ادامه اين درگيری ها، مردم فقير يمن را در فشار 
طاقت فرسا قرار داده و وظيفه همه ما اين است كه به 

اين مردم مظلوم كمك كنيم. 
امير قطر نيز در اين تماس تلفن��ي تأكيد كرد: روابط 
ديرينه ايران و قطر هر روز در حال توس��عه است و ما 

مصمم هس��تيم كه اين روابط بيش از پيش در همه 
عرصه ها توسعه يافته و تقويت شود و من شخصاً روند 
توسعه روابط دو كش��ور را دنبال مي كنم. شيخ تميم 
بن حمد آل ثاني با تقدير از مواضع دولت و ملت برادر 
جمهوري اسالمي ايران در مسئله محاصره قطر و تأكيد 
بر اينكه دوحه اين موضعگيري ها را هيچ گاه فراموش 
نخواهد كرد، گفت: ما معتقديم حل تمام اختالفات 
در منطقه تنها از طريق گفت وگو ممكن است و هيچ 
كشوري نمي تواند ديدگاه خود را بر كشورهاي ديگر 
تحميل كند. وي با تأكيد بر اينكه سياست قطر حمايت 
از ملت فلسطين است،  اظهار داش��ت: از ايستادگي 
ملت فلسطين حمايت مي كنيم و به اين سياست خود 

ادامه مي دهيم. 

   ورشكستگان سياسي بازهم نسخه ذلت پيچيدند

 عطش حقارت 100 نفره 

در روزهايي ك��ه به دلي��ل بدعه��دي  امريكا و 
خروجش از برج��ام و س��خنراني هاي مقامات 
امريكاي��ي علي��ه اي��ران و ايراني ه��ا فض��اي 
ضدامريكايي در افكار عمومي ايران در اوج خود 
قرار دارد، خبر نامه نگاري جمعي متشكل از برخي 
اصالح طلبان، حاميان دولت، كمونيست ها، ملي 
مذهبي ها، مخالفان نظام و ... منتش��ر مي شود 
ك��ه از اي��ران مي خواهد كه بدون پيش ش��رط 
پاي ميز مذاكره بنش��يند! اين نامه واكنش هاي 
متعددی برانگيخت، اما جاي خالي موضع گيری 
خواص اصالح طل��ب به وضوح ديده مي ش��ود. 
فصل مشترك افرادي كه نامه را امضا كرده اند، 
همكاري در فتنه 88 اس��ت و ح��اال مي توانند 
مفتخر باش��ند كار مش��ترك ديگري هم انجام 
داده اند و رسماً از ايران خواسته اند مقابل امريكا 
بدون پيش شرط بنشيند و باز مذاكره كند و اين 
چيزي جز تس��ليم خواه��ي و انداختن توپ به 

زمين ايران نيست. 
در اين گزارش بررس��ي مي كنيم كه آي��ا واقعاً 
نظر اصالحات اين اس��ت ي��ا صداي��ي ديگر  از 
اردوگاه اصالح طلبي خواهيم ش��نيد. خصوصاً 
كه غالمحس��ين كرباس��چي به عن��وان يكي از 
امضاكنن��دگان نام��ه مي گويد ك��ه »جمعي از 
دوستان اصالح طلبي كه در داخل كشور حضور 
دارند، متولي اين نامه شدند... « از سويي مروري 

بر برخي واكنش ها به اين نامه خواهيم داشت. 
   متهم كردن ايران همنوا با امريكا

يكي از طرف هاي اصلي توافقنامه برجام، نه تنها 
پس از اجرا به تعهدات خود عمل نكرده، بلكه دو 
سال و اندي پس از برجام، رسماً از آن خارج شده 
و به طور كلي آن را زير پا گذاشته است. در چنين 
شرايطي آيا آن عضو خارج ش��ده از برجام بايد 
متهم باشد، يا ايراني كه به تمامي تعهدات خود 
طبق گزارش هاي آژانس عمل كرده و خطايي در 
تبعيت از توافقنامه برجام نداشته است؟ اما اين 
بيانيه از ايران مي خواهد كه بدون پيش شرط پاي 
مذاكره بنشيند؛ يعني دليل همه مشكلي كه بين 
ايران و امريكا وجود دارد، ايران است و اگر ايران 
از موضع خود كوتاه بيايد، مشكل حل مي شود! 
آيا اين همان موضع ترامپ نيست؟ او هم معتقد 
است ايران بايد پاي ميز مذاكره بنشيند و حرف 

امريكا را بپذيرد.

 ترام��پ ه��م معتقد اس��ت مش��كل ب��ه ايران 
برمي گردد و اين ايران اس��ت كه بايد رفتار خود 

را تصحيح كند. 
اما موضع آبان ماه 96 حسن روحاني در تناقض 
با اين موضع امروز برخ��ي اصالح طلبان جالب 
توجه اس��ت: »داس��تان مضحكي اتفاق افتاده؛ 
مي گويند تعهدي كه قباًل بس��تيم، فعاًل قرص 
و محكم نباش��د، درباره موض��وع ديگري حرف 
بزنيم! امري��كا با زبان و عم��ل مي گويد كه اهل 
مذاكره و تعهد نيس��ت اما به برخي كشورهاي 
شرق آسيا )كره شمالي( مي گويد بيا با ما مذاكره 
كن؛ مگر ديوانه اند كه با شما مذاكره كنند؟ شما 
به مذاكره اي كه به تأييد س��ازمان ملل رسيده، 

پايبند نيستيد«. 
   اصالح طلبان و بازي با دو بليت

نس��بت اين نامه ب��ا اصالح طلبان چيس��ت؟   
اصالح طلبان��ي كه در روزهاي پ��س از خروج 
امريكا از برج��ام و وقتي انتقادات��ي به دولت 
روحاني ش��د كه چگونه قراردادي بستيد كه 
ضمانت اجرايي نداش��ت، تأكيد مي كردند در 
موقعيت كنوني بايد جهت انتقاد و اعتراض مان 
دولت امريكا باش��د، حاال ردش��ان را مي شود 
در نامه اي ديد كه نه تنه��ا اعتراضي به امريكا 
ندارد، بلكه حل مشكل را در تغيير رفتار ايران 
مي بيند. آي��ا اصالح طلبان مثل هميش��ه در 
برابر اش��تباهات فاحش جريان خود سكوت 
خواهند كرد يا آنكه موضوع چيز ديگري است 
و آنها اصاًل اين نامه  تس��ليم خواهانه را اشتباه 
نمي دانند؟ غالمحسين كرباس��چي در مورد 
متن نامه و ارتباطش ب��ا اصالح طلبان معتقد 
اس��ت كه »اين موضوع جديد نيس��ت؛ بلكه 
گروه هاي اصالح طلب فعلي نيز در اين زمينه 
نظرات زياد متفاوتي با نظرات مطرح شده در 

اين نامه ندارند. «
به نظر مي رس��د كه اصالح طلبان واقعاً مشكل 
چنداني با موض��ع و محتواي نام��ه ندارند. اگر 
روزي مي گفتند به دولت امريكا انتقاد كنيد و نه 
دولت روحاني، نه از بغض دولت اياالت متحده، 
بلكه صرفاً براي رهانيدن دولت   از انتقادات بود. 
تقسيم كار كرده اند كه برخي ژست ضد ترامپ 
بگيرند و برخي بگويند ب��ا ترامپ مذاكره كنيد! 
مي گويند دولت خودي را متهم نكنيد وگرنه به 

وقت خود، كل ايران را متهم مي كنند كه مقصر 
شما بوديد و نه دولت امريكا و بايد بي شرط پاي 
ميز مذاكره برويد! با تقسيم كار توانسته اند با دو 
بليت بازي كنند و در هر دو زمين ضد ترامپ و با 
ترامپ زمين بازي داشته باشند. اصالح طلبان به 
وقت اعتراض به دولت روحاني، مقصر را امريكا 
مي دانند و ب��ه وقت توجيه دليل اصرارش��ان بر 

مذاكره، همه ايران را!
   واكنش هاي سياسيون  

علي مطهري، نايب رئي��س مجلس و از حاميان 
برجام و دولت روحاني درباره اي��ن نامه معتقد 
اس��ت كه »در ش��رايط فعلي، انجام مذاكره كار 
مناسب و مفيدي نيس��ت چون در حال حاضر 
امريكا حالت آمرانه و دستوري به خود گرفته و 

گويي با يكي از مستعمراتش صحبت مي كند.«
حجت االس��الم محمدتقي رهب��ر، عضو جامعه 
روحانيت مبارز اين حركت اصالح طلبان را خالف 
كرامت و عزت ملي مردم و كش��ور برش��مرده و 
مي گويد: »همه ديگ��ر مي دانند ك��ه امريكا به 
هيچ عهدي پايبند نيس��ت، از اين رو اقدام اخير 
اصالح طلبان، تحقير كش��ور در مقابل دش��من 
اس��ت. اين كار آنها به دشمن س��وژه و فرصتي 
مي دهد تا ادعا كنند در داخل جناح هاي كشور 
اختالف نظر وجود دارد و نفس اين عمل نامناسب 

است. «
عليرضا ش��يخ عطار، قائم مقام اسبق وزارت امور 
خارجه هم در اي��ن زمينه مي گوي��د: »در اين 
موقعيت خاص و پس از خروج امريكا از برجام، 
اين نهايت آرزوي امريكايي ها است كه ايران به 
مذاكره مس��تقيم با آنها بنشيند. هدف امريكا از 

صورت دادن مالقات با رهبر كره شمالي گرفتن 
امتياز از كره ش��مالي نبود، بلك��ه بنابر نظر اين 
عده از كارشناسان هدف ارس��ال پيام به ايران و 
تشويق به تن دادن به گفت وگوي مستقيم بود 
تا اعتبار ايران را در منطقه و جهان كاهش دهد. 
در اين صورت خيلي هم مهم نيست كه ايران در 
گفت وگوهاي مستقيم با امريكا امتياز بدهد يا نه؛ 
بلكه همين كه تصوير ايران در منطقه و در ميان 
مردم كشورهاي مسلمان تغيير كند براي امريكا 
كافي است؛ همانطور كه هدف امريكا از گفت وگو 
با كره شمالي هم اخذ امتياز نبود با اين تفاوت كه 
كره شمالي قدرت تأثيرگذاری در جهان نيست، 

اما ايران چنين قدرتي دارد. «
محمد هاشمي، از اعضاي سابق حزب كارگزاران 
و برادر مرحوم هاشمي رفسنجاني معتقد است 
كه »هر مذاكره ش��رايطي دارد كه اگر ش��رايط 
مطلوب باشد، به خوبي پيش مي رود و در غيراين 
صورت بي معناست. ش��رط مطلوب پاي بندي 
دو طرف به توافق اس��ت. مذاكره با كشوري كه 
احساس مي كند قدرتمندترين كشور دنياست و 
نگاهي از باال به پايين به ساير كشورها دارد، هيچ 

زماني به صالح نيست. «
سيدمحمد حسيني، دبير كل كانون دانشگاهيان 
ايران اسالمي و وزير اس��بق ارشاد هم مي گويد: 
»اين نامه در ش��رايطي نوشته شده كه ما شاهد 
خروج ترامپ از برجام و نقض تعهدات از س��وي 
امريكا هستيم كه اين بسيار عجيب است. ترامپ 
نشان داده پايبند به هيچ قراردادي نيست، االن 
هم شرط و ش��روطي را براي جمهوري اسالمي 
مشخص كرده، وزير خارجه امريكا نيز 12 شرط 
را گذاش��ته است، پس امريكا ش��روط خود را از 
قبل اعالم كرده اس��ت و مذاكره بي قيد و شرط 
با امريكا معنايي ندارد. وقتي چنين رجزخواني 
از سوي مس��ئوالن امريكايي مي ش��ود، چگونه 
مي شود برويم، بنشينيم و با آنها مذاكره كنيم؟ 
نامه اين 100 نفر چراغ س��بزي به امريكاس��ت 
و نش��ان مي دهد در داخل ايران ه��م افرادي با 
امريكا همكاري مي كنند و مي توانند عامل فشار 
به جمهوري اسالمي و عامل جنگ رواني باشند 
تا ما امتيازات بيشتري را به امريكا بدهيم! ما از 
امتيازاتي كه در موضوع هسته اي تقديم كرديم، 
هيچ عايد و نتيجه اي به دست نياورديم، نه تنها 
تحريم ها لغو نش��د، بلكه اضافه هم شد، حال با 
اين شرايط چنين موضوعي مصداق » آزموده را 

آزمودن خطاست «. 
محمدنبي حبيبي، دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي 
معتقد است كه »چندي پيش ترامپ گفت، ايران 
به زودی به ميز مذاكره براي پرداخت امتيازات 
بيشتر برمي گردد، منظور او همين نامه خفت بار 
بود كه عوامل امريكا در ايران در حال تدارك آن 
بودند. يك مشت ورشكس��ته سياسي به عالوه 
فتنه گران سال 78 و 88 به همراه كمونيست ها و 
طرفداران بهائيان سازه اصلي امضا كنندگان نامه 
را تش��كيل مي دهند. اين جماعت هيچ گاه طي 
چهار دهه گذشته به فكر منافع ملت نبوده اند و 
همواره خواست اجانب و بيگانگان را به مسئوالن 

ديكته و توصيه مي كردند. «
   تكرار مكررات

اين اولين بار نيس��ت كه امريكا عهدش��كني 
مي كند و اصالح طلب��ان نمي خواهند ببينند. 
مذاكرات بازرگان �� برژينس��كي، عهدشكني 
امريكا در قرارداد الجزاير، مذاكرات س��عدآباد 
و نمونه هايي از اين دست كه آخرينش برجام 
بود، دليل روش��ن بي اعتمادي به امريكاست، 
اما اصالح طلب��ان ترجيح مي دهن��د دنيا را به 
گونه اي ديگر ببينند؛ جاي��ي كه هنوز امضاي 

كري تضمين است. 

ژه
وی

منافقیندرتبوکعربستانمستقرشدند
حدود 150 نفر از منافقين در پايگاهی در منطقه تبوك 
عربستان مس��تقر ش��دند. جمع آوری اطالعات از ايران 
و اقدام��ات منطقه ای اي��ران مأموريت اين گروه اس��ت. 
هزينه های مربوطه نيز قرار است توسط آل سعود پرداخت 
شود. همچنين يك پايگاه ديگر نيز با پيگيری امريكايی ها 

در امارات در اختيار منافقين قرار داده شده است. 
جاسوسی و كمك به شبكه سازی و جمع آوری اطالعات 
برای تحريم مأموريت اصلی و جديد منافقين اس��ت. در 

نشست آتی منافقين در پاريس كه چند روز ديگر برگزار 
می شود، قرار است به ش��ركت كنندگان غربی پولی داده 
نشود و پولی كه هر سال به امثال جان بولتون داده  می شد، 
 صرف مأموريت های جديد تروريس��ت های وطنی شود.

 همچنين امريكايی ها به دنبال اخذ پايگاهی از پاكستان 
برای منافقين نيز می باشند.

 امريكايی ها و س��عودی ها موافقت كردند ك��ه پول و در 
صورت نياز س��الح در اختيار گروهی به ن��ام خلق عرب 

قرار دهند. 

صدفراخوانمجازیدوموردواقعی
 بررسی  ها نش��ان می دهد از هر صد فراخوانی كه در فضای 
مجازی داده می شود، دو مورد آن محقق می شود كه معموالً 

داليل موجه صنفی دارد. 
روند كار  نش��ان می دهد كه منافقين، س��لطنت طلب   ها و 
شبكه  هايی مانند من و تو و بی بی س��ی فارسی بر اين باورند 
كه پس از خروج ترامپ از برجام و مطالبات غيرمنطقی وزير 
خارجه امريكا، تحريك اجتماعی سخت تر و انسجام ملی رو 

به تقويت است. 

زینب شریعتي
   گزارش

به نظر مي رس�د ك�ه اصالح طلبان 
واقعًا مش�كل چنداني ب�ا موضع و 
محت�واي نام�ه ندارند. اگ�ر روزي 
مي گفتند ب�ه دولت امري�كا انتقاد 
كنيد و نه دولت روحاني، نه از بغض 
دولت اي�االت متح�ده، بلكه صرفًا 
براي رهانيدن دولت   از انتقادات بود


