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اخبار

«ابتکار» از یک هفته سخت برای تصمیمگیرندگان در شرایط بحرانی گزارش میدهد

نظام ،جناح نیست

بحران سازی با توهم توطئه

ادامه از صفحه یک

در جوامع بشری ،نطفه نظم در رحم اذهان

اندیشمندان متولد میشود .بر همین اساس ،نظام
حاكمیتی در هر كشوری نمود یا انعكاس محتویات
اذهان نخبگان ،افراد متنفذ و بهطور كلی حاكمان
آن جامعه است .نظام مدیریت كالن یك جامعه

یا كشور؛ تبلور درك ،دانش ،دیدگاه ،تصور و باور
حاكمان نسبت به چیستی ،اهمیت و كاربرد نظم

اجتماعی (سیاسی) در آن جامعه است .شاید یكی
از بنیادیترین ویژگی های آشکار نظامهای سیاسی
در اعصار تاریخی گوناگون؛ نوع درك ،باور و تصور

نخبگان و حاكمان از چیستی ،چگونگی و اهمیت
نظم در جوامع بشری است .به باور نگارنده بنیادی

و خطرناكترین دشمن نظام مدیریت کالن سیاسی
یک کشور ،ادغام یا تلقین هدفمند و آگاهانه جناح

سیاسی و نظام سیاسی است .اگر اندیشههای
فوق را برای لحظهای درست تلقی كنیم ،آنگاه،
ریشه بسیاری از بینظمیهای موجود در حوزهای
روابط خارجه ،اقتصادی ،مالی ،سیاسی ،فرهنگی،

صنعتی ،علمی ،اداری و ...قابل درك و ملموس
میشود و اینكه چگونه باید آنها را حل و فصل کرد.
شاید مهمترین دریافت یا نتیجهگیری از این موجز
این باشد که ادقام و تلقین یک جناح سیاسی و نظام
مدیرت کالن سیاسی پیامدی جزء هزینه های گزاف،
ناپایداری ،بی نظمی ،ناامیدی و...نخواهد داشت.
به عبارتی ،خلط مفاهیم جناح سیاسی و نظام

سیاسی منجر به شرایط نامطلوب اجتماعی می شود

که هم اکنون در همه عرصه ها شاهد آن هستیم.
ظاهرا ًبرخی صاحبمنصبان به منظور تحقق اهداف
جناحی ،عامداً ،نظام مدیریت کالن سیاسی را با یک
جناح سیاسی یکسان تلقی می کنند .و در راستای

اجرایی کردن این هدف ،بخشی از شهروندان (عوام
یا منعت طلب) را با روشهای گوناگون روانشناختی
برای پذیرش یک جناح سیاسی به عنوان نظام
مدیریت کالن سیاسی تربیت میکنند .تلقین یک
جناح سیاسی به عنوان نظام مدیریت کالن سیاسی
روش حکمرانی در دورها و قرون پیشین که علوم
گوناگون همانند آنچه در جوامع امروزی توسعه
نیافته بود ،ممکن بود .اما با توجه به توسعه خرد
جمعی که حاصل توسعه بیسابقه علوم به ویژه
ی و خرد جمعی بوده است،
علوم انسانی و اجتماع 
دیگر خلط یا تلقین یکسان بودن مفاهیم جناح
سیاسی و نظام سیاسی نه تنها ممکن نیست بلکه
پرهزینه ،ناپایدار و سر منشاء انواع آشفتگیهای
اجتماعی خواهد بود .جناح سیاسی و نظام سیاسی
ذاتا ً متشکل از عناصر کامال ً متفاوت و متناقض
هستند .ایجاد چشم انداز روش بی شک منوط به
تفکیک جناح سیاسی از نظام سیاسی است

خبر
دستور رئیس قوه قضائیه برای پیشگیری
از شیوع کرونا در زندانها
از صدور قرارهای تامین منجر به بازداشت
جز در موارد ضروری اجتناب گردد
رئیس قوه قضائیه طی بخشنامهای به مراجع

قضایی سراسر کشور ،دستوراتی را در جهت

پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در زندانها صادر

کرد.

دستورات سیدابراهیم رئیسی در این بخشنامه به

شرح زیر است:

رهبر انقالب درگذشت حجتاالسالم
والمسلمینخسروشاهیراتسلیتگفتند

از سالح زیستی تا ترور بیولوژیک
ویروس مرگبار کرونا که شیوع آن از دی ماه
امسال در ووهان چین آغاز شد ،تاکنون به بیش
از  ۵۹کشور جهان سرایت پیدا کرده و بیش از
 ۸۵هزار نفر را در جهان آلوده کرده است .تاکنون
 ۲هزار و  ۹۲۴نفر در اثر ابتال به این ویروس جان
خود را از دست دادهاند.
در این میان گمانهزنیها درباره این موضوع که
این ویروس قرار بوده یک اسلحه زیستی باشد
با افشای خبر فعالیت آزمایشگاه مخفی دولت
چین در ووهان که مرکز شیوع کرونا بود ،قوت
گرفتهاند .اما دانشمندانی که مطالعات مفصلی را
بر روی ساختار کروناویروس جدید انجام دادهاند،
میگویند هیچ چیز درمورد این ویروس وجود ندارد
که نشان دهد توسط انسان یا دستگاه مهندسی و
ویرایش شده است.
در همین راستا «بوتائو شیائو» و «لی شیائو» از
ویروسشناسان دانشگاه در یک مقاله تحقیقاتی با
عنوان «منشاء احتمالی کروناویروس ۲۰۱۹» آوردهاند
که «این احتمال وجود دارد که این ویروس به بیرون
درز کرده و مبتالیان اولیه را آلوده کرده باشد .هر چند
همچنان به اسناد و مدارک محکم برای اثبات این ادعا
نیاز است».
در ادامه اطالعات جدیدی که در این گزارش به
آن اشاره شده است ،افکار عمومی را بر آن داشته
تا باور کنند ویروس کرونا یک سالح بیولوژیک بوده
است که به اشتباه به خارج از آزمایشگاه درز پیدا
کرده به گونهای که روز گذشته روزنامه «کیهان»
در مطلبی با بیان اینکه بعید نیست ویروس کرونا
را آمریکاییها به جان چین انداخته باشند ،نوشت:
چند ماهی است بیماری جهشیافتهای به نام
کرونا به جان جهان افتاده و پیش از خود ،خبرش
قربانی میگیرد .گفتهاند ریشهاش از چین و به
خاطر فرهنگ «هر جنبندهخواری» آنها است .مثل
جهان غرب که در آن زندهخواری و همنوعخواری
و جنینخواری تا حشرهخواری یافت میشود .ولی
سؤال این است که با توجه به قدمت این شیوه
تغذیه در چین ،چرا همیشه در آستانه جهشهای
اقتصادی کشورهایی مثل چین و برزیل چنین
بیماریهایی به وجود میآیند؟ بیماری سارس
سال  ۲۰۰۳چین را زمینگیر کرد ،جنون گاوی
هم برزیل را و امروز کرونا و باز هم چین .سابقه
سیاه و نوع برخورد مسئوالن و رسانههای غربی
و تجربه با تجربهها میگوید که بعید است در
این یکی نیز دست آمریکا و متحدانش در میان
نباشد .مخصوصا ً زمانی که وزیر بازرگانی دولت
ترامپ ،ناشیانه اعتراف میکند که «شیوع کرونا در
چین میتواند بازگشت مشاغل به ایاالت متحده را
تسهیل کند ».این فرصت طالیی آمریکا میتواند
به خاطر عقب افتادن رقیب ،احیای شرکتهای
سرمسازی و کارخانههای تجهیزات پزشکی و
بهداشتی و جبران ورشکستگی بوئینگ یا ...باشد.
اکنون چه باید کرد؟
در این شرایط اما سالح زیستی بودن و یا ترور
بیولوژیک که فعال در حد احتماالت است چه کمکی
در کنترل و عدم شیوع کروناویروس در کشور میکند.

الهام برخوردار

ایشان عنصری خستگیناپذیر
در تبلیغ معارف اسالمی بودند

el.barkhordar13@gmail.com

به گفته وزیر بهداشت ،کشور یک هفته بسیار سخت را در پیش دارد و براساس خبرهای منتشر شده از سوی روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت
بهداشت هر روز بر تعداد آمار مبتالیان به کرونا ویروس در کشور افزوده میشود .این در حالی است که عدهای با طرح مسائلی چون شیوع کرونا
ویروس با هدف ترور بیولوژیک ،مدیریت ایران در شرایط بحرانی را به حاشیه بردهاند .مدیریتی که حاال از ادامهدار شدن تعطیلیها ،کمبود کیت
آزمایشگاهی ،کمبود تخت بیمارستانی و حتی ساخت بیمارستانهای صحرایی درپی افزایش موج شیوع بیماری در کشور سخن میگوید و تفاوت
بسیاری با مدیریت بحران کشور چین که با فرض قبول فرضیه ترور بیولوژیک مورد هدف این ترور واقع شده ،دارد .در این شرایط بحرانی اما سوال
اساسی این است که چگونه باید کشور را مدیریت کرد تا با بهترین شیوه و کمترین هزینه بر این بحران کنترل داشت و از آن عبور کرد؟ آیا اکنون
زمان پرداختن به موضوعاتی از این دست که شیوع این ویروس درواقع یک ترور بیولوژیک بوده ،است و به مدیریت در این شرایط کمکی میکند؟

وقتی با یک
بحران سراسری
و همهگیر
مواجهمیشویم
در وهله نخست
بهتر است با
استفاده از
ظرفیتهای
موجود و تمام
توان بر آن غلبه
کرد و کنترلش
را به دست
گرفت
چند کشور که درگیر این ویروس مهلک شدهاند تا به
حال به جای ارائه راهکار در بهبود شرایط و جلوگیری
از شیوع بیشتر آن در سطح وسیعتر به این احتماالت
دامن زدهاند؟ آیا دامن زدن به چنین فرضیههایی در
شرایط کنونی کمکی به حل بحران میکند با باید تمام
تالش خود را در جلوگیری شیوع بیشتر آن زر سطح
کشور کنیم تا شاید کمترین هزینه بر کشور متحمل
شود .از روزی که به صورت رسمی اعالم شد که کرونا
ویروس وارد کشور ما نیز شده است مردم با هجوم به
داروخانه ها و فروشگاهها استرس و نگرانی خود را در
این رابطه اعالم کردند .در همین راستا قطع مبادالت
بسیاری از کشورها از پذیرش کاالهای ایرانی و لغو
پروازهای خود به مقصد کشورمان را تصمیمگیرندگان
را با مشکالت بیشتری روبهور کرده است .مشکالتی
از این دست که به تنهایی نمیتوان بر این بحران غلبه
کرد و باید از یافتهها و تجارب دیگر کشورها برای غلبه
بر آن کمک جست و یاری طلبید.
در همین راستا روز گذشته حسن ورحانی،
رئیسجمهوری در تماس تلفنی با امیر قطر که به
تازگی این کشور نیز درگیر کرونا ویروس شده است،

با بیان اینکه ملتها و دولتهای جهان باید برای
مقابله با ویروس کرونا در کنار هم باشند ،تاکید کرد:
امروز ویروس کرونا به یک مشکل جهانی تبدیل شده
و همه ملتها و دولتهای جهان باید در کنار هم
بوده و با کمک به یکدیگر هرچه زودتر از این مشکل
عبور کنند.
روحانی با اشاره به ضرورت همکاریهای دوجانبه
و منطقهای میان همه کشورهای منطقه ،گفت:
جمهوری اسالمی ایران درخصوص تبادالت تجاری
و صادرات کاال در حال اجرای پروتکلهای بهداشتی
خاصی است و بر این امر اهتمام دارد.
رئیسجمهوری افزود :همچنین برای رفت و آمد
مسافران دو کشور هم پروتکل بهداشتی ویژهای در
نظر گرفته شده که با رعایت آن میتوانیم پروازها را
بین دو کشور به حالت عادی برگردانیم.
روحانی با اشاره به ضرورت همکاری دو کشور در
تامین نیازمندیهای بهداشتی و درمانی مورد نیاز برای
مقابله با این ویروس ،خاطرنشان کرد :عالقهمند به
توسعه همکاریهای مشترک بهداشتی دو جانبه و
منطقهای با همه کشورهای منطقه هستیم؛ ظاهرا

هیچ کشوری از این بیماری مصون نخواهد بود و
همگان ناگزیر از تبادل تجربیات و امکانات برای عبور
از این مشکل خواهیم بود.
بنابراین به نظر میرسد وقتی با یک بحران سراسری
و همهگیر مواجه میشویم در وهله نخست بهتر است
با استفاده از ظرفیتهای موجود و تمام توان بر آن
غلبه کرد و کنترلش را به دست گرفت تا شاید هزینه
کمتری بر کشور متحمل شود .بعد به موضوعاتی
همچون ترور بیولوژیکی و یا سالح زیستی پرداخت.
چرا که تاکید بر این دست موارد نه تنها مدیریت
بحران را به حاشیه میبرد بلکه باعث میشود تمام
تالشها صرف موضوعاتی شود که کمکی به شرایط
کنونی کشور نمیکند .اولویت در حال حاضزر برای
همه کشورهای درگیر چنین ویروسی غلبه بر آن و
کنترل از شیوع آن است .با توجه به لطماتی که این
ویروس متوجه تمامی حوزههاسی سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی کشور کرده است ،تنها راهکار در
شرایط کنونی تالش برای خروج از این بحران است
و اولویت فعال کنترل بر این بیماری و جلویگری از
هزینه دادن بیشتر در کشور است.

با رویکرد کاهش ورودی افراد به زندانها از

صدور قرارهای تامین منجر به بازداشت جز در

موارد ضروری اجتناب شود.

واکنش نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس به زیارت نامتعارف بقاع متبرکه

هرگونه تخطی از قوانین پیگرد قانونی دارد

با رعایت ضوابط و مقررات قانونی در اتخاذ

تصمیمات قضایی از تاسیسات ارفاقی مندرج در
قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسالمی

از قبیل اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ،تعویق
اجرای مجازات ،تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات در

حد امکان قانونی استفاده شود.

محکومانی که آرای محکومیت آنها قطعیت یافته

و در حال حاضر با قرار تامین آزاد هستند جز در

موارد ضروری از معرفی آنها به زندانها تا پایان
فروردین  ۹۹خودداری شود.

براین اساس ،تمامی قضات دادسراها و

دادگاهها مسئول اجرا و دادستانها و روسای کل

دادگستریهای سراسر کشور نیز موظف به نظارت

بر حسن اجرای این بخشنامه شدهاند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره برخی
رفتارهای نامتعارف در زیارت بقاع متبرکه بیان کرد :پیگرد قضایی این
موضوع منعی ندارد؛ هرچه که موجب تشویش اذهان عمومی و یا
عبور از خط قرمزها باشد قطعا قابل پیگرد قضایی خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،یحیی کمالیپور در واکنش به برخی رفتارهای
نامتعارف در زیارت بقاع متبرکه با توجه شرایط فعلی کشور در زمینه
ویروس کرونا گفت :در کشور ستادی برای مبارزه با این ویروس
کرونا تشکیل شده است ،دستگاهها موظف هستند برای جلوگیری از
هرگونه تشتت آراء و تشتت افکار دراینباره صرفا از دستورالعملهای
این ستاد تمکین کنند.
وی افزود :هرگونه اقدام و حرکتی که در فضای مجازی بخواهد
مصوبات این ستاد را زیر سوال ببرد حکم عمل به عکس این مصوبات

را دارد ،همه مردم در کشور باید از این مصوبات تمکین کنند ،قطعا
نگاه مراجع محترم تقلید و علمای محترم نیز بر این است که از قانون
تبعیت شود و شخصی هم مواضع غیرقانونی را قبول نمیکند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد:
هرگونه اقدامی که به سوءاستفاده و عدم توجه به دستورات این ستاد
منجر شود منع قانونی دارد و میتواند قابل پیگرد قضایی قرار گیرد،
در چنین شرایطی که کشور با بحران روبهرو است همه باید برای
برونرفت از بحران به ستادها و مراجع قانونی کمک کنند؛ هرگونه
تخطی از قوانین پیگرد قانونی خاص خود را داشته و دستگاه قضایی
نیز وظیفه پیگیرد دارد.
کمالیپور در پاسخ به این سوال که انتشار تصاویر زیارت نامتعارف
ضریح حرمهای متبرکه میتواند به دلیل تشویش اذهان عمومی،

 ۵نماینده مجلس مبتال به کرونا شدند

اشاعه خرافات و ترویج طرق انتقال ویروس مورد پیگرد دستگاه قضا
باشد یا خیر؟ اظهار کرد :منعی ندارد .هرچه که موجب تشویش
اذهان عمومی و یا عبور از خط قرمزها باشد قطعا قابل پیگرد قضایی
خواهد بود.
اخیرا پس از شیوع ویروس کرونا در کشور نهادها و دستگاههای
مرتبط از مردم خواستند که برای جلوگیری از شیوع بیشتر در منازل
خود بمانند و از شرکت در تجمعها و اماکن عمومی پرهیز کنند ،این
شرکت در تجمعها خود میتواند شرکت در نمازهای جمعه و زیارت
بقاع متبرکه را شامل شود ،اما درپی این موضوع عدهای با راهاندازی
یک چالش در فضای مجازی تصاویری را از زیارت نامتعارف ضریح
این بقاع متبرکه منتشر کرده و مخالفت خود را اینگونه با توصیههای
بهداشتی نهادهای مسئول ابراز کردند.

آیتالله خامنهای در پیامی درگذشت عالم
مجاهد مرحوم حجتاالسالم والمسلمین
سیدهادی خسروشاهی را تسلیت گفتند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مقام معظم
رهبری  ،متن پیام رهبر انقالب اسالمی
به این شرح است :درگذشت عالم مجاهد
مرحوم حجتاالسالم والمسلمین آقای حاج
سیدهادی خسروشاهی رحمهاللهعلیه را به
خاندان محترم و بازماندگان و ارادتمندان
و عالقهمندان به آثار قلمی ایشان تسلیت
عرض میکنم .ایشان عنصری خستگیناپذیر
ه نگارش
در تبلیغ معارف اسالمی به وسیل 
مقاالت و ترجمهها و کتابهای متعدد در
مدت  ۶۰سال از زندگی خویش بودند و
انگیزه و همتی کمنظیر در تالش برای تقریب
مذاهب اسالمی و اتحاد مسلمین به کار
میبردند .تالشهای دیپلماسی در دوران
جمهوری اسالمی در واتیکان و قاهره نیز
بخش دیگری از مجاهدت این رفیق دیرین
اینجانب بود .از خداوند متعال رحمت و
مغفرت و حشر با اجداد طاهرین را برای
ایشان مسألت میکنم.

واکنش واعظی به ادعای کمک
بشردوستانه آمریکا به ایران برای مقابله با
بیماریکرونا

آمریکاییها اگر صداقت دارند
همین امروز تحریمها را لغو کنند

رئیس دفتر رئیسجمهوری به ادعای کمک
بشردوستانه آمریکا به ایران برای مقابله با
بیماری کرونا واکنش نشان داد.
محمود واعظی گفت :آمریکا ایران را تحت
فشارهای فزاینده و بیسابقه تحریمی قرار داده
است که نتیجه آن بروز مشکالت فراوان برای
تک تک مردم ایران از جمله در مواجهه با
ویروس کرونا بوده است .آنها اگر در گفتههای
خود صداقت دارند و واقعا به دنبال کمک
بشردوستانه به ملت ایران هستند ،همین
امروز تحریمها را لغو کنند تا با رفع محدودیت
از بانکها و کانالهای مالی ،ایران هر چه
سریعتر نیازمندیهای ضروری برای مقابله
با کرونا را تامین و زمینههای کنترل سریعتر
بیماری را فراهم کند.
رئیس دفتر رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه
ایران از کمکهای انساندوستانه همه کشورها
استقبال میکند ،خاطرنشان کرد :همواره
معتقد بودهایم در مواجهه با اپیدمیها و
بالیایی نظیر شیوع ویروس کرونا ،همه کشورها
باید دست به دست هم دهند و اینگونه موارد را
وارد منازعات سیاسی نکنند.
وی افزود :همانطور که در داخل مکررا تاکید
کردهایم برای غلبه بر کرونا ،همه باید در کنار
یکدیگر قرار بگیریم و با یکپارچگی و وحدت با
این بیماری مبارزه کنیم ،در فضای بینالملل
هم معتقدیم این مشکلی است که همه ابناء
بشر را تهدید میکند و همه کشورهای جهان
باید برای مقابله آن مشارکت کنند ،چرا که
غلبه بر کرونا بدون عزم جهانی و همکاری
فشرده همه کشورها و سیاستهای مشترک
دور از ذهن به نظر میرسد.
واعظی همچنین از اتخاذ برخی سیاستها
توسط کشورمان برای کاهش آثار ویروس
کرونا بر مراودات تجاری منطقهای خبر داد
وگفت :ایران به دنبال توافقی بر سر یک
پروتکل سالمت با کشورهای همسایه است
که در سایه آن روابط تجاری ،صادرات ،واردات
و رفتوآمد اتباع با کمترین تاثیر از گسترش
ویروس کرونا انجام شود .به وسیله این پروتکل
خواهیم توانست ،مراودات تجاری دوجانبه و
چندجانبه در منطقه را از آثار اپیدمی ویروس
کرونا مصون بداریم.

جواد امام:

جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه  ۹۹برقرار است

کلیت نظام هزینه این اقلیت شد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از تست مثبت پنج نماینده خبر داد و گفت :جلسه علنی نداشته و این روند تا روز دوشنبه هفته
جاری ادامه دارد.
اسدالله عباسی ،سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی ،در جمع خبرنگاران گفت :پیرو نامه وزیر بهداشت به رئیس
مجلس مقرر شد سه نفر از اعضای هیئت رئیسه مجلس متشکل از آقایان مسعود پزشکیان ،اکبر رنجبرزاده و سید امیرحسین
یزاده هاشمی در ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا حضور یافته و برای برگزاری جلسات علنی مجلس نظرات
قاض 
خود را ارائه دهند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،او گفت :در بحث بررسی الیحه بودجه  ۹۹هم از آنجا که مجلس الیحه بودجه را به کمیسیون
تلفیق ارجاع داده است ،هنوز گزارش از این کمیسیون به پارلمان ارائه نشده است.
عباسی تصریح کرد :جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه برقرار است و گزارش نهایی را به هیئت رئیسه ارائه خواهد داد تا هرچه سریعتر مجلس
بودجه  ۹۹را تصویب کند .اعضای کمیسیون تلفیق به دلیل بسته بودن سالن کمیسیون ،در فضای صحن الیحه بودجه  ۹۹را بررسی میکنند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت :رئیس جمهوری دراینباره
با رهبر انقالب صحبت کردهاند و با اذن ایشان قرار شده است که کشاورز همچنان سرپرستی وزارت کشاورزی را برعهده داشته باشد .قرار است گزارش
کمیسیون تلفیق از الیحه بودجه و گزارش هیئت سه نفره برای بررسی کرونا به هیئت رئیسه مجلس ارائه و در جلسه بعدی هیئت رئیسه مجلس بررسی
شود.
او با بیان اینکه منتظر گزارش هیئت سه نفره از ستاد کرونا هستیم ،گفت :مجلس امروز جلسه علنی ندارد و این روند تا روز دوشنبه هفته جاری ادامه
دارد ،همچنین ادامه جلسات به تصمیم هیئت رئیسه مجلس موکول شده است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی بیان کرد :از صد نفر نماینده مجلس که تست کرونا دادهاند ،تست پنج نفر از آنها مثبت بوده است
بنابراین با تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی مجلس مقرر شد از دیگر نمایندگان هم این تست گرفته شود.

یک فعال سیاسی اصالحطلب تاکید کرد :جریان راه یافته به مجلس صدای اقلیت خواهند بود و مسیری را طی خواهند کرد که
اکثریت خیلی نتوانند مشارکت داشته و تصمیمگیر باشند و باید گفت متاسفانه کلیت نظام هزینه این اقلیت شد.
به گزارش ایلنا ،جواد امام درباره نتایج یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی و درصد مشارکت حضور مردم
در پای صندوقهای رأی گفت :در دولت دوم آقای روحانی تالشهایی صورت گرفت تا دولت توفیقی نداشته باشد؛ باید
تاکید کرد رئیسجمهوری از ابتدا هم آنطور که باید دستش باز نبود تا از کارگزاران مورد نظرش که افرادی توانمندی بودند،
بهره ببرد.
این فعال سیاسی اصالحطلب با بیان اینکه از سوی دیگر برخی سیستمها یکی از موانع جدی به کارگیری افراد توانمند و خوش
فکر در دولت بودند ،عنوان کرد :دولت به قوانینی برای تعامل در حوزههای اقتصادی و بینالمللی نیاز داشت؛ پالرمو و  CFTاز جمله
مواردی بود که در دولت الیحه شد و مجلس آن را تصویب کرد اما متاسفانه روندی آن را متوقف کرد.
مدیر عامل بنیاد باران با اشاره به مشارکت این دوره از انتخابات بیان کرد :نتایج خیلی غافلگیرانه نبود و قابل پیشبینی هم بود ،علیالقاعده آمارها و
تصاویر میدانی نشان از عدم مشارکت مردم دارد و امروز کسانی باید بیایند پاسخ دهند که چرا درصد شرکت مشارکت مردم در انتخابات پایین است که
گفتند برای ما مشارکت حداکثری معنا ندارد و اصال دنبال مشارکت نیستیم و وظیفه ما مشارکت حداکثری و انتخابات پر شور نیست.
وی تاکید کرد :اگر انتخابات با حضور حداکثری مردم پر شور رقم میخورد اقلیت نمیتوانست جای اکثریت را در مجلس بگیرد.
امام ادامه داد :جریان راه یافته به مجلس صدای اقلیت خواهند بود و مسیری را طی خواهند کرد که اکثریت خیلی نتوانند مشارکت داشته و تصمیمگیر
باشند ،حتی پیشبینی میشود به این نتیجه برسند که اگر حداکثر در انتخابات باشند آنان دیگر محلی از اعراب ندارند برای همین است که سعی میکنند
انتخابات بعدی را مدیریت کنند و باید گفت متاسفانه کلیت نظام هزینه این اقلیت شد.
وی درباره اینکه از این روزها جریان مشخصی سعی دارد با فرافکنی بگوید که اصالحطلبان قصد دارند چوب الی چرخ مجلس یازدهم بگذارند ،گفت :به
هیچ عنوان چنین تفکری در جریان اصالحات وجود ندارد.

