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سرمقاله

خبر
طی احکامی جداگانه از سوی رئیس مجلس

معاونان قوانین و نظارت مجلس
منصوب شدند

رئیس مجلس شورای اسالمی ،پژمان
یزاده را به عنوان معاون نظارت و بهزاد
پشمچ 
پورسید را به عنوان معاون قوانین مجلس
منصوب کرد.
محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس شورای
اسالمی ضمن قدردانی از خدمات غالمرضا
اسدالهی و حسین میرمحمدصادقی ،طی
یزاده و بهزاد
احکامی جداگانه پژمان پشمچ 
پورسید را به ترتیب به عنوان معاون نظارت و
معاون قوانین مجلس شورای اسالمی منصوب
کرد .قالیباف همچنین در حکمی امیرابراهیم
رسولی را به عنوان مشاور رئیس و مدیرکل هیئت
رئیسه مجلس شورای اسالمی منصوب کرد.

اخبار

رئیسجمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا :مبتال شدن به کرونا ننگ و عار نیست

جدال برجامی در شورای امنیت
ادامه ز صفحه یک
در چنین شرایطی چند مسئله مهم پیرامون
توافق هستهای و آینده آن وجود دارد .نخستین
مسئله راهبرد ایران در قبال آمریکا و سایر
شرکای برجام است .ایران از سال گذشته پنج
گام هستهای را در دستور کار خود قرار داده که
طبق گام پنجم محدودیتی در زمینه غنیسازی و
تحقیق و توسعه برای خود قائل نیست .همچنین
سیاست ایران برای مذاکره با آمریکا نیز بارها
توسط مقامات ارشد کشور اعالم شده که این
امر منوط به بازگشت کامل آمریکا به برجام ،لغو
توگوها در قالب 5+1
تمامی تحریمها و آغاز گف 
بوده است .در این زمینه ظریف در سخنرانی
خود طی جلسه شورای امنیت تصریح کرده که
هرگونه محدودیت جدید از سوی این شورا با
واکنش قاطع ایران روبهرو خواهد شد و حسن
روحانی نیز در جلسه هیئت دولت تصریح کرده
که آمریکا تاکنون به برجام ضربه اقتصادی زده،
اما اگر بخواهد به برجام ضربه سیاسی بزند ،ایران
تحمل نکرده و اقدام قاطع خود را نشان میدهد.
مسئله بعدی ،فارغ از اقدامات اروپا که تاکنون
توان یا خواست مقابله با تحریمهای آمریکا علیه
ایران را نداشته ،راهبرد ایاالت متحده در قبال
توافق هستهای در ماههای منتهی به انتخابات
ریاست جمهوری این کشور است .آمریکا از همان
ابتدای خروج از برجام به دنبال خروج متعاقب
ایران از توافق هستهای بود تا از این رهگذر تمامی
هزینههای شکست آن را بر دوش ایران بیندازد.
بعد از ناکام بودن این راهبرد ،اعمال تحریمهای
یکجانبه در مقابل بیعملی سایر شرکای برجام
نیز راهکاری برای کشیدن ایران به پای میز مذاکره
بود .این مسئله در زمستان سال گذشته به
مرحلهای خطرناک رسید ،زیرا عالوه بر افزایش
شدید رویاروییها میان دو کشور ،با چراغ سبز
اروپا به منظور فعال کردن سازوکار مکانیسم
ماشه همراه بود؛ امری که در آخر همزمان با
واکنش شدید ظریف به این اقدام با اعالم مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مدت نامعلومی
از دستور کار خارج شد .در این راستا ،به گفته
کارشناسان ایاالت متحده قصد دارد با به کارگیری
تمامی ابزار خود ،توافق فعلی را نابود کند؛ زیرا
در این صورت دیگر توافقی وجود نخواهد داشت
توگوها ادامه پیدا کرده
تا بر پایه آن بحث و گف 
و از این رهگذر مسیری برای توافق جدید نیز باز
میشود .دقیقا ً در همینجا است که اعمال فشار
برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران که به
واسطه خروج آمریکا از برجام مبنایی حقوقی
ندارد و نیز تالش برای اعمال مجدد اجماع جهانی
علیه تهران ،روزهای حساس و سرنوشتسازی را
پیرامون توافق هستهای ایجاد کرده و از این منظر
حرکت و اقدامات سایر شرکای برجام میتواند
نقش بسیار مهمی را در آینده این توافق بازی
کند؛ آیندهای که ممکن است با از بین رفتن برجام
ضمن آنکه بار دیگر به نقطه سر خط اختالفات باز
گردد ،منجر به پیامدها و تبعات هزین هزایی نیز
برای تمامی طرفین توافق هستهای شود.

سیاستروز
ظریف ،نمکی و خیابانی
به نمایندگان گزارش میدهند

ماسک اجباری شد

حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با
کرونا اظهار کرد :از روز اول خدمت مردم عزیز
گفتیم این ویروس مهمان ناخوانده است ،مدت
حضورش معلوم نیست .با هوای گرم هم نمیرود.
متخصصین ما گفتند حضورش ادامهدار است .این
ویروس ناشناخته است اول پیرها را درگیر میکرد
االن جوانها را هم درگیر میکند .عالئمش هم
دائما در حال تغییر است.
رئیسجمهوری گفت :قراری داشتیم با مردم
عزیزمان و گفتیم باید تمام پروتکلهای بهداشتی
رعایت شود .وی با اشاره به توان بخش تولید کشور
اظهار کرد :از روز اول گفتیم تمام مراکز تولیدی
باید فعال باشند .تمام فروشگاهها ،مراکز بهداشتی
و درمانی هم فعال بودند .مدتی بقیه مشاغل را
تعطیل کردیم و مدتی سفر را هم ممنوع کردیم.
در زمان بازگشایی مجدد قراری گذاشتیم با مردم
و گفتیم به شرط رعایت تمام پروتکلهای بهداشتی
مراکز باز میشوند و هرچه پروتکلها بیشتر
رعایت شود گشایشها هم بیشتر میشود.
روحانی گفت :مردم عزیز ،کسی نباید مبتال شدن
با این بیماری را ننگ و عار بداند و اگر مبتال شد از
دیگران پنهان کند.
روحانی در بخشی از این سخنرانی گفت :پدیده
کرونا یک پدیده چند وجهی است و موضوع
تنها موضوع درمانی و بهداشتی نیست .موضوع
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و روابط بینالملل
است و بسیاری از مسائل درهم تنیده است .در
داستان پدیده کرونا ،داستانی که نظیر آن را در
طول قرن گذشته نداشتیم که این همه پیچیدگی
داشته باشد و در جوامع مختلف در سایه این
پدیده خطرناکی که به وجود آمده است و این
ویروس با مسایل بسیار متعددی روبرو شدند.
وی ادامه داد :رشد اقتصادی دنیا به طور متوسط
در سال  ۲.۹ ،۲۰۱۹دهم بوده است ،ولی در سال
 ۲۰۲۰که با این ویروس روبرو شدیم رشد اقتصادی
منهای  ۳شده است که نشان میدهد این ویروس
چه تحول بزرگی را متاسفانه به صورت منفی در
اقتصاد دنیا گذاشته است .این شرایط در کشورهای
پیشرفته بدتر است .به طوری که رشد اقتصادی در
سال  ۲۰۱۹در کشورهای پیشرفته  ۱.۷هم بوده و در
سال  ۲۰۲۰پیشبینی این است که منهای  ۶.۱باشد
بنابراین شما میبینید چه شرایطی از نظر اقتصادی
به وجود آمده است.
رئیسجمهوری با اشاره به ضرورت فرهنگسازی
برای استفاده از روشهای پیشگیرانه مقابله با کرونا
گفت :صدا و سیما بیشتر باید در این زمینه تالش
کند و کسی نباید ابتال به این بیماری را پنهان کند.
طرف نباید به آزمایشگاه بگوید که اگر تست من
مثبت شد خواهش میکنم به کسی اطالع نده و
خودم میگویم .وی ادامه داد :پس این کار از
نظر فرهنگی در جامعه ما به یک معضل تبدیل
شده است .من با مردی آشنا شدم که طرف در روز
امتحانش روز قبل تستش مثبت بوده اما نگفته
تا امتحان آموزش رانندگی را بدهد .خب این از
نظر فرهنگی کار درستی نیست ،هر کسی مبتال
شد ،باید بگوید به قرنطینه برود و ایزوله کند .وی
افزود :آزمایشگاههای ما هم موظف هستند اطالع
دهند وگرنه نمیشود که فردی آلوده شد برود بقیه
را آلوده کند لذا ما اگر میخواهیم به یک نفری
نزدیک شویم مبنا را باید بر این بگذاریم که او مبتال
به ویروس کروناست.
روحانی یادآور شد :جاهایی که معموال ً مثل
رستورانها همایشها و تاالرهای پذیرایی و
باشگاههای ورزشی مساجد و مصلی جزو موارد
 3و  4در لیست قبلی ما بود ،جاهایی که اکنون
ستاد استانی اعالم میکند که این پنج شهرستان
من شرایط قرمز دارند و کمیتههای ما نیز موافقت
میکند .در ستاد پنجشنبه تصویب کردیم هر کجا
چنین وضعیتی داشت حداقل برای یک هفته
ممنوعیت را اعالم کنند و اگر نیاز بود مجددا ً برای
هفته دیگر نیز ادامه دهند تا شرایط عادی شود.
وی افزود :اگر رستورانی همه اصول و پروتکلها
را مراعات میکند ،اجازه بدهیم کارش را ادامه دهد

رئیسجمهوری گفت :از روز اول در بازگشایی مراکز تعطیل شده به خاطر ویروس کرونا با مردم قرار گذاشتیم گشایشها به شرط رعایت پروتکل های
بهداشتی است.

کسی نباید ابتال
به این بیماری
را پنهان کند.
هر کسی مبتال
شد ،باید بگوید،
به قرنطینه برود
و ایزوله کند.
آزمایشگاههای
ما هم موظف
هستنداطالع
دهند
و اگر رستورانی مراعات نمیکند تذکر دهیم و اگر
رعایت نکرد آنجا را برای چند روز ببندیم .روحانی
در ادامه اظهار کرد :به کمیته بهداشتی و امنیتی
میگویم راجع به کسانی که بیماری را مخفی
میکنند طرحی بیاورند و آن را تصویب کنیم .وی
با بیان اینکه «مخفی کردن بیماری نوعی تجاوز
به حقوق دیگران است» گفت :من که بیماریام
را مخفی میکنم و نمیگویم ،نسبت به خانواده،
دوست ،همکار ،سایر افراد مسئولیت دارم .وقتی
ابتالی خود را اطالع نمیدهم و حتی ماسک هم
نمیزنم درست نیست .باید این فرهنگ را جا
بیندازیم که ماسک استفاده کنیم و بیماری خود را
اطالع دهیم تا از بیماری عبور کنیم.
در بخشی از این سخنرانی روحانی تأکید کرد:
از یکشنبه 15 ،تیرماه استفاده از ماسک در
محیطهای عمومی شلوغ باید اجباری باشد و
چنانچه کسی بدون ماسک به دستگاه ،نهاد و
یا ارگانی برای دریافت خدمت مراجعه کرد ،باید
از او بخواهند ماسک داشته باشد و حتی باید از
حضور کارمندان و کارکنان در ادارات و دستگاهها
در صورت عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی
و استفاده نکردن از ماسک ،جلوگیری شود .وی
گفت :نباید اجازه داد حساسیت مردم و احساس
خطر آنان نسبت به بیماری کاهش یابد؛ در
همین راستا ستادهای استانی مقابله با کرونا
موظف شدند با بررسی شرایط نسبت به تعطیلی
یا افزایش محدودیتها تصمیمگیری کرده و با
هماهنگی کمیتههای تخصصی ستاد ملی مقابله
با کرونا ،تصمیمات خود را اجرا کنند و چنانچه
در این مسیر نیاز باشد از نیروی انتظامی و بسیج
برای حسن اجرای تصمیمات کمک بگیرند و البته
دولت نیز تمام تالش خود را به کار گرفته تا با
گسترش حداکثری خدمات دولت الکترونیک از
مراجعات غیرضروری مردم به ادارات و دستگاهها
برای دریافت خدمات بکاهد .رئیسجمهوری
اظهار کرد :ما باید فرهنگ را باال ببریم .هرکسی
مبتال شد وظیفه دارد که بگوید و خود را برای
 ۱۴روز قرنطینه کند .آزمایشگاهها ،پزشکان و
بیمارستانهای ما موظف هستند که اعالم کنند.
کسی که آلود ه است نباید به جامعه بیاید و
دیگران را آلوده کند .نمیشود که در این مواقع
همکاری نکرد.
روحانی ادامه داد :برخی افراد اصال عالیم بیماری
را ندارند .اگر میخواهیم به فردی نزدیک شویم،
همه باید مبنا را بگذاریم که آن فرد مبتال به کرونا
است .یا فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت کرده یا

از ماسک استفاده کنیم .در اجتماعات بزرگ هم
شرکت نکنیم .در اجتماع بزرگ حاضر میشویم و
درپی آن گرفتاری پیش میآید .در اجتماع بزرگی
که همه کنار هم نشستند و غذا صرف میکنند ،در
عروسیها و در برخی مراسم اینگونه است.
روحانی ادامه داد :مسئوالن مربوطه هرکدام
وظیفه و مسئولیتی دارند .من از کمیته امنیتی و
اجتماعی و کمیته بهداشتی میخواهم که ابالغ
کنند هر کسی وارد ادارهای میشود که شلوغ هم
هست ،باید از ماسک استفاده کند .اگر از ماسک
استفاده نکرد ،به او نباید خدمت ارائه شود .اگر
کارمندی در ادارهای بدون ماسک حضور یافت،
باید برای وی غیبت بزنند و وی را بازگردانند .این
موضوع باید ابالغ شود که ارائه خدمات منوط به
رعایت پروتکلهای بهداشتی است .وی یادآور
شد :ما باید نسبت به ادارات دولتی و شبه دولتی
که اداره آن به عهده دولت است ،این موارد و
پروتکلها را اجباری کنیم .وی گفت :مترو نیز که
شلوغ است ،نباید گذاشت که بدون ماسک کسی
سوار شود .خدمات مترو و اتوبوس باید منوط به
استفاده از ماسک باشد .من میخواهم در این راه،
هم ضابطین قوه قضائیه ،خود قوه قضائیه و در
جایی که الزم است ،دادستانها یاری کنند تا این
مقطع را رد کنیم.
رئیسجمهوری اظهار کرد :برخی جاها نیز باید
اتحادیهها و اصناف بیایند و کمک کنند .این
موارد اگر در کنار هم قرار بگیرند ،مشکالت پیش
نمیآید .آن دستورالعملهای اصلی که همیشه
تاکید می شود و امروز نیز در جلسه بر آنها تاکید
شد ،مسئله فاصله گذاری ،استفاده از ماسک و
نرفتن در اجتماعاتی مانند عزا و عروسی و حضور
در فضای سرپوشیده است که همه روی آن تاکید
دارند.
روحانی ادامه داد :روند ما اینگونه بوده و اگر
چیزی را میخواستیم ممنوع اعالم کنیم ،آن را
در کل کشور ممنوع میکردیم .ما به این نتیجه
رسیدیم که الزم نیست برخی مسائل را در سطح
کشور ممنوع اعالم کنیم .برای آنکه برخی مشکالت
مربوط به استان خاصی است .وی افزود :در نتیجه
آن ،ما ممنوعیت ها را به خود استان ها سپردیم.
البته در جلسه تاکید شد که این شرایط هیچ کدام
ثابت نیست .نه قرمز ثبات است و نه سفید و
ممکن است تغییر یابد ،مانند فرش تقلبی است
که رنگ آن تغییر مییابد .البته برخی جاها شرایط
کمی متفاوت است .نمیشود که بگوییم وضعیت
مناطق همیشه ثابت خواهد بود و به خصوص باید

دانست که برخی مکانها که از اول وضعیت سفید
داشتند ،تا حد زیادی در معرض خطر هستند.
روحانی در همین راستا افزود :بعدا ً معلوم شد
که ما نباید خود استان را مالک قرار دهیم .برای
اینکه در استانی ممکن است پنج شهر درگیر باشند
و باقی شهرها از وضعیت خوبی برخوردار باشند.
ما باید روی شهرهای پر خطر تمرکز کنیم .وی
توضیح داد :االن قاعده ما بر این است که مواردی
که قبال در لیست سه و چهار ما مانند رستوران،
سالنهای همایش ،باشگاههای ورزشی ،مصلی و
مساجد بود ،اگر ستاد استانی اعالم کند که این
شهرستان وضعیت قرمز دارد و کمیتههای مربوطه
موافقت کنند ،ما در ستاد روز پنجشنبه تصویب
کردیم که ممنوعیت برای یک هفته اجرا شود و
در پایان هفته نیز دوباره ارزیابی مجدد قرار دهند
که ممنوعیت ادامه بیاید تا شرایط به حالت عادی
بازگردد .رئیسجمهوری تاکید کرد :این مهم است
که ما مشاغل را مدنظر قرار دهیم .اگر رستورانی
همه اصول و پروتکلها را رعایت کند ،باید اجازه
دهیم که کارش را انجام دهد .اگر رستورانی رعایت
نمیکند ،باید تذکر دهیم و اگر دوباره رعایت نکرد،
باید آن را برای مدت یک هفته تا  ۱۰روز ببندیم
تا موظف باشد اصول بهداشتی را رعایت کند .وی
گفت :هر سه گروه خدمتدهنده ،خدمتگیرنده

و مکان خدمت باید مورد پایش باشد .مکان
خدمت باید بهداشتی باشد و پروتکل را رعایت
کند ،خدمتدهنده که خود کاسب است و
خدمتگیرنده هم مردم هستند .هر سه این گروه
باید مراعات کنند تا از این شرایط سختی که داریم،
عبور کنیم.
روحانی ادامه داد :مسافرتها باید کاهش
یابد و به حد ضرورت برسد .اگر احساس خطر
میکنیم و در شرایط هشدار هستیم ،میتوانیم
برخی محدودیتها را برای مدت کوتاهی برگردانیم.
روحانی اجرای اصول بهداشتی و دستورالعملها
را نیازمند به ضمانت اجرا دانست و گفت :در
ادارات رعایت اصول راحتتر است و ما با یک
مصوبه میتوانیم اصول را اجرایی کنیم ،در حمل
و نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس آقای وزیر
کشور تمام تالش خود را به کار میگیرند و هر
کجا که نیاز بود از نیروی انتظامی و بسیج استفاده
میکنند .رئیسجمهوری گفت :از همه محققین
و متخصصین که برای تولید واکسن و دارو برای
ویروس کرونا تالش میکنند و به دنبال واکسن
هستند تشکر میکنیم .امیدوارم این تالشها به
نتیجه مثبت برسد.

نمایندگان در جلسات علنی هفته جاری
ضمن استماع گزارش وزرای خارجه و بهداشت
و سرپرست وزارت صمت ،رئیس کمیسیون
اصل  ۹۰را انتخاب میکنند.
جلسات علنی مجلس شورای اسالمی بعد از
تعطیلی یک هفتهای جهت سرکشی نمایندگان
به حوزههای انتخابیه در دو روز یکشنبه و
چهارشنبه هفته جاری برگزار میشود .ارائه
گزارش محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
درمورد مسائل سیاست خارجی و دیپلماسی
اقتصادی در سال جهش تولید و گزارش حسین
مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در مورد عملکرد آن وزارتخانه در سال
جهش تولید در دستور کار مجلس قرار دارد.
همچنین سعید نمکی وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی درمورد عملکرد آن وزارتخانه
به ویژه در مقابله با ویروس کرونا گزارشی ارائه
داده و تقاضای عدهای از نمایندگان درمورد
تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی
و بهبود فضای کسب و کار نیز مورد بررسی
قرار میگیرد .گزارش کمیسیون تحقیق درمورد
اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون نماینده گچساران
و انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون
اساسی با پیشنهاد هیئت رئیسه مجلس نیز در
دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد.

احتمال بازدید هیئتی از کمیسیون
امنیت ملی از سایت هستهای نطنز
یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که در
جلسه کمیسیون تصمیمگیری درباره اعزام
هیاتی برای بازدید از سایت هسته ای نطنز
صورت میگیرد.
یعقوب رضازاده در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :با توجه به اتفاق رخ داده در سایت
هستهای نطنز ،کمیسیون امنیت ملی در
جلسه روز یکشنبه موضوع اعزام تیمی برای
بازدید از وضعیت این سایت را مورد بررسی
قرار داده و تصمیمگیری خواهد کرد .وی
همچنین یادآور شد که روز یکشنبه محمدجواد
ظریف وزیر خارجه و علیاکبر صالحی رئیس
سازمان انرژی اتمی در جلسه کمیسیون امنیت
ملی درباره موضوع سیاست خارجی ،قطعنامه
شورای حکام و اتفاق رخ داده در سایت
هستهای نطنز توضیحاتی ارائه خواهند کرد.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
عم ً
ال بیخاصیت شده است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با
اشاره به دستور مقام معظم رهبری برای
تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،از
بیخاصیت شدن این ستاد توسط دولتمردان
انتقاد کرد.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام در پیامی در حساب شخصی
خود در توئیتر نوشت« :اقتصاد امری تک
بعدی نیست .از بانک مرکزی تا وزارت اقتصاد
تا خارجه و صمت و جهادکشاورزی و نفت و
… در موضوع تورم و وضعیت اقتصادی دخیل
هستند» .وی افزود« :رهبر انقالب دستور
تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را
برای هماهنگی چنین اموری دادند اما این ستاد
عمال ًبیخاصیت شده است».

راهبرد وحدت و انتخاب کاندیدای اصالحطلبان در انتخابات  1400چیست؟

کار دشوار وارثان شعسا

بعد از استعفای رئیس و نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان،
سرنوشت این شورا در هالهای از ابهام فرو رفته است .بسیاری از تحلیلگران،
این سازوکار را موقتی دانسته و کار آن را پس از انتخابات مجلس یازدهم،
پایان یافته تلقی میکنند .حاال برخی افراد و گروههای عضو شعسا هم ساز
جدایی و آهنگ جدیدی کوک کردهاند؛ نکته این جاست که این سازهای متنوع
و پراکنده ،کار سختی برای اجماع دوباره اصالحطلبان خواهند داشت و فرصت
تا انتخابات ریاست جمهوری  1400هم محدود است .به همین دلیل است که
سیاست انتخاباتی اصالحطلبان برای انتخابات آینده مبهم ارزیابی میشود.
برخی از حزب فراگیر اصالحطلبان میگویند و عدهای هم سازوکار پارلمان
اصالحات – که پیشتر هم در برابر شعسا پیشنهاد شده بود – را مطرح
میکنند .صحبت از نواصالحطلبی هم هست و البته برخی احزاب اصالحطلب
هم شعار بازگشت به عملکرد حزبی مستقل و نه جناحی را سر میدهند .در
این میان اصالحطلبان با چالش کاهش سرمایه معنوی و انسانی خود نیز
درگیرند .عملکرد حسن روحانی که در ائتالف اصالحطلبان با اعتدالگرایان
پیروز شد ،در دور دوم ریاست جمهوریاش با انتقادهای فراوان مواجه شد و
فراکسیون امید در مجلس دهم هم نتوانست انتظارهای بدنه اجتماعی حامی
اصالحطلبان را چنان که باید پاسخگو باشد.

محسن هاشمی رفسنجانی ،رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی
در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به ناکامی اصالحطلبان در انتخابات  ،98اظهار
کرد :در این انتخابات ،شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان اثرگذاری خود را
از دست داد و منجر به استعفاها شد .مساله اصلی اصالحطلبان در انتخابات
ریاست جمهوری ،1400شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان نیست.
وی تصریح کرد :کارکرد این شورا عمدتا در انتخابات شورای شهر ،مجلس
شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری است که نیازمند انتخاب و تایید
لیست است ،ولی در انتخابات ریاست جمهوری که یک فرد باید انتخاب
و روی آن اجماع شود ،تصمیم معموال با بزرگان اصالحات است .در این
انتخابات نیز اگر قرار باشد توافقی صورت گیرد ،در سطح بزرگان صورت
خواهد گرفت .وی معتقد است که عملکرد اصالحطلبان در حوزه دولت،
مجلس و احزاب با نفوذ در انتخابات اسفند  98قدری هیجانی و منفعالنه
بود و میشد با تدبیر بهتری عمل کرد .اگر اصالحطلبان بخواهند مانند
انتخابات مجلس یازدهم حضور جدی و رسمی در انتخابات نداشته باشند،
طبیعتا از صحنه رسمی سیاست دستکم برای کوتاهمدت حذف میشوند.
وی درباره اینکه آیا شخصیت رایآوری برای اصالحطلبان باقی مانده است،
تصریح کرد :اگر اجماعی صورت گیرد و برنامه و ایده درست و قابل قبولی

برای مردم وجود داشته باشد ،در فاصله زمانی کوتاهی در اواسط یا اواخر
زمستان  ،99میتوان یک شخصیت را به جامعه معرفی کرد .مشکل
اصالحطلبان بیش از شخص بر روی راه ،فکر و برنامه است و باید آن را
حل کنیم .وی با بیان اینکه یکی از مشکالت اصلی جریان اصالحات و
میانهروی در طول این دوره ،فقدان عملگرایی و واقعگرایی است ،گفت:
مردم باید احساس کنند که اصالحطلبان برای همین شرایط و محدودیتها
برنامه اجرایی و عملی دارند که مشکالت را کاهش دهند وگرنه بدنه اجتماعی
اصالحطلبان به پای صندوق رای نمیآید.
از سوی دیگر ،غالمرضا انصاری ،فعال سیاسی اصالحطلب و عضو حزب
اتحاد ملت در گفتوگو با ایسنا ،در ارتباط با آینده شورایعالی سیاستگذاری
اصالحطلبان ،اظهار کرد :عمر شورای عالی با توجه به شرایط و علت تشکیل
شدنش در انتخاباتهای  ۶۴ ،۹۲و  ۹۸به پایان رسیدهاست .امروز با توجه به
شرایط جدید و استراتژی انتخاباتی اصالحطلبان که قصد حضور با کاندیدای
حداکثری در انتخابات را دارند ،طبیعی است به راهحلهای جدیدی نیاز داریم.
با توجه به نظر کمیسیون ماده  ۱۰احزاب وزارت کشور درباره حضور احزاب در
یک جبهه و نه بیشتر ،نوع چینش احزاب اصالحطلب در یک جبهه واحد
باید با نظر و همفکری تمام گروهها ،احزاب و افراد سیاسی این جناح باشد .وی

یادآور شد :برای حضوردر انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰نیاز به همفکری
و همراهی مجدد تمام احزب اصالحطلب هستیم .این فعال سیاسی در پاسخ
به این پرسش که آیا امکان تشکیل یک جبهه جدید در جریان اصالحات و یا
ایجاد پارلمان اصالحات وجود دارد ،گفت :پارلمان اصالحات یعنی نمایندگان
تمام اصالحطلبان کشور در آن جلسه حضور داشته باشند .با توجه به اینکه
در یک جبهه سیاسی امکان تامین حقوق مالی برای اعضاء وجود ندارد ،خود
به خود بعد از چند جلسه حضور نمایندگان استانی منتفی میشود و ترکیب
هیئت رئیسه باقی میماند ،که به لحاظ شکلی شبیه شورایعالی میشود.
انصاری یادآور شد :براساس تجربه گذشته می گویم پارلمان اصالحات
شعار قشنگی است؟ ،اما تحققش عمال ممکن نیست .وی افزود :در این که
شورایعالی هم نقصهایی وجود داشت و در آن شکی نیست؛ اما در اینکه
پارلمان اصالحات به عنوان بحثی  ۲۰ساله امکان تحقق ندارد ،هم شکی
نسیت.هم اصالحطلبان و هم اصولگرایان با ایده جمنا در این امر شکست
خوردند .این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در پایان گفت :به زودی
اصالحطلبان برای حضور در انتخابات  ۱۴۰۰به جمع بندی خواهند رسید .در
صورتی که امکان حضور کاندیدای صد در صد اصالحطلب در انتخابات آزاد
وجود داشته باشد در انتخابات حضور پررنگی خواهند داشت.

