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روی موج کوتاه

از آن جایی کــه آب اصالح طلبان و 
اصولگرایان تــوی یک جوی نمی رود، 
دولت معموال در جلسات جداگانه آنها 
را می پذیرد. یکی از معدود دفعاتی که 
این دو طیف، همزمان به ضیافت افطار 
دولت دعوت شده بودند تیرماه 94 بود 
که غالمحسین کرباسچی در آن جلسه 
از میرحسین موســوی به عنوان سید 
مظلوم یاد کرد و باعث شــد تعدادی از 
میهمانان اصولگرای دولت جلسه را ترک 
کنند. غالمرضا مصباحی مقدم که یکی 
از ترک کنندگان آن جلسه بود، گفته 
بود: »اگر بناست او )میرحسین موسوی( 
سید مظلوم باشد البد ظلم کننده به او 
نیز نظام است! درحالی است که او ظلم 
بزرگی به نظام مرتکب شده و از این رو به 
نظر بنده نشستن در فضای این جلسه 

مشروعیت ندارد.«
به هر حال اختالفاتی از این دست 
موجب می شــد که دولــت تمایل 
چندانی برای میزبانــی همزمان دو 
گروه نداشته باشد، اما ضیافت افطار 
شنبه شــب نشــان داد که دولت در 
شــرایط موجود تصمیم گرفته تا هر 
دو آنها را دور یک میــز جمع کند تا 
شاید بتواند به همگرایی و وحدت در 

روزهای سخت کنونی منجر شود.
بدیــن  ترتیــب از غالمرضــا 
مصباحی مقــدم، محمدرضــا باهنر، 
غالمعلی حدادعادل، اسداهلل بادامچیان 
و دیگر چهره های اصولگــرا گرفته تا 
محمدعلی ابطحی، محسن هاشمی، 
جواد امام، محمد عطریانفر، منتجب نیا 
و سایر چهره های شاخص اصالح طلب 
و اعتدال گرا همگی شــنبه شب دور 
یک میز میهمان دولت بودند تا به قول 
آذر منصوری، قائم مقــام حزب اتحاد 
ملت، »هرچه دل تنگشان می خواهد، 

بگویند.«

دولتبیاختیار
ودولتدرسایه

گرچه این بــار کار به قهــر و ترک 
جلسه نکشــید، اما بنابر آنچه راویان 
ضیافت شنبه شب شــرح می دهند، 
اختالف اصولگرا و اصالح طلب بر ســر 
اولویت هایشان به قدرت پابرجاست. 
اکثریــت اصالح طلبــان از روحانی 
گالیه داشــتند که چرا او و دولتش از 
اصالح طلبانی که مایه پیــروزی او در 
انتخابات بوده اند، این گونه فاصله گرفته 
و به آنها بی اعتنایــی می کند. وزرای او 
دیگر مسئله مورد انتقاد در این جلسه 
بوده است؛ آنچنانکه قدرت اهلل علیخانی، 
از اصالح طلبان حاضر در این جلسه رو 
به روحانی گفت: »چرا برخــی از وزرا 
باید در دولت جا داشته باشند در حالی 
که ناتوان هســتند و باید در مورد آنها 

فکری کرد.«
موضوع دیگر دولت در ســایه بود. 
آنطور که حســین مظفــر می گوید، 
رئیس جمهوری در این جلســه گفت: 
»مشکل اصلی این است که شما همه 
انتظــارات را از دولت داریــد ولی باید 
ببینید دولت چقدر اختیار دارد، دولت 
نه در سیاســت خارجه اختیار دارد، نه 

می داند کجا باید مذاکره کند و مذاکره 
نکند، کجا مالقات کند و کجا مالقات 
نکند و نه اختیار فرهنگ و صدا و سیما 
در دست دولت است. همچنین مساجد 
و تریبون های نماز جمعه و حل مشکل 
فضای مجــازی هــم در اختیار دولت 
نیست، لذا چیزی از دولت می خواهید 
که اختیاری نــدارد و اختیارات باید با 

امکانات متناسب باشد.«
برای اصولگرایان اما این اســتدالل 
روحانی پذیرفتنی نبود، آنچنانکه که  
حداد عادل در واکنش به موضوع دولت 
در ســایه تاکید کرد: » مسئله اصلی 
گرانی، تورم و بیکاری است و البته همه 
چیز تقصیر دولت پنهان نیست. شما 
تعدادی از فعــاالن اقتصادی متدین 
شــبیه به خودتان را جمــع کنید که 
4۰-۵۰ سال ســابقه داشته باشند و از 
اینها نظر بگیرید، نه اینکه در اتاق های 
در بسته نظرات کسانی را بگیرید که کار 

مردمی هم انجام ندادند.«
ازشیرمرغتاجانآدمیزاد!

به طور کلی در جلســه شنبه شب 
رئیس دولت با سیاسیون از گرانی و نرخ 
ارز و بنزین و ولنــگاری فضای مجازی 
گرفته تا حصر و دولت در سایه و مذاکره 

با آمریکا و حتی شجریان نیز سخن به 
میان آمد و مدعویــن تقریبا در تمامی 
این مــوارد از دولت و رئیس ِشــکوه و 

شکایت داشتند. 
عبدالحسین روح االمینی، رئیس 
خانه احزاب که از مدعوین این ضیافت 
افطار بود، در این باره می گوید: »تقریباً 
می تــوان گفت همه ســخنرانانی که 
در جلســه با رئیس جمهــور صحبت 
کردند، نسبت به عملکرد و ناکارآمدی 
دولت انتقاد داشــتند و این گونه نبود 
که منتقدان دولت در جریان اصولگرا، 

نسبت به عملکرد دولت اعتراض داشته 
باشند.«

علی شــکوری راد، دبیرکل حزب 
اتحــاد ملت ایــران نیــز در ارتباط با 
احضار برخــی افــراد بــه نهادهای 
مختلف انتقاد کرده و الیاس حضرتی 
از دولت خواســته  کــه در خصوص 
ممنوع التصویــری رئیــس دولــت 
اصالحات و حصر سران فتنه اقداماتی 

را صورت دهد.
دولترهاست

اصولگرایــان امــا دغدغه هــای 
اصالح طلبی مطرح شده در این جلسه 
را نمی پســندند.  حسین مظفر، عضو 
مجمع تشــخیص که از ســخنرانان 
ضیافت افطار دولت بود، با بیان اینکه باید 
پرداختن به حاشیه ها را کنار گذاشت، 
گفت: »مشــکل کشــور نامگذاری 
خیابان ها به نام افراد مسئله دار و مباحثی 
چون شجریان نیست و کسانی که از این 
مسائل حرف می زنند از مشکالت مردم 

خبر ندارند.« 
او ادامه داد: »در این نشست تأکید 
کردم که مشــکل مردم این است که 
دولت رهاست و مردم احساس می کنند 
هر کسی هر کاری که دلش می خواهد 

انجام می دهد.«
حدادعادل نیز در این جلسه خطاب 
به روحانی گفت: »مسئله اصلی مردم 
گرانی و بیکاری اســت نه شــنیدن یا 
نشــنیدن آواز یک خواننده که آن هم 
به آسانی در دســترس همه هست و 

مشکلی از این جهت وجود ندارد.«
دستاززخمزبانبردارید

حداد عــادل کــه از ســخنرانان 
اصولگرایان در این جلسه بود، نسبت 
به ایجــاد دوقطبی »دلواپســان« و 
»دل آرامان« هم انتقاد کــرد و آنطور 
که روح االمینی می گوید، گفته است: 
»از زدن زخم زبان ها پرهیز کنید. شما به 
ما می گفتید »دلواپس«؛ یعنی ما نگران 
مذاکره با دشمن غدار بودیم و االن شما 
هم نگران و »دلواپس« هســتید؛ این 
نباید تبدیل به دوقطبی »دلواپسان« 

و »دل آرامان« شود.«
او به روحانی گفته اســت: »ما در 
انتخابات از شــما حمایت نکردیم و 
مدعی رای دادن به شــما نبوده ایم 
و البته ســهمی هــم نخواســته و 
نمی خواهیــم و از ایــن بابت گله ای 
نداریم؛ رهبر انقالب یــک بار مثالی 
زدند و فرمودند در مسابقات داخلی 
ممکن است عده ای طرفدار تیمی و 
عده ای طرفدار تیم دیگر باشند؛ ولی 
وقتی تیم ملی با تیم خارجی مسابقه 
می دهــد همگی تیم ملــی را جدا از 
اختالفات داخلی تشــویق و حمایت 
می کنند، امروز هم ما به همان دلیل 
آماده ایم تا از دولت مانند گذشته در 

برابر فشار خارجی حمایت کنیم.«

اختالفنظربرسرمذاکره
از موضوعات مهم دیگــری که در 
این جلسه مطرح شد نیز بحث مذاکره 
با آمریکا بــود و ظاهــرا چهره هایی از 
میــان اصال ح طلبان ایــن موضوع را 
مطرح کردنــد.  امیر محبیــان، فّعال 
سیاســی اصول گرا با اشــاره به دیدار 
فعاالن سیاســی با رئیس جمهوری به 
فارس گفته اســت: »برخی جریانات 
و گروه هــای اصالح طلب در جلســه 
گفتند که تقاضای زنــگ زدن ترامپ 
را نباید بی پاسخ گذاشت که البته این 
حرف مورد اســتقبال قــرار نگرفت و 
رئیس جمهور با صراحــت تأکید کرد 
که به هیچ وجه در این شرایط با مذاکره 

موافق نیستم.«
اسداهلل بادامچیان، دبیرکل حزب 
موتلفه نیز روایت مشابهی ارائه کرده و 
توضیح داده که »آقای روحانی درباره 
مذاکره گفت که االن اصالً زمان مذاکره 
نیســت. افرادی هم که بحث مذاکره 
را مطــرح کردند یکی دو نفر بیشــتر 

نبودند.«
روح االمینی هم می گوید که حداد 
عادل در واکنش به طرح این موضوع در 
جلسه خطاب به حسن روحانی گفت: 
»مؤمن از یک ســوراخ دو بــار گزیده 

نمی شود.«
اتفاقنظردریکنکته

با نگاهی به محتــوای آنچه که در 
جلسه شنبه شــب رئیس جمهوری با 
سیاسیون گذشته است، مشخص است 
که دو طیف همچنان فاصله زیادی با 
یکدیگر دارند، با این حال آنطور که آذر 
منصوری می گوید آنهــا در یک نکته 
اتفاق نظر داشته اند و آن تداوم چنین 
دیدارهایی است. او ضمن آنکه این دیدار 
را همدالنه توصیف کرده به ایرنا گفته 
است: »تقریبا همه حاضران بر تداوم این 
گفت وگوها تاکید داشتند. اگر دولت 
ترتیبی اتخاذ کند تا این گفت وگوهای 
رودررو ادامه داشته باشد، از یک طرف 
در حل بخش قابل توجهی از تعارضات 
و شکاف های امروز ایران موثر خواهد 
بود و از طرف دیگر شــاید از این طریق 
میان جناح های سیاسی تفاهمی بر سر 

راه حل ها نیز ایجاد شود.«

درضیافتافطاررئیسدولتباسیاسیونچهگذشت؟

مدعوین انتقاد کردند
روحانی از »دولت در سایه« سخن گفت

خبر

رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری در 
پاسخ به این پرسش که آیا برای حضور علی 
الریجانی در ائتالف اصولگرایان صحبتی با 
او شده است، گفت: ما نظرمان این است که 
حتما آقای الریجانی هم جذب شــود اما در 
دوره قبل هم اینطــور نبود که همه نزدیکان 
آقای الریجانی به لیست امید رفته باشند این 
اتفاق در تهران رخ داد و بعد از اینکه انتخابات 
برگزار شــد نیــز آنها در مجلس به ســمت 

دیگری رفتند.
به گزارش ایسنا، محمدرضا باهنر در نشست 
خبری با اهالی رسانه در پاسخ به پرسشی درباره 
ارزیابی اش از عملکرد اصالح طلبان در مجلس، 
اظهار کرد: برخی دوســت دارنــد که بگویند 

مجلس دهم ضعیف بود که مــن این تحلیل 
را قبول ندارم. این مجلس چنــدان تفاوتی با 
مجلس های گذشته نداشت. این مجلس یک 
ویژگی دارد که در مجالس گذشــته نداشت و 
آن نبود یک فراکسیون اکثریت در آن است. هر 
سه فراکسیون آن در اقلیت هستند و در چنین 
مجالســی معموال عملکرد ضعیف است، هر 
چند که تاکید می کنم این موضوع به عملکرد 
نمایندگان بازنمی گردد؛ البته در نهایت عملکرد 
نمایندگان در انتخابات آینده و انتخاب مردم 

تاثیر می گذارد.
گفتگویملیباحضور
عارفوضرغامی

وی با بیان اینکه جلسات گفت وگوی ملی 

با حضور افرادی همچون ضرغامی و عارف در 
حال برگزاری است، تاکید کرد: من از گذشته 
معتقد بودم که جریان های سیاسی در عین 
اینکه با هم رقابت می کنند قائل به گفت وگو 

با یکدیگر باشند.
وی افــزود: ما تا بــه حال بیشــتر نحوه 
گفت وگو را در این جلســات مورد بحث قرار 
دادیم نــه اینکه به خود گفت وگو مشــغول 
شده باشــیم و تالش بر این اســت از جایی 
شــروع کنیم که کمترین اختالف نظر میان 

جریان ها وجود داشته باشد.
بهدنبالوحدت

درجریاناصولگراییم
باهنر با تاکید بر اینکه ما همیشه در آستانه 

انتخابات هفتاد تا هشــتاد درصد انرژی مان 
صرف وحدت در جریان خودمان می شــود، 
گفت: این وضعیتی است که در درون جریان 
اصالحات هم وجود دارد. جمنایی ها هم در 
جریان انتخابات بعدی خواهند بود اما فقط 
آنها محور وحدت اصول گرایان نخواهند بود 

بلکه مثال مجموعه ای مثل شورای راهبردی 
وحدت اصولگرایان شــکل گرفته که آقای 
حدادعادل ریاســت آن را بر عهده دارد و در 
پی وحدت صددرصدی در آن هســتیم و از 
جریان آقای قالیباف و جبهه ایستادگی هم 

در آن حضور دارند.

باهنرخبرداد؛

اصولگرایان در پی جذب الریجانی
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نانسیپلوسی:
کنگره اجازه جنگ 
به ترامپ نمی دهد

به گزارش ایلنا به نقل از واشنگتن پست، »نانسی 
پلوسی«، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مورد 
تمایل دولت  ترامپ برای آغاز جنگ با ایران گفت: 
دولت ترامپ حق آغاز جنگ با ایــران بدون اجازه 
کنگره را ندارد. اگر در چنین فکری هم باشد هرگز 
نمی توانند موافقت کنگره را جلب کنند. در کشور ما 
هیچ تمایلی برای جنگ با ایران وجود ندارد. ما باید به 

دنبال راه های صلح آمیز با ایران باشیم.
    

پیشنهادحسینموسویان:
روحانی شماره تلفنش را
 به سفارت سوئیس بدهد 

حسین موسویان، سفیر سابق ایران در آلمان در 
یک پیام توییتری نوشت: همانطور که ترامپ تلفنش 
را برای تماس به سوئیس داده است حسن روحانی 
هم می تواند با عمل متقابل، تلفنش را به ســفارت 

سوئیس بدهد که او تماس بگیرد.
    

سردارحاجیزاده:
پایگاه های آمریکایی مثل 
گوشت زیر دندان ماست

ســردار حاجی زاده، فرمانده هوافضای ســپاه 
پاســداران گفت: ناو هواپیمابری که حداقل 4۰ تا 
۵۰ هواپیمابر روی خود دارد و شــش هزار نیرو در 
خود جمع کرده، در گذشته برای ما یک تهدید جدی 
بود، اما االن یک سیبل است. وضعیت آمریکایی ها 
طوری است که انگار گوشتی در زیر دندان ما هستند 
و اگر تکان بخورند بر سرشان می زنیم. ناوهایشان 
در خلیــج فارس فاصلــه نزدیکی با مــا دارند و ما 
موشک هایی داریم که توان هدف قرار دادن شناور را 
از فاصله ۳۰۰ کیلومتری دارند؛ حتی این میزان در 
دستاوردهای جدید به ۷۰۰ کیلومتر ارتقاء یافته و 

حدود کاربردش از خلیج فارس بیشتر شده است.
    

درخواست115نمایندهازرئیسی:
محاکمه پوری حسینی

 علنی برگزار شود
به گزارش مهر 11۵ نماینده مجلس شــورای 
اســالمی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار 
برگزاری علنی محاکمه پوری حسینی، رئیس سازمان 

خصوصی سازی و انتشار اخبار مربوط به آن شدند.
    

کاندیداهای انتخابات مجلس 
تا 16 خرداد استعفا کنند

شکراهلل حسن بیگی، رئیس ســتاد انتخابات 
استان تهران گفت: کاندیداهای انتخابات مجلس 
شورای اسالمی باید در تاریخ 1۰ الی 1۶ خردادماه 
از سمت و پست های خود استعفا کنند. استعفای 
این افراد به تنهایی کفایت نکرده و فرد مســتعفی 
نباید تحت هیچ شــرایطی در پست خود خدمت 
کند. وی تاکید کرد: مردم اطمینان داشته باشند که 
فعالیت های انتخاباتی از هم اکنون مورد رصد است 
و در صورت بروز تخلف از سوی هر یک از کاندیداها 
مراتب از سوی هیأت های بررسی صالحیت نامزدها 

و مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
    

حضور غلط انداز
حضور محمود احمدی نژاد، رئیس دولت های 
نهم و دهــم در ضیافــت افطار جامعه اســالمی 
مهندسین باعث زمزمه هایی مبنی بر رجعت دوباره 
اصولگرایان به او شد. باهنر با اشاره به حضور احمدی 
نژاد در ضیافت افطاری ماه رمضان جامعه اسالمی 
مهندسین، محمدرضا باهنر در این باره گفت: بنده 
مسئولیت ریاست جبهه پیروان خط امام و رهبری 
را بر عهده دارم که در آن بیش از 1۵ حزب عضویت 
دارند و در ضیافت ماه مبــارک رمضان اعضای این 
احزاب را دعوت می کنیم. دعــوت خاصی از آقای 
احمدی نژاد نشده بود و ایشــان نیز در قالب همان 

دعوت عام در مراسم ما حضور داشتند.
    

تایید محکومیت هنگامه 
شهیدی در دادگاه تجدیدنظر

مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع »هنگامه 
شــهیدی« از صــدور رأی موکلــش در دادگاه 
تجدیدنظر خبر داد و به ایسنا گفت: رأی محکومیت 
موکلم در دادگاه بدوی که مجموعا 12 سال و 9 ماه 
حبس بود و ۷ ســال و نیم آن قابل اجــرا بود، با رد 
تجدیدنظرخواهی موکلم و بنده در شعبه ۳۶ دادگاه 
تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقالب، 
عینا تایید شد. ترک همدانی در سال 9۷ اتهامات 
پیشــین و کنونی موکلش را مشــتمل بر فعالیت 
تبلیغی و اقــدام علیه نظام و افترا و توهین و نشــر 

اکاذیب عنوان کرده بود.

حسینمظفرمیگوید،
رئیسجمهوریدرجلسه
شنبهشبگفت:»مشکل

اصلیایناستکهشماهمه
انتظاراتراازدولتدارید،

امادولتنهدرسیاست
خارجهاختیاردارد،نه
اختیارفرهنگوصداو

سیمارادارد.حتیفضای
مجازیهمدراختیاردولت

نیست

امیرمحبیان:برخی
جریاناتوگروههای
اصالحطلبدرجلسه
گفتندکهتقاضایزنگ

زدنترامپرانباید
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