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سرمقاله

خبر
نماینده مجلس باید بدون لکنت
نقد کند
یک فعال سیاسی گفت :نماینده مجلس
باید بتواند بدون ترس و لکنت نقد کند.
علی صوفی در گفتوگو با ایسنا ،در ارتباط
با برخی اظهارنظرها مبنی بر ضرورت نظارت
شورای نگهبان بر مجلس شورای اسالمی
اظهار کرد :مجلس دو وظیفه عمده قانون
گذاری و نظارت بر دستگاه های اجرایی را
دارا است که برای این امر شانش مصونیت
قضایی را به این قوه دادهاند.
وی اظهار کرد :در قانون اساسی جایگاهی
که برای نمایندگان مجلس به جهت اجرای
وظایف شان در نظر گرفته اند ،بسیار باال
است .این فعال سیاسی بیان کرد :نماینده
باید آزاد باشد و بتواند بدون لکنت و نگرانی
و ترس ،هر انتقادی از هر مقامی دارد آن
را مطرح کرده و احساس عدم امنیت هم
نداشته باشد.
صوفی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد:
این نظرات که نظارت باید از بیرون قوه
قانونگذاری صورت گیرد باعث میشود به
تدریج مجلس از جایگاه خودش خارج شود.
بر آن اساس به تدریج جایگاه نمایندگان
مجلس کم میشود و تیر خالصی بر آزادی
این قوه زده میشود.

اخبار

رئیسجمهوری در بهرهبرداری طرحهای صنعتی مطرح کرد

تا دیر نشده متمکنان جامعه
دست به کار شوند
اداکه از صفحه یک
هر کس درپی آن است که بهمیانجی ِ این
مشکالت ،اغراض جناحی خویش را پیش
براند .در طی این چند سال ،چندین بار صراحتا ً
گفتهام ،و اکنون نیز میگویم که گره ماجرا نه
در نظارت مجلس است و نه مدیریت دولت؛
قصه حادتر از این حرفها است .راهبردهای
کنونی به بنبست رسیدهاند و باید تجدیدنظری
جدی در راهبردها داشته باشیم .البته این
سخن به هیچ وجه به معنای عدم کمکاری
دولت و سایر کارگزاران حکومت نیست؛ بلکه
سخن این است که راهحل مسائل کنونی ،بدین
راحتی و سادگی نیست.
اکنون نابرابری ثروت و فاصله وحشتناک
طبقاتی در ایران ،به نقطهای بیمناک رسیده
است .قطعا ًاین نشان میدهد که هم امکانات
به صورت نابرابر توزیع شده و هم کشور بهطور
ناکارآمد اداره میشود و هم متمکنان جامعه
تکالیف مالی خویش را انجام ندادهاند و هم تیر
تحریم ِ ظالمانه بر سفره مردم نشسته است
وهم دهها نقصان دیگر را حکایت میکند.
علت مشکالت هرچه باشد ،وضع فعلی
قابل ادامه نیست .ما مدتها است از نقطه
هشدار عبور کردهایم .اگر جنبش گرسنگان
بهطور کامل راه بیفتد ،هیچ چیز دیگر باقی
نخواهد ماند .در این صورت ،جامعه هابزی
خواهد شد؛ یعنی رفتن به وضع ِ پیشامدنیت
و پیشاقانون .همین اکنون نیز نشانههای این
اتفاق ظهور کرده است .با رخ دادن ِ چنین
جنبشی و رسیدن به چنان وضعی ،هرکس که
بیشترین سود را تا کنون برده است بیشترین
ضرر را میکند .برندهها بزرگترین بازندهها
میشوند .در چنین وضعی ،هیچ سرمایهای
نمیتواند در سایه امنیت بماند و یا امنیت
بیافریند! درنتیجه ،اگر سیل گرسنگان راه افتاد
اولین قربانیان ،جامعه متمکن است ،بر این
اساس پیشنهاد میشود حال که تجویزهای
دولت مسئلهای راحل نمیکند ،تمام ایرانیانی
که مجموعه داراییشان باالی صد میلیارد
ن را جهت کمک به
تومان است ،سی درصد آ 
طبقات ندار و باالنس شرایط حاد ِ کنونی در
اختیار دولت قرار دهند.
ِ
اگر تکانهای مثبت و جدی به وضع فعلی وارد
نشود ،دیر یا زود ،آتشی افروخته خواهد شد و
به جان خرمنهای سرمایه خواهد افتاد!

سیاستروز
کانادا از ایران خواست تمام اطالعات جعبه
سیاه پرواز  752را منتشر کند

شنبههای مقاومت و پنجشنبههای تولید
حسن روحانی در مراسم بهرهبرداری از طرحهای
ملی وزارت صنعت ،معدن و تجارت با بیان این که
«مهم است در شرایط سختی که دشمنان به وجود
آوردند ملتمان در برابر تحریم و کرونا مقاومت
میکنند» ،اظهار کرد :مردم بیشتر از گذشته
پروتکلهای بهداشتی را رعایت میکنند و کار اصلی
در دست مردم است اما انصافا کادر درمانی هم
به طور مداوم در حال ایثار و فداکاری هستند .وی
افزود :بخش بزرگی از نیازها و صادرات غیرنفتی ما
بارش بر دوش صنعت است و امروز صنعت و معدن
در کنار هم نقش ارزشمندی را ایفا میکنند و در
زنجیره فوالد ما امروز حرکت بسیار خوبی را مشاهده
میکنیم .رئیسجمهوری تاکید کرد :در زنجیره فوالد
از سال  ۹۲تا امروز این تولیدات را دوبرابر کردیم و
این در شرایطی رخ داده که تحریمها هم پابرجاست
و در همین سال  ۲۶ ،۹۹میلیون تن به زنجیره فوالد
کشور افزوده میشود که تا االن که ماه پنجم سال
است  ۱۶میلیون تن آن افتتاح شده است .روحانی
تصریح کرد :آنچه که به تولید و اشتغال مردم مربوط
میشود باید در همین شنبهها که ستاد ملی مقابله با
ویروس کرونا برقرار است و پنجشنبهها که به افتتاح
طرحها در سراسر کشور اختصاص دارد را تاکید
کردهایم که مرتبط و به صورت یک سریال باید برگزار
شود و هر هفته این شنبهها و پنجشنبهها خاری در
چشم دشمنان باشد .یک خار در روز شنبه در یک
چشم و خار دیگر در روز پنجشنبه در چشم دیگر.
وی افزود :ما شنبهها به دشمنان نشان خواهیم داد
که در برابر بیماری کرونا چگونه مقاومت خواهیم
کرد و در پنجشنبهها با کار افتتاح و تولید نشانشان
میدهیم که برخالف تحریمها ما اقتصادمان را زمین
نگذاشتهایم.
رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه «راهحل ما این
است که همه دست به دست هم دهیم» ،گفت:
فضای تعامل سازنده بین همه قوا و بخش خصوصی
و دولتی برقرار شود و مشکالت مردم توسط دولت
حل شود .من اعتراف میکنم که هنوز هم در بخش
تولید مشکالتی وجود دارد و باید آن را رفع کنیم.
روحانی گفت :رابطه نزدیک بین بخش خصوصی و
دولتی و رفع محدودیتها مشکالت را کمتر میکند
و دولت و سرمایهگذاران را به هم نزدیک میکند.
رئیسجمهوری همچنین پیش از این سخنرانی و
در واکنش به گزارش استاندار مازندران از وضعیت
شیوع کرونا در این استان گفت :خوشحالیم که
ن مازندران هم وضعیت بهتری را نسبت به
استا 
گذشته از لحاظ شیوع کرونا دارد .در کل کشور هم
به جز دو استان که وضعیت نامناسبی دارند ،در
سایر استانها شیوع کرونا به سمت عبور از پیک
پیش میرود.
برگزاری عزاداریهای مسئوالنه
رئیسجمهوری همچنین در جلسه روسای
کمیتههای ستاد ملی مقابله با کرونا حفاظت از
سالمتی و جان مردم را اولویت نخست تمامی
مباحث ،دستورالعملها و مصوبات ستاد ملی مقابله
با کرونا دانست و تاکید کرد که در دستورالعملهای
برگزاری کنکور و مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله
الحسین(ع) ،حفاظت از سالمتی و جان مردم به عنوان

رئیسجمهوری روز پنجشنبه در جلسه روسای کمیتههای ستاد ملی مقابله با کرونا درباره بررسی ضوابط برگزاری عزاداریهای محرم توضیح داد .وی
همچنین در مراسم بهرهبرداری از طرحهای ملی وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :ما شنبهها به دشمنان نشان خواهیم داد که در برابر بیماری
کرونا چگونه مقاومت خواهیم کرد و در پنجشنبهها با کار افتتاح و تولید نشانشان میدهیم که برخالف تحریمها ما اقتصادمان را زمین نگذاشتهایم.

ما شنبهها به
دشمناننشان
خواهیم داد که در
برابر بیماری کرونا
چگونهمقاومت
خواهیم کرد و
درپنجشنب هها
با کار افتتاح و
نشان
تولیدنشا 
میدهیم که
مها
برخالفتحری 
ما اقتصادمان را
زمیننگذاشتهایم
اولویت نخست ،مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
روحانی گفت :پس از مطالعات دقیق صاحبنظران
و بهرهگیری از نظرات همه دستگاهها درباره نحوه
و روند برگزاری کنکور و مراسم سوگواری حضرت
اباعبدالله الحسین(ع) ،جمعبندی این مطالعات ابتدا
در کمیتههای امنیتی و اجتماعی و درمانی و سپس
ستاد ملی مقابله با کرونا بررسی شده است .وی
اظهار کرد :پس از اینکه اعالم شد با ایجاد برخی
محدودیتها و رعایت پروتکلهای بهداشتی ،امکان
برگزاری مراسم سوگواری حضرت سیدالشهدا و کنکور
هست ،ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز اصل برگزاری
این مراسم را با حفظ و رعایت کامل دستورالعملهای
بهداشتی تصویب و این دستورالعملها را ابالغ کرد.
رئیسجمهوری تاکید کرد که این دستورالعملهای
ابالغی نیز کامال منطبق بر استانداردهای جهانی
سازمان بهداشت جهانی است .روحانی با بیان اینکه
همه دستورالعملهای ضروری بهداشتی برای به ویژه
برگزاری عزاداریهای مسئوالنه ابالغ شده است،
گفت :این دستورالعملها ضروری است که به عنوان
بخشی از الزامات شرعی و قطعی مراسم عزاداری از
سوی متولیان مراسم رعایت شود چرا که رعایت این
دستورالعملها حقالناس است و محیطهای عزاداری
امام حسین(ع) نمیتواند جایی باشد که حقالناس در
آنها رعایت نشود .رئیسجمهوری همچنین نظارت بر
اجرای دستورالعملهای بهداشتی را ضروری خواند و
تاکید کرد :نهادهای نظارتی باید کامال بر روند اجرای
دستورالعملها نظارت و اگر الزم بود با متخلفان در
راستای حفظ سالمتی مردم ،برخورد کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

با بهرهگیری از ابتکار بخشی از عزاداریها به فضای
مجازی و در حسینههای مجازی انجام شود
روحانی با اشاره به برگزاری موفق مراسم ماه مبارک
رمضان و همکاری و همراهی خوب رسانه ملی و
شبکههای مجازی در انتقال آن فضای روحانی و
معنوی به جامعه ،گفت :باید در مراسم عزاداری محرم
نیز با بهرهگیری از ابتکارات جدید و همسو با شرایط
خاص کشور در موضوع کرونا ،بخشی از عزاداریها
به فضای مجازی و در حسینههای مجازی انجام
گیرد .رئیسجمهوری اظهار کرد :روحانیون ،مداحان،
متدینین و متولیان هیاتهای عزاداری بیتردید دارای
ابتکارات ،طراحیها و نوآوریهای زیادی در این حوزه
هستند که آنها را باید اجرایی و عملیاتی کنند .روحانی
با بیان اینکه باید شیوههای تازهای برای عزاداری امام
حسین را تجربه کنیم و هم سالمت جسم و جان و هم
تقویت و تبیین ایمان حفظ شود ،گفت :سوگواریها
را چنان برگزار کنیم که بعد از ایام محرم کسی سوگوار
عزیزانش نشود .رئیسجمهوری با قدردانی از برگزاری
جلسات همفکری و توجیهی که کمیته درمان ستاد
ملی و وزارت بهداشت با مسئوالن دستگاههای
مذهبی ،متولیان و برگزارکنندگان هیاتهای مذهبی،
وعاظ و مداحان کشور برگزار کرده است ،اظهار کرد:
بیتردید با همراهی و همفکری میان دستگاههای
متولی سالمت و عزیزان متولی مراسم مذهبی و با
همکاری رسانههای کشور و صدا و سیما و استفاده از
فضای مجازی میتوان نوآوریها و ابتکاراتی را به کار
گرفت که ضمن برگزاری با شکوه عزاداریها ،شاهد
کاهش تجمعات و برگزاری عمده مراسم در فضاهای

باز ،با هدف ارتقای استانداردهای حفظ سالمت
عمومی باشیم.
پیشبینی کاهش شمار فوتیها و مبتالیان ظرف دو
هفته آتی
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز
تاسف از افزایش شمار مبتالیان به کرونا و آمار
فوتیها گفت :موج جدید شیوع بیماری کرونا پیش
از آنکه به تغییر رفتار ویروس مرتبط باشد ،به رفتار
خود ما با این ویروس بازمیگردد و بررسیها نشان
میدهد کاهش مراقبتها و روند رعایت پروتکلهای
بهداشتی ،نقش مهمی در افزایش شیوع این بیماری
داشته که با توجه به باال رفتن حساسیت مردم و
افزایش مراقبتها و رعایت پروتکلهای بهداشتی،
پیشبینی میشود ظرف دو هفته آتی شمار
مبتالیان و آمار فوتیها کاهش یابد .وی اظهار کرد:
ضروری است که سبک زندگی را با هدف سازگاری
با شرایط کنونی بیماری کرونا تغییر داده و رعایت
دستورالعملهای بهداشتی را بخشی الزامآور در هر
برنامه زندگی قرار دهیم .پیشبینی میشود در طی
هفتههای آتی شمار مبتالیان و آمار فوتیها به طور
قابل توجهی کاهش یابد.
در این جلسه کمیتههای درمان ،اجتماعی-امنیتی و
آموزش موظف شدند ظرف دو هفته آتی پیشنهادهای
خود را در خصوص سال تحصیلی  ۱۳۹۹-۱۴۰۰به
ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه کنند .همچنین پیشنهاد
ستاد استانی مقابله با کرونای تهران از سوی کمیته
اجتماعی-امنیتی مطرح و مقرر شد اجرای طرح
ترافیک در شهر تهران به مدت یک هفته تعلیق شود.

احتمال حمله پهپادی و موشکی به پایگاه نطنز منتفی است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی احتمال حمله پهپادی و موشکی و پرتاب بمب یا راکت به
نیروگاه هستهای نطنز را تکذیب کرد و گفت :انفجار صرفا منشاء
داخلی داشته که جزئیات آن را فعال نمیتوانیم بگویم.
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری درمورد پرونده قاضی منصوری
گفت :روال این پرونده در حال طی شدن است و قوه قضائیه
موشکافانه در حال پیگیری پرونده است ،اما از آن جا که بخشی
از کار در اختیار قوه قضائیه نیست و محل وقوع این جنایت در
خارج از مرزهای ما بوده است ،قدری کار با کندی پیش میرود
که طبیعی است .رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس گفت :ما نیز به عنوان کمیسیون امنیت ملی درباره این
موضوع در تماس و ارتباط هستیم.

ذوالنوری همچنین درمورد ماجرای نیروگاه نطنز اظهار کرد :با
بررسیهایی که انجام شده و بازدید میدانی که از محل حادثه
داشتیم و طی ارتباطاتمان با سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،ستاد
کل نیروهای مسلح ،سازمان انرژی اتمی ،سازمان پدافندی ارتش،
وزارت اطالعات و وزارت امور خارجه و همچنین هوا و فضای
سپاه پاسداران ،موضوع روشن شده اما برای اعالم کردن محذور
هستیم .رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
گفت :آنچه مسلم است اینکه احتمال حمله پهپادی ،موشکی و
پرتاب بمب یا راکت از دید ما منتفی است و صرفا منشاء انفجار
از طریق عناصری در داخل وجود دارد که چون موضوع در حال
بررسی است جزئیات آن را بیان نمیکنم؛ البته ابعاد موضوع برای
ما روشن شده است.

سفر هیئت ایرانی به کییف برای
مذاکره درباره سقوط هواپیمای
اوکراینی

بعد از این که جعبههای سیاه هواپیمای 752
اوکراینی که دی ماه  98دقایقی پس از پرواز
از فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) تهران با
شلیک پدافند هوایی سپاه سقوط کرد ،در فرانسه
خوانده شد ،حاال هیئت اعزامی جمهوری اسالمی
ایران به ریاست محسن بهاروند ،معاون حقوقی
بینالمللی وزارت امور خارجه کشورمان به منظور
مذاکره با مقامات اوکراینی درخصوص سانحه
سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی بینالمللی
اوکراین بامداد پنجشنبه وارد کییف شده است.
این هیئت طی دو روز حضور در کییف ،ابعاد
مختلف فنی و حقوقی حادثه را مورد بحث و
تبادل نظر قرار خواهد داد.
همزمان وزیر امور خارجه کانادا بر لزوم انتشار
تمام دادههای جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی
توسط ایران تاکید کرد .فرانسوا فیلیپ شامپاین
در توییتی با اشاره به دیدار هیئت ایرانی با طرفین
ذینفع حادثه هواپیمای اوکراینی مدعی شد که
ایران باید عواقب حادثه رخ داده را قبول کرده و
بار دیگر بر لزوم انتشار تمام دادههای جعبه سیاه
توسط ایران تاکید کرد .در بیانیهای که پس از
اولین دیدار هیئت ایرانی با طرفین ذینفع منتشر
شده است ،بر پایبندی به تعهدشان نسبت به
تداوم همکاری تاکید کرد ه و از ایران خواستهاند تا
غرامت کامل حادثه هواپیمای  PS۷۵۲را پرداخت
کند .هیئت ایرانی و طرفین ذینفع همچنین در
خصوص تدارکات جلسات مذاکرات آتی به
گفتوگو پرداختهاند .همچنین در این بیانیه از
ایران خواسته شده تا مطابق با استانداردهای
بینالمللی تحقیقاتی کامل ،بارز و مستقل انجام
دهد.

گالیه نمایندگان از نحوه انتخا 
ب
افراد در کمیسیونها به حق است
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت:
به بعضی از همکاران که اظهاراتی درخصوص
کمیسیونها دارند حق میدهم؛ آن هم از این
جهت که شیوه انتخاب اعضای کمیسیون به این
صورت برای اولین بار اتفاق میافتاد ،ناراضی
بودند.
حجتالسالم محمدرضا میرتاج الدینی در
گفتوگو با ایلنا ،درباره انتقاداتی که این روزها
از سوی نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس
شورای اسالمی وارد میشود و اینکه برخی از
آنها از نحوه گزینش افراد برای کمیسیونهای
تخصصی شکایت دارند ،گفت :قضاوت
و ارزیابی درباره عملکرد هیئت رئیسه مجلس در
حال حاضر زود است ،نمیشود به این سرعت
درباره عمکلرد آنان تصمیمگیری کرد .نایب
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد:
تجربه من در دورههای مختلف مجلس میگوید
هیئت رئیسه بیش از یک سال باید کار کند تا
بتوان درباره عملکردشان صحبت کرد که چقدر
موفق و چقدر ناموفق بوده است .وی ادامه داد:
به بعضی از همکاران که اظهاراتی درخصوص
کمیسیونها دارند حق میدهم؛ آن هم از این
جهت که شیوه انتخاب اعضای کمیسیون به این
صورت انتقاد داشتند که این هم برای اولین بار
بود .نماینده تبریز در یازدهمین دوره مجلس
شورای اسالمی خاطرنشان کرد :آئیننامه جدید
میگوید نمایندگان برای حضور در کمیسیونها
باید امتیازبندی شوند و شاخصهایی همچون
تحصیالت ،سوابق اجرایی ،حضور در سایر
مدیریتهای کشور بسیار مهم و دارای امتیاز
است .وی خاطرنشان کرد :به دلیل اینکه شیوه
انتخاب افراد برای کمیسیونها طبق آییننامه
برای اولین بار اینگونه صورت گرفت ،احتمال
خطا در آن وجود دارد و ممکن است برخی از
افرادی که به حد خودشان نرسیدند ،اعتراض
کنند که این حق را هم دارند.

فعال سیاسی اصالحطلب:

انتخابات ابزار اجرای اصالحات است
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسالمی ،اصالحات را روش و
انتخابات را ابزار اجرای آن دانست و درباره گزینه اصالحطلبان برای انتخابات
ریاست جمهوری گفت :وقتی نهاد و ساختار اصالحطلبان مورد تایید مردم
قرار گیرد هر شخصی که این سازمان به مردم معرفی کند رای میآورد.
سعید شریعتی در گفتوگو با ایرنا درباره آینده شورایعالی سیاستگذاری
اصالحطلبان و احتمال تشکیل نهادی جایگزین ،گفت :با اتمام انتخابات
اسفند  ،۹۸کار شورایعالی به عنوان نهادی اجماعی برای اتخاذ استراتژی
مشترک میان اصالحطلبان هم به پایان رسید و هنوز هم بحثهایی میان
گروههای اصالحطلب در این باره در جریان است که با چه ساختاری این
نهاد اجماعی بازسازی و ترکیب اعضا و هیات رییسه آن چگونه باشد .عضو
شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسالمی ادامه داد :تا جایی که اطالع
دارم بحثهایی در شورای هماهنگی اصالحطلبان و بعضی از احزاب در این
زمینه صورت گرفته ،اما خروجی مشخص و جدی نداشته است.
شریعتیدربارهبحثجایگزین محمدرضاعارفدرشورایعالیسیاستگذاری،
گفت :نظری درمورد گزینه مطلوب اصالحطلبان ندارم .اما با مطالعه و
بررسی مجموع شرایط میتوان به نکاتی اشاره کرد .در دور دوم انتخابات
ریاست جمهوری سال  ۸۴تمام گروههای اصالحطلب و میانهرو در حمایت از

اکبر هاشمی رفسنجانی برابر محمود احمدینژاد وارد ائتالف شدند که تاکنون
قوام داشته است .در یک دوره  ۱۵ساله رویکردی کلی بر حرکت اصالحطلبانه
حاکم شد و شعارش هم مبتنی بر ائتالف حداکثری و مطالبات حداقلی بود
که نتایج این رویکرد را در سالهای  ۹۴ ،۹۲و  ۹۶مشاهده کردیم .وی یادآور
شد :اما موانعی که در بررسی صالحیتها سر راه نیروهای اصالحطلب در
سال  ۹۸قرار داد ،عمال انتخابات را برای اصالحطلبان بی معنا کرد ضمن اینکه
به طور کلی پس از حوادث  ۹۶و  ۹۸نوعی دلزدگی و رویگردانی اجتماعی از
سیاست هم به بیرونق شدن انتخابات کمک کرد.
شریعتی با بیان اینکه احزاب و گروههای اصالحطلبی که هویت خود را
از بدنه اجتماعی و حمایت مردمی میگیرند احتمال دارد در استراتژی خود
تجدیدنظر کنند ،اظهار کرد :اصالحطلبان امکان دارد در انتخابات پیش رو
در شیوه اجماع ،اعتمادسازی و همچنین آرایش نیروهای خود تجدیدنظر
کنند .بنابراین گروههای اصالحطلب ،بهویژه تشکلهایی که مسیر خود را
ادامه طبیعی گفتمان جبهه دوم خرداد  ۷۶میدانند ،ممکن است رویکردی
جامعهگرایانه در جهت پاسخ به مطالبات اجتماعی اتخاذ کنند و حتی به
قیمت ریزش ائتالف قبلی و شکلگیری ائتالفهای کوچکتر و با عقبه مردمی
گستردهتر ،چرخش به سوی مردم را محور حرکت و تصمیم خود قرار دهند.

الگوی پارلمانتاریستی بهترین مسیر اصالح است
شریعتی در پاسخ به این پرسش که «اصالحات» برای شما مهمتر است یا
«انتخابات» ،گفت :پرسش مهمی و قابل تاملی است .بدیهی است اصالحات
اولویت اصلی اصالحطلبان است .نیروهای اصالحطلب آینده جامعه را محور
عمل خود قرار داده و نگرش آزادیخواهانه دارند و طبیعتا اصالحات برای آنها
همزمان ارزش و روش و انتخابات هم ابزار اجرای اصالحات محسوب میشود.
این فعال اصالحطلب ،بهترین مسیر اصالح را الگوی پارلمانتاریستی عنوان کرد
و با اشاره به مطالبات مردم ،گفت :مطالبات جامعه به حدی قوی و تاثیرگذار
است که محمود احمدینژاد را هم با خود همراه کرده است به طوری که او در
ظاهر هم شده ،خود را همراه با خواست عمومی معرفی کند .مجلس یازدهم
هم خیلی نمیتواند برابر خواستههای مردم از خود مقاومت به خرج دهد.
جامعه به تدریج مشی اصالحطلبانه را میپذیرد
شریعتی با بیان اینکه اصالحطلبان ،ابزاری جز تعامل ،گفتوگو و همراهی
با خواست مردم ندارند ،اظهار کرد :قاطبه مردم ایران صبورند و تجربههای
تاریخی نابی دارند و سطح آگاهی عمومی و سیاسی جامعه در دهههای اخیر
ارتقا پیدا کرده است ،لذا جامعه ،مشی اصالحطلبانه را به تدریج میپذیرد.
ممکن است فشارهای مختلف منجر قلیان احساسات و مطالبات آنها شود اما

قاطبه جامعه حرکت اصالحطلبی را کمهزینهترین و آرامترین روش خواهند
پذیرفت .شریعتی بیان کرد :اصالح طلبان به عنوان بخشی از نخبگان سیاسی
کشور موظفند با مردم تعامل دوسویه داشته باشند ،یعنی هم با بدنه جامعه
در ارتباط تنگاتنگ باشند و هم مطالبات جامعه را به تقاضاها و مطالبات متمرکز
و کانونی شده برای ارائه به حاکمیت تبدیل کنند .سیاست یکی از مشاغل
سخت در ایران است و اصالحطلبان و فعاالن این عرصه از این سختیها
آگاهند .این فعال اصالحطلب در این باره که چه کسانی میتوانند به عنوان
گزینه اصالحات در سال  ۱۴۰۰نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند ،گفت:
افراد زیادی میتوانند مطرح شوند اما هیچ شخصی بهشکل انفرادی نمیتواند
در این انتخابات برنده شود .دراینباره میتوان از محمدرضا عارف ،محمد
شریعتمداری ،اسحاق جهانگیری ،صفایی فراهانی ،سیدمحمدرضا خاتمی و
افراد دیگر میتوان نام برد .به نظر من شخص مهم نیست بلکه وقتی نهاد و
ساختار اصالحطلبان مورد تایید مردم قرار گیرد هر شخصی را که این سازمان
به مردم معرفی کند رای میآورد .شریعتی با بیان اینکه فاکتورهایی که برای
انتخابات  ۱۴۰۰وجود دارد ،در عین پیچیدگی بسیار هم سادهاند ،اظهار کرد:
هیچ دورهای در  ۴۰سال اخیر نتیجه انتخابات در آمریکا در انتخابات ریاست
جمهوری و آرایش سیاسی درون ایران به اندازه این دوره تاثیرگذار نبوده است.

