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ديروز در مجلس شوراي اسالمي
 مادر شهيد خرازي

 نخستين مهمان رئيس مجلس
رئيس مجلس ش�وراي اس�المي ميزبان مادر ش�هيد خرازي بود. 
به گزارش خانه ملت، محس��ن پيرهادي نماينده م��ردم تهران، ري، 
شميرانات، اسالمش��هر و پرديس در مجلس در حس��اب توئيتر خود 
به نخس��تين ديدار دكتر محمدباقر قاليباف رئي��س مجلس يازدهم 

اشاره كرد. 
به گفته اين نماينده مردم، رئيس مجلس ش��وراي اسالمي نخستين 
ديدار خود را با مادر شهيد خرازي تنظيم كرده است. پيرهادي نوشت: 
مادر شهيد خرازي اولين مهمان قاليباف در مجلس يازدهم شد. مادر 
شهيد كه به تهران سفر كرده پيغام داده بود مي خواهد قاليباف را ببيند 

كه به عنوان اولين مهمان رئيس مجلس راهي بهارستان شد. 
   تقدير از پدر و مادر شهيدان تيموري با حضور قاليباف

رئيس مجلس با حضور در مراسم يادواره شهيدان تيموري از خانواده 
اين شهدا تقدير كرد. 

به گزارش خانه ملت، دكترمحمدباقر قاليباف روز شنبه، 17خرداد در 
مراسم سالگرد يادواره ش��هيد جواد تيموري از شهيدان حمله داعش 
به مجلس حضور پيدا كرد. رئيس مجلس در اين مراسم از پدر و مادر 
شهيدان رضا و جواد تيموري با اهداي قرآن نفيس و لوح تقدير، تشكر و 
سپاسگزاري كرد. قاليباف به همراه علي نيكزاد و محمدرضا پورابراهيمي 

در مراسم يادبود اين شهيد نيز حضور داشت. 
........................................................................................................................

اختيارات هيئت نظارت افزايش يابد
هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان 
نبايد نظ�ارت محور باش�د و بايد 
امكان ص�دور رأي علي�ه نماينده 
باش�د.  داش�ته  را  خاط�ي 
مس��عود خاتم��ي نماين��ده م��ردم 
گلپاي��گان و خوانس��ار در مجل��س 
شوراي اسالمي در گفت وگو با تسنيم، 
با بيان اينكه نظارت بر نمايندگان با 
تقويت اين هيئت امكان پذير خواهد بود، گفت: بايد اختيارات هيئت 
نظارت افزايش يابد تا نظارت مؤثرت��ري بر عملكرد و رفتار نمايندگان 
داشته باش��د. اين هيئت صرفاً نظارت محور نباش��د بلكه اختياراتش 
افزايش يابد و امكان صدور رأي داشته باشد كه در واقع منجر به مجازات 
نماينده خاطي ش��ود. نماينده مردم گلپايگان در مجلس بيان داشت: 
نماينده نبايد از جايگاه و قدرت خود سوءاستفاده كند اگر يكي از وكالي 

ملت چنين سوء استفاده اي كرد بايد با وي برخورد كرد. 
خاتمي اضافه كرد: گاهي نماينده براي حل مشكل مردم تمام توان خود 
را به كار مي بندد اما به هر دليلي ممكن است آن مشكل خاص حل نشود 

ولی وقتي صادقانه با مردم سخن بگويد، مردم مي پذيرند. 
........................................................................................................................

دولت در ديپلماسي اقتصادي موفق نبود
ديپلماسي اقتصادي امروز يكي از 
راه ه�اي گس�ترش ديپلماس�ي 
سياس�ي اس�ت كه در اين راستا 
باي�د اي�ن ن�وع ديپلماس�ي را 

گسترش بدهيم. 
محم��د حس��ن آصف��ري نماينده 
اراك در مجلس ش��وراي اس��المي 
در گفت وگو با تسنيم، با بيان اينكه 
در چند سال گذشته دولت ها در ديپلماسي اقتصادي موفق نبوده اند، 
گفت: ديپلماسي اقتصادي امروز يكي از راه هاي گسترش ديپلماسي 
سياسي اس��ت كه در اين راس��تا بايد اين نوع ديپلماسي را گسترش 
بدهيم. وي با تأكيد بر اينكه متأس��فانه دستگاه ديپلماسي كشورمان 
در چند سال اخير نتوانسته ميز هاي اقتصادي را در سفارتخانه ها فعال 
كند، ادامه داد: در دوران تحريم اين ميزهاي اقتصادي مي توانس��تند 
كمك زيادي ب��ه دور زدن تحريم ها و كاهش ب��ار تحريم ها كنند كه 
متأسفانه اين اتفاق رخ نداد. نماينده اراك در مجلس تصريح كرد: در 
شرايط فعلي كه در دوران پسابرجام هستيم، بايد كارشناسان اقتصادي 
در سفارتخانه ها حضور داشته باشند و آنها با سرمايه گذاران خارجي 
ارتباط داشته باشند تا در اين حوزه تحوالتي ايجاد شود. قطعاً با فعال 
شدن حوزه ديپلماس��ي اقتصادي قدرت چانه زني در حوزه سياسي و 
پشت ميز مذاكرات نيز افزايش خواهد يافت كه بايد تحوالتي در اين 

زمينه ايجاد شود. 
........................................................................................................................

 اميد به امريكا زندگي مردم را 
به مخاطره مي اندازد

دبيركل جمعيت ايثارگران گفت: اميد بس�تن ب�ه مذاكره و تالش 
براي تواف�ق با امريكا باعث مي ش�ود كه در يك س�ال باقي مانده 
از عمر اين دولت، زندگ�ي مردم بيش از پيش ب�ه مخاطره بيفتد. 
محمد جواد عامري، دبيركل جمعيت ايثارگران انقالب اس��المي در 
گفت وگو با مهر و در واكن��ش به توئيت اخير محمد ج��واد ظريف با 
اشاره به اينكه گرچه شيوه هاي رؤساي جمهور امريكا با يكديگر فرق 
مي كند، اما هدف آنها مشترك است، گفت: اولين اقداماتي كه حاكي 
از عدم پايبندي امريكا به برجام بود در دولت اوباما اتفاق افتاد. يعني 
اين فكر كه امريكا پايبند به معاهدات خود خواهد بود اساس��اً اشتباه 
است كه ما هفت س��ال آن را تجربه كرده و بابت آن هم هزينه گزافي 

پرداخت كرده ايم. 
عامري در ادامه تأكيد كرد: اينكه در درون كشور مشكالت اقتصادي به 
حداكثر رسيده بخشي از آن ناشي از همين نگاه اميدوارانه دولتمردان 
به امريكا و مذاكره است. اينكه هنوز اينها به دنبال اين مسائل هستند، 

نشان مي دهد كه جز مذاكره كار ديگري بلد نيستند. 
دبيركل جمعيت ايثارگران تأكيد ك��رد: وزراي همين دولت در طول 
اين ايام مكرر اظهار كرده اند كه تحريم ها حداكثر بين ۲۰ تا ۳۰ درصد 
براي كشور مشكل ايجاد كرده و خيلي از مشكالت كنوني كشور ناشي 
از سوءتدبير است. اميد بس��تن به مذاكره و تالش براي توافق با امريكا 
باعث مي شود كه در يك ساله باقي مانده از عمر اين دولت زندگي مردم 

بيش از پيش به مخاطره بيفتد. 
اين فعال سياسي تأكيد كرد: ما در برجام امتيازات بسيار زيادي به طرف 
مقابل داديم اما امريكا به اين هم راضي نشد، چطور مي توان تصور كرد 
با كسي مثل ترامپ كه مردم خود را تروريست مي خواند و به آنها رحم 

نمي كند بر سر ميز مذاكره نشست. 

 مقابله نرم دشمن با انقالب اسالمي 
محمد صرفي در س��رمقاله دي��روز خود در 
روزنامه كيهان با اشاره به سال هاي رهبري 
مقام معظم رهبري نوش��ت: داغ وداع با امام 
خميني)ره( در نيمه خرداد، نه بر تقويم كه بر دل عاشقان حضرتش 
همچنان س��نگيني مي كند اما آنچه اي��ن داغ را تحمل پذير كرد و بر 
دل هاي سوزان مرهم نهاد، جانشيني ايش��ان با شخصيتي بود كه در 
۳1سال گذشته سكان انقالب اسالمي را در دست داشته و اين كشتي 
را در دريايي طوفاني و پرخطر از مهيب ترين مخاطرات به سالمت عبور 
داده و به پيش رانده است. اگر امام راحل و عزيزمان هدف تير تحريف 
و طعن و كينه دشمن بودند كه بودند، حجم اين تيرهاي مسموم عليه 
حضرت آقا چندين برابر است. اين افزايش چندين برابري هجمه ها و 
شبهه افكني ها عليه ايشان نسبت به حضرت امام، دو دليل عمده دارد؛ 
نخست آنكه دشمنان و معاندان انقالب اسالمي در ابتداي انقالب هنوز 
نمي دانستند با چه پديده اي روبه رو هستند. گمان مي كردند انقالب 
اسالمي ايران، نهالي نحيف است كه به راحتي مي توان آن را ريشه كن 
كرد و اساساً مسئله اي جدي نيست. وقتي پس از مدتي كوتاه متوجه 
شدند كه ماجرا چقدر جدي و براي دنياي استكبار خطرناك است، باز 
هم گمان كردند با مواجهه سخت و امنيتي مي توانند انقالب اسالمي 
را زمين بزنند. اين سير صعودي پس از سال 68 با شتاب بيشتري ادامه 
مي يابد، چراكه دش��من ب��ه درس��تي درمي يابد كه تكي��ه صرف بر 
توطئه هاي امنيتي و نظامي، چاره ساز نيست و بايد از طريق نرم با اين 

انقالب و رهبرانش درافتاد. 
........................................................................................................................

»جهش توليد« و امر »تحول«
محمد نوروزي در س��رمقاله ديروز 
روزنام��ه وطن ام��روز با اش��اره به 
ضرورت ايجاد تحول و جهش توليد 
در فضاي كشور نوشت: فارغ از اينكه نقش نهادهاي مختلف حاكميتي 
و مردمي در تحق��ق جهش توليد چه باش��د، پذيرفتن اينكه جهش 
توليد، امري تمدني و تحولي است، مي تواند در نوع نگاه و رويكردمان 
در پرداخت به اين موضوع، بس��يار الهام بخش و متمايزكننده باشد. 
انتظار مي رود مسئوالن و سياستگذاران، قدري متفاوت بينديشند و 
البته متفاوت عمل كنند. جاي تعجب است كه نهادهاي حاكميتي 
در همان روزهاي آغازين س��ال، بس��ياري از محورهاي سياستي و 
پيشنهادهاي اقتصادي و توليدي س��ال هاي قبل و وظايف روزمره 
س��ازمان ها را با رتوش و اصالح ظاهري به عنوان محورهاي جهش 
توليد آماده كرده و به مردم عرضه داشتند و حتي پوششي رسانه اي 
براي آن طراحي كردند! در واقع اولي��ن گام تحول عملي و ميداني، 
تحول ذهني و انديشه اي است كه متأسفانه در بخشي از مسئوالن و 
سياستگذاران كشور وجود نداشته و به همين نسبت، باور كافي براي 
اقدامات مؤثر در چنين عرصه هايي را از خود بروز نمي دهند و چه بسا 
راز تأكيد و تمركز مقام معظم رهبري بر لزوم به كارگيري جوانان و 

انديشه هاي جوانان با توجه به همين اصل بنيادين باشد. 
........................................................................................................................

اصولگرايان در 1400 شانسي ندارند 
احمد غالمي در س��رمقاله ديروز روزنامه 
ش��رق نوش��ت: دور از انتظار نيس��ت كه 
هرقدر به 14۰۰ نزديك مي شويم، مجلس 
يازدهم رويكرد تازه اي پيدا كند و به اتاق فكر و مركز عمليات انتخاباتي 
اصولگرايان تبديل شود. در اين ماه هاي باقي مانده، مجلس با دو تاكتيك 
به ميدان خواهد آمد. تاكتيك اول، عمليات ايذايي است. عمليات  ايذايي 
در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي براي نشان  دادن اقتدار و كارآمدي 
مجلس. مانورهاي اقتصادي همچون دعوت از وزرا و مقامات مسئول در 

حوزه هاي بانكي، صنعتي و تجاري براي پاسخگويي. 
عملياتي ايذاي��ي كه بنا دارد دول��ت را در اين روزه��اي باقي مانده 
دس��ت به عصا  كن��د و از طرفي ديگر نش��ان بدهند مردم��ي كه به 
آنان رأي نداده اند، اش��تباه بزرگي مرتكب ش��ده اند، خاصه اينكه 
نمايندگان از هم اكنون س��فرهاي ايذايي اس��تانی را كه بعيد است 
به نتيجه اي منتج ش��ود، آغاز كرده اند. ام��ا تاكتيك دوم مجلس يا 
عمليات واقعي، تخريب دولت روحاني اس��ت؛ دولت��ي كه امضاي 
اصالح طلبان را پاي خود دارد. هرقدر اين دولت تخريب شود، مردم 
كمتري به پاي صندوق رأي خواهند آمد و اصولگرايان باز ميداندار 
سياست خواهند بود. چرا اين گونه اس��ت؟ مگر نه اينكه با تخريب 
دولت روحاني بايد آنتاگونيستي ش��كل بگيرد كه منجر به احياي 
سياست شود؟ اصولگرايان مي دانند شرايط اين گونه نيست و در هر 
آنتاگونيستي وجود دو قطب ناهمنام ضروري است، قطب هايي كه 
توان ايجاد ما و آنها را داشته باشد اما دو قطب فعلي قاليباف و روحاني 
فاقد چنين تواني است. آنان قطب هاي خنثي هستند. پس تنها راه 
ممكن پيگيري استراتژي سياس��ت بدون طعم مردم است، وگرنه 

اصولگرايان هيچ شانسي در انتخابات 14۰۰ ندارند. 
........................................................................................................................

 امكان مذاكره 
بين ايران و امريكا هست يا نه؟

مهدي مطهرنيا طي يادداشتي با عنوان تبادل 
دو زنداني و يك گمانه زني  در شماره ديروز 
آفتاب يزد نوش��ت:    تب��ادل زندانيان كه به 
 تازگي ميان ايران و اياالت متحده رخ داده گامي مثبت در جهت كاهش 

تنش ها ميان دو طرف محسوب مي شود. 
اين موضوع به  ويژه در امريكا مورد اس��تقبال بس��ياري ق��رار گرفته و 
توئيت هاي دونالد ترامپ و مايك پمپئو حاكي از نگاه مثبت واشنگتن 
به تبادل  صورت گرفته است،  با اين حال آنچه در ادبيات سياسي حال 
حاضر امريكا معنادار اس��ت اقداماتي در جهت تداوم فشار حداكثري 
بر  تهران اس��ت تا از اين طريق شرايط گفت وگو با س��ازوكارهايي كه 
واشنگتن در نظر دارد فراهم شود! در واقع اين تبادل زنداني در  حالي 
انجام شده كه امريكا كماكان فشارهاي اقتصادي و ديپلماتيك شديدي 

را بر تهران اعمال كرده است. 
از سوي ديگر با توجه به  اينكه اقدام صورت گرفته براساس گفت وگوهايي 
ميان دو طرف با مشاركت سوئيس انجام شده، موضوعي كه مطرح است 
واكنش  طيف هاي مخالف دولت به اين اقدام است. در واقع از اين منظر 
واكنش مجلس يازدهم در ايران نيز اهميت دارد چراكه در دوره  مجلس 
دهم واكنش محافظه كاران نسبت به اقدامات دولت روحاني در قبال 
امريكا همواره مخالفت بود و حاال اگر اين تبادل كه ناشي  از گفت وگو 
ميان طرفين بوده را مجلس يازدهمي ها ناديده بگيرند، نشان از نوعي 
سياست زدگي در ارتباط با رويه محافظه كاران  نسبت به دولت روحاني 

خواهد بود.  
از سوي ديگر، اما واشنگتن به دنبال شرايطي مانند تبادل اخير است 
تا به نوعي فشارها بر ايران را براي مذاكره افزايش دهد به  همين دليل 
اس��ت كه ترامپ نيز اس��تقبال خاصي از موضوع اخير داش��ته است. 
عالوه بر اين او تالش ك��رده تبادل زنداني��ان را در  ماه هاي منتهي به 
انتخابات به عنوان يك موفقيت در عملكرد خود ثبت كند و با دعوت 
ايران به مذاكره بار ديگر به دنبال اين باش��د  كه توپ را به زمين ايران 
بيندازد. با اين حال ايران بارها اعالم كرده كه خواهان مذاكره با امريكا 
و دولت ترامپ نيس��ت. در واقع  اقدام هايي چون تبادل زنداني اگرچه 
دريچه هاي اميدي از كاهش تنش را ب��از خواهد كرد اما ترديد جدي 
وجود دارد كه آيا چنين  اقداماتي مي تواند به حل اختالفات ميان اين 

دو كشور كمك كند؟

88498443سرویس  سياسي

كدام جريان داخلی، امريكا را بزک می كند؟

 روايت مخدوش تجديدنظرطلبان 
از وقايع امريكا

بعد از گذشت 
سعيد همتي

   گزارش  یک
دو  نزدي�ك 
هفته از مرگ 
جورج فلويد، سياهپوس�ت امريكايي به 
دست پليس اين كشور همچنان جرياني 
تالش مي كند از تخريب وجهه امريكا در 
كش�ور جلوگيري كند و ب�ه عنوان يك 
هواخ�واه فرهن�گ و تم�دن غ�رب، 
برخوردهاي غيرانساني مأموران انتظامي 
و امنيتي دولت امريكا با شهروندانش را تا 

حد امكان استتار كند. 
»خش��ونت را نفي اما خود بدان عمل كند« 
يكي از مهم ترين تئوري هاي رهبران جريان 
غ��رب زده داخلي ب��راي ايج��اد مظلوميت 
اجتماعي- سياس��ي ب��راي خ��ود و مقابله با 
رقيبان و حتي حاكميت سياسي كشور بوده 
اس��ت، به طوري كه در تحوالت اجتماعي و 
سياسي كشور تصميم گيران وتصميم سازان 
اين طي��ف خ��ود مديريت كننده آش��وب و 
غائله آفريني و ايجاد تشنج در كشور بوده اما 
همواره تالش كرده اند گارد »حمايت از حقوق 
شهروندي«، »حقوق بشر دوستانه« و پرهيز از 

خشونت را به خود بگيرند. 
  قلب واژگان

 براي دستيابي به اهداف سياسي
بعد از روي كارآمدن دولت اصالحات در سال 
1۳76 تاكنون جريان غرب زده داخلي با تكرار 
شعارهاي تبليغاتي- انتخاباتي نظير »ضرورت 
حمايت از حقوق ش��هروندي« و »حق آزادي 
بيان« در پي ايجاد مظلوميت اجتماعي و جلب 

آراي عمومي جهت دستيابي به قدرت سياسي 
بوده است اما در بسياري اوقات به راحتي عمل 
به چنين ش��عارهايي را زير پا گذاش��ته و در 
جهت عكس آن عمل كرده اس��ت، به عنوان 
نمونه در س��ال 88 اردوكش��ي خياباني را به 
دليل عدم مقبوليت اجتماعي نامزد انتخاباتي 
خود به راه انداختند و با هنجارش��كني هاي 
گسترده به اموال عمومي آسيب زده و عامل 
مرگ چندين نفر از هموطنان ايراني ش��دند 
يا در س��اير پديده هاي اجتماعي نه تنها حق 
شهروندي را براي مخالفان قائل نشدند و آنها 
را متهم به همراهي با صهيونيس��ت ها كردند 
بلكه اجازه ابراز نظر در ح��د يك منتقد را نيز 
به طرف مقابل ندادند، به طوري كه در جريان 
تحوالت هفت سال اخير كشور، بارها منتقدان 
را تحت عنوان عناويني نظير بي شناس��نامه، 
بي سواد، جنگ نديده و تازه به دوران رسيده 

مورد شماتت و تخطئه قرار داده اند. 
  فداييان فرهنگ و تمدن امريكا!

اعتراضات اجتماع��ي- اقتصادي اخير امريكا 
بستری شده اس��ت تا بار ديگر اثبات كند كه 
جري��ان غ��رب زده داخلي كلم��ات و واژگان 
سياسي و اجتماعي را به نفع خود مصادره كند 
و هر جايي كه نياز باشد براي سركوب جريان 
مخالف از آن استفاده  كند و هر جا نيز كه اقتضا 
كند آن را بهانه اي ب��راي تطهير يك طيف يا 
جماعت قرار  دهد. امروز بعد از گذشت دو هفته 
از آغاز اعتراضات خياباني مردم امريكا، رهبران 
تئوريسين ها و رسانه هاي متصل به اين جريان 
در تالشند تا خشونت و رفتارهاي غيرانساني 

پليس امريكا را توجيه و تا حد ممكن استتار 
كنند تا مبادا جايگاه امريكا به عنوان يك كشور 

قدرتمند و قابل احترام مخدوش شود. 
  روايتي وارونه

در حال��ي ك��ه اق��دام جنايتكاران��ه پليس 
نژادپرس��ت امري��كا در قت��ل يك ش��هروند 
سياهپوس��ت امريكايي موج خش��م و نفرت 
مردم اين كش��ور و بس��ياري از مردم س��اير 
كش��ورها را برانگيخته اس��ت اما رسانه هاي 
جري��ان تجديدنظرطلب همچن��ان ابا دارند 
تا  آنگونه كه بايد و ش��ايد نس��بت به چنين 
موضوعي واكنش داش��ته باش��ند و اگر هم 
واكنش نشان دهند، تالش مي كنند روايتي 
مخدوش كه به واسطه آن حاكميت سياسي 
كشور را مورد تخريب قرار دهند، ارائه دهند. 
همانگونه كه گفته ش��د ط��ي دو هفته اخير 
روزنامه هاي ايران- ارگان رس��انه اي دولت- 
ش��رق، اعتم��اد، ابت��كار، آرمان، ش��هروند، 
آفتاب يزد، ص��داي اصالح��ات و... به ندرت 
به چنين مس��ئله اي پرداخته ان��د و چنانچه 
ناچاراً چنين مس��ئله ای را م��ورد توجه قرار 
داده اند، روايتي مخدوش و جهت دار از مسئله  
ارائ��ه داده اند، ب��ه طوري كه وابس��تگان اين 
طي��ف در فض��اي مج��ازي و حقيقي تالش 
كرده اند آمار كشته ش��دگان در حوادث سال 
96 را در مقابل حوادث امريكا برجسته كنند 
و آن را بستري براي تخطئه وجهه حاكميت 
سياس��ي كش��ور قرار دهند،  به عنوان نمونه 
روزنامه اعتماد در گزارشي با عنوان »قربانيان 
گلوله هاي غيرس��ازماني« نوشت: »198 روز 

بعد از اعتراضات آبان م��اه 98 همچنان آمار 
كشته شدگان اعتراض به افزايش نرخ بنزين به  
طور تلويحي و غيرمستقيم اعالم شد و هنوز 
جاي سؤال و ابهام باقي است. آنچه در رسانه ها 
به عنوان آمار تقريبي كشته شدگان اعتراضات 
آبان ماه 98 مطرح شد، بيشتر تخميني است 
كه رسانه هاي داخلي و خارجي از اعداد و ارقام 
بيان شده از سوي وزير كشور محاسبه كرده اند. 
عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كش��ور شنبه 
شب در برنامه »نگاه يك« صداوسيما حاضر 

شد و در مورد حوادث آبان توضيح داد.« 
اين روزنامه همچنين ادامه داد: »او به درصدي 
از كشته شدگان اشاره كرد كه نشان مي دهد 
اگر قرار بر اعالم رس��مي اعداد و ارقام باش��د 
احتماالً ح��دود ۲۰۰ تا ۲۵۰ نف��ر در جريان 
اعتراضات آبان ماه 98 كشته شده اند. او حين 
اي��ن توضيحات گفت ح��دود 4۰ ي��ا 4۵ نفر 
يعني حدود ۲۰درصد كشته شدگان، افرادي 
بودند كه با سالح هايي كشته شدند كه سالح 
سازماني نبوده و بنابراين آنها شهيد اعالم شده 
و كاماًل بي گن��اه بوده اند. بر اي��ن مبنا اگر 8۰ 
درصد كشته شدگان با س��الح سازماني جان 
باخته باشند، مي توان نتيجه گرفت كه تعداد 

قربانيان حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر بوده اند.« 
اين روزنامه وابسته به جريان تجديدنظرطلب 
در هفته اي كه افكار عمومي داخل و خارج از 
كش��ور معطوف به رفتار غيرانساني مأموران 
امنيتي و انتظامي دولت امريكا با شهروندان 
اين كش��ور اس��ت، تالش مي كن��د همانند 
بي بي س��ي و من وت��و اولوي��ت را در حمله به 
حاكميت سياسي كش��ور به بهانه حوادث دو 

سال قبل قرار دهد. 
  بزک   امريكا؛ رويكردي هميشگي

آنچه مس��بوق به س��ابقه اس��ت اينكه يكي 
از اولويت ه��اي جري��ان غ��رب زده داخلي 
جلوگيري از خدشه به هيمنه پوشالی امريكا 
و بزك كردن چهره اياالت متحده در حوادث 
مختلف اس��ت، روش و منش��ي كه بارها با 
واكنش رهبر معظم انقالب اسالمي نيز مواجه 
شده است. معظم له در سخنراني هفته اخير 
خود كه به مناسبت رحلت حضرت امام)ره( 
داش��تند بار ديگر از روش اي��ن طيف انتقاد 
كردند و گفتند: »به هر حال به نظر من ملت 
امريكا - من قباًل هم يك وقت گفتم، االن هم 
مي گويم- احس��اس خجلت و سرافكندگي 
مي كند از حكومت هاي خ��ودش و واقعاً جا 
دارد كه ملت امريكا از اين حكومتي كه امروز 
در امريكا هست احساس سرافكندگي كند. 
آن كساني هم كه - چه در كشور ما، ]يعني[ 
ايراني هايي كه داخل كش��ورمان هس��تند، 
چه بعض��ي ايراني هايي كه خارج از كش��ور 
هستند- شغلشان حمايت از امريكا و دفاع از 
امريكا و بزك كردن امريكا بود، آنها هم به نظر 
من ديگر سرشان را نمي توانند بلند بكنند با 

اين وضعي كه االن پيش آمده است.«

گزارشي كه عارف به عنوان رئيس فراكسيون 
اميد داد، براي برخي اصالح طلبان قانع كننده 
نبود. آنه�ا مي خواهن�د گ�زارش مبتني بر 
آمار دقيق باش�د. از س�ويي قص�د او براي 
كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري 
1400 هم جالب توجه اس�ت. چ�ه آنكه او با 
انتقادات بسياري در مورد نحوه عملكردش 
در مجلس مواجه است و از سويي ديگر هم، 
كانديداتوري او در س�ال 92 در كنار حسن 
روحاني، باعث ش�د تا رهبران اصالحات به 
او دس�تور انصراف بدهند و او ب�ا دلخوري و 
بدون نام بردن از روحاني و دعوت حاميانش 
به دادن رأي به او، از انتخابات كنار كش�يد.  
علي صوفي، دبير كل حزب پيشرو اصالحات در 
گفت وگو با راه دان��ا، در تحليل نامه محمدرضا 
عارف گفت: در بررس��ي علت نوش��تن چنين 
نامه اي از سوي رئيس فراكسيون اميد داليل و 
گمانه زني هاي فراواني وجود دارد كه از جمله 
آن برنامه ريزي براي كانديداتوري در انتخابات 

14۰۰ نيز مفروض است. 
  عارف با آمار و ارقام گزارش بدهد

وي با بيان اينكه مرس��وم اس��ت وقتي كسي 
در جايي مسئوليت داش��ته پس از پايان دوره 
مسئوليت گزارش��ي از عملكرد خود ارائه كند، 
افزود: اق��دام آقاي ع��ارف در ارائه گ��زارش از 
عملكرد فراكس��يون اميد مجلس دور از انتظار 
نب��ود زيرا درب��اره عملك��رد اين فراكس��يون 

قضاوت هاي متعددي وجود دارد. 
اين فعال سياس��ي اصالح طلب ب��ا بيان اينكه 
مس��ئوالن اجرايي هم��واره در ارائ��ه گزارش 
عملكرد خود بر آمار و ارقام اس��تناد مي كنند، 
تصريح كرد: پس از پايان كار مجلس دهم آقاي 
الريجاني در كسوت رياست مجلس گزارشي از 

عملكرد مجلس ارائه داد كه در بسياري از موارد 
مبتني بر آمار و ارقام بود و خوب است كه آقاي 
عارف نيز گ��زارش خود را براس��اس آمار ارائه 
دهد تا مشخص ش��ود در مدت نمايندگي وي 
در مجلس به عنوان رئيس فراكسيون اميد چه 
مصوباتي از سوي اين فراكسيون دنبال شده و 

چه اقداماتي به نتيجه رسيده است. 
  عارف كوتاهي هايش را به مردم بگويد

صوفي با بيان اينكه عارف در گزارش تكميلي 
خود بايد عملكرد دولت در چهار سال فعاليت 
مجلس دهم را نيز بررس��ي كند، تصريح كرد: 
بايد سهم دولت و مجلس و نيز سهم فراكسيون 
اميد در اين ناكارآمدي ها مشخص شود. دبير 
كل حزب پيش��رو اصالحات با بيان اينكه اگر 
آقاي ع��ارف قصد كانديدات��وري در انتخابات 
14۰۰ را دارد بايد به عنوان نماينده مردم خود 
را صادقانه مورد نقد قرار دهد، تأكيد كرد: عارف 
به مردم بگويد در چهار س��ال گذشته كجاها 

كوتاهي كرده است. 
صوفي ب��ا بيان اينكه بس��ياري از كس��اني كه 
در ليس��ت اميد قرار گرفتند با اين فراكسيون 
همراهي نكردند و راه خودشان را عوض كردند، 
گفت: همين تغيير رفتار باعث ش��د عارف در 
انتخابات رياست مجلس شكست بخورد، حتي 
بودند چهره هاي ش��اخص اصالحات كه براي 
رياس��ت مجلس به ج��اي ع��ارف از الريجاني 

حمايت كردند. 
  در حمايت از الريجاني

مطامعي براي اصالح طلبان وجود دارد
وي درب��اره اينكه چرا عارف در ه��ر انتخاباتي 
ناكام مان��ده و فرص��ت تكيه زدن بر كرس��ي 
رياس��ت را به دس��ت نمي آورد، گفت: بخشي 
از اين مس��ئله مربوط به كاراكتر ش��خصيتي 
عارف و بخشي هم مربوط به محافظه كاري ها 
و خودبزرگ بيني هايي می باش��د ك��ه در بين 

اصالح طلبان به وجود آمده است. 

دبي��ر كل حزب پيش��رو اصالحات ب��ا بيان 
اينكه برخ��ي اصالح طلبان ب��راي انتخابات 
14۰۰ به آقاي الريجاني چراغ س��بز نشان 
مي دهند، گف��ت: حماي��ت اصالح طلبان از 
الريجاني بي دليل نيس��ت، بلكه مطامعي از 
قبل اين مس��ئله ب��راي اصالح طلبان وجود 
دارد، همانطور كه در جريان رياست مجلس 
هم اصالح طلب��ان در حمايت از الريجاني به 
دنبال مطامعي خارج از جريان اصالح طلبي 
و حتي منافع ملي بلكه بيشتر به دنبال منافع 
شخصي بودند. بسياري تالش كردند كه آقاي 
خاتمي هم در جريان انتخاب رئيس مجلس 
از الريجاني حمايت كند اما وي نپذيرفت و از 

عارف حمايت كرد. 
  قصد عارف كانديداتوري براي رياست 

جمهوري است
صوفي با بيان اينكه ش��واهد حاكي از آن است 
كه عارف خود را براي انتخاب��ات 14۰۰ آماده 
مي كند، گفت: علت عدم ثب��ت نام عارف براي 

انتخابات مجلس نيز همين بود. 
وي با بي��ان اينكه اصالح طلب��ان در حمايت از 
كانديداه��اي انتخابات��ي ديگ��ر نمي توانند بر 
رويكرد س��لبي تكيه كنند، گفت: بايد صرفاً بر 
شاخص هاي اصالح طلبي تكيه كنيم و مالك 
انتخاب كانديداهاي مورد حمايت اصالح طلب 

شناخته شده باشد. 
دبي��ر كل ح��زب پيش��رو اصالحات ب��ا بيان 
اينكه اصالح طلب��ان در انتخاب��ات 14۰۰ دو 
كانديداي شاخص خواهند داشت، عنوان كرد: 
در صورت تأييد صالحيت، عارف و جهانگيري 
دو كانديداي اصالح طلبان در انتخابات رياست 
جمهوري هستند كه البته بعيد نيست اين بار 

عارف به نفع جهانگيري كنار بكشد.

دبير كل حزب پيشرو اصالحات:

عارف و جهانگيري كانديداي اصالح طلبان در 1400 هستند

   گزارش 2


