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سرمقاله
راه طی شده اصالحطلبی
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آیا روحانی در یک سال باقی مانده از عمر خود با رقبای گذشته خود در قوه مقننه و قضائیه وارد چالش و رویارویی خواهد شد؟

دولت در محاصره رقبا

بخش چهارم (بحران مزیت)

ادامه از صفحه یک

نظمهایی که هرچند در منظومه جمهوری اسالمی

قابل تعریف بود اما امکانهای آزادی و عدالت را به
نسبت ایده سنتی حکمرانی در جمهوری اسالمی

ارتقاء میداد .معتقدم این مهمترین مزیت معرفتی

اصالحطلبان بود.

مزیت ارزشی؛ مزیت معرفتی اصالحطلبان ،به

چیزی آراسته شد که نفوذ آن را به توان دو رساند.

رهبران اصالحطلب شهره به فرزندان معنوی امام ِ
انقالب بودند .بدنه و کارگزاران ِ اصالحطلب ،همه
از بچههای جبهه و عمدتا ً در مصادر مسئولیتهای
دوران جنگ نقش آفرینی کرده بودند .انقالب و

نشانههایش با افراد شاخص این جریان پیوند خورده
بودند .استکبارستیزی در دهه شصت در سیمای
جوانانی معنا یافته بود که در دهه هفتاد بر صدر

جریان اصالحطلب نشسته بودند .وقتی فیلم تسخیر
النه جاسوسی و یا فیلمهایی از دوران دفاع مقدس
به نمایش درمیآمد ،پیوند اصالحطلبان با قلهها و

نشانههای بلند ِ ارزشی ِ جمهوری اسالمی را میشد به
روشنی دید .درواقع ،تا دهه هفتاد چند نشانه ارزشی

مهم در جمهوری اسالمی وجود داشت .همه این

نشانهها با اصالحطلبان نسبت واثقتر و نزدیکتری
داشت تا با رقیبش .انقالب ،امام و جنگ به ریش

اصالحطلبان راحتتر بسته میشد تا جناح راست؛

ت «فرزند ِ فاضل ِ امام»،
این ارزشها ،در کنار سیاد ِ
هارمونی ِ ارزشی اصالحطلبان را شکل میداد .این

هارمونی ،مزیت ارزشی ِ جریان اصالحطلب محسوب

میشد.

مزیت روشی؛ پروژه اصالحطلبی ،برای جامعه،

روشی سهلالوصول محسوب میشد .پیشبرد
مطالبات از طریق افرادی درون نظام و منظومه

جمهوری اسالمی که کالم نافذی هم در قدرت و
حاکمیت دارند ،قطعا ً روشی مقرون به نتیجه و

مطلوب محسوب میشد .بهطور سنتی این تلقی

ت نافذیت و
وجود دارد که اصالحا ِ
ت قدرتمحور ،مزی ِ
سرعت دارد .در میان تمام گروههای تحولخواه در آن

زمان ،اصالحطلبان تنها گروه ِتحولخواه بود که امکان ِ
پیشبرد پروژه «اصالحطلبی قدرتمحور» برایش
فراهم بود .لذا اکثر تحولخواهان ترجیح میدادند از

مسیر پروژه اصالحطلبی اهداف خود را دنبال کنند.
این مزیت روشی ،اصالحطلبی را تبدیل به یک پروژه
ملّی کرد.

مزیت راهبردی؛ همه این مزیتها ،اصالحطلبان

را مجهز به «مزیت راهبردی» کرد .اصالحطلبان

قدرت را میشناختند و امکانات بازی در قدرت را نیز
تا حد خوبی داشتند .به همین سبب در بازی قدرت،

کارتهای خوبی برای تدوین و اتخاذ راهبرد مناسب

در اختیار داشتند .اصالحطلبی توانست تبدیل به
یگانه راه کم هزینه و مقرون به نتیجه برای بهبود

حکمرانی در کشور شود .جریانی مدعی اصالحات
ظهور کرده بود که در آن ،هم ایده اصالح حاضر

بود (مزیت معرفتی) ،هم با ارزشهای متن جامعه
همخوان بود (مزیت ارزشی) ،هم کمهزینه بود و

امکان وقوعی آن باال بود (مزیت روشی و راهبردی).

این جریان با چنین مزیتهایی طبیعتا ً توانست
اقبالی عمومی کسب کند و تبدیل به یک پروژه ملّی

شود.

اما اکنون به نظر میرسد در هر چهار مزیت،

جریان اصالحطلب دچار بدبیاری و سترونی شده
است .ما تقریبا ً هر چهار مزیت خود را از دست

دادهایم .ما دیگر مرجع آزادیخواهی و عدالتخواهی

در کشور نیستیم .نسخههای ما دیگر مهمترین
ایده آزادیخواهی و عدالتخواهی در نظم ِ موجود
نیست .چند هفته پیش در یادداشت «بحران ایده
حکمرانی» نوشتم که :ما دیگر حرفی نو برای جامعه

نداریم و لباس نسخهها و ادعاهای ما به تن ِ نیازهای
جدید جامعه تنگ است .ما مزیت معرفتی خود را

از دست دادهایم .از طرف دیگر ،وضع ارزشی ما نیز
حال خوبی ندارد .ما هم نتوانستیم با ارزشهای جدید
نسبتی برقرار کنیم و با نشانههای جدید ارزشی در

جامعه پیوند بخوریم ،و هم نسبتمان با ارزشهای
دهه شصت مخدوش شده است .از طرف دیگر ،در

نتیج ه راهبردهای جدید ِ خودمان و تحوالت در حوزه
حاکمیت ،امکانات سیاستورزی در قدرت برای ما
بسیار کمتر شده است .بنابراین ،امکان «اصالحطلبی

قدرتمحور» برای ما هر روز کمتر میشود .راهبردهای

جدید ِ غیراصالحطلبانه نیز باعث شده ما دیگر «روشی
کمهزینه» برای تحولخواهی بهحساب نیاییم .رفتار

بخش تندروی ِ حاکمیت و بخش انحصارطلب ِ
اصالحطلبان ،باعث شده اکنون خشونت صحنه
برای امرِ سیاستورزی ِ اصالحطلبانه بسیار باال برود.
پیشتر در یادداشتهای قبل نوشتم که اکنون،

درواقع ،اصالحطلبان دیگر نهتنها نمیتوانند میانجی ِ
حل ِ مسائل جامعه در قدرت شوند بلکه خود ،به یک
مسئله برای قدرت تبدیل شدهاند.

بنابر این توضیحات ،اکنون میتوان گفت جریان

اصالحطلب با «بحران مزیت» مواجه شده است.

بحرانی که بیاقبالی و ادباری ِ کنونی ِ اصالحطلبان را
معنادار میکند.

ما سالها بیتوجه به نیازهای جامعه ،به دعوای

قدرت پرداختیم لذا از تحوالت جامعه و تغییرات

اجتماعی جا ماندیم .ما از ارزشها فاصله گرفتیم و
حتی نتوانستیم به همین نسبت اندوخته معرفتی
ایجاد کنیم .هم هویت خود را باختیم و هم حقیقتی

به کف نیاوردیم .لذا هم نسبتمان با گذشته مخدوش
شده و هم نسخه ای برای «لحظه اکنون» نداریم .ما

بیتوجه به مزیت راهبردی ِ خود ،روشهای پرهزینه

اتخاذ کردیم و به دس ِ
ت خود ،مزیت روشی و راهبردی ِ
خود و امکانهای اصالحی را سوزاندیم.
اکنون جریانی روی دستمان مانده که بحران مزیت
یمزیت ،مشتری هم نخواهد
دارد و طبیعتا ً کاالی ب 

داشت!

سیاستروز

قالیباف که طی این سالها بیشترین حمالت
را نسبت به حسن روحانی داشته است ،حاال در
مجلس کامال یکدست اصولگرایی مقابل روحانی
قرار گرفته و از همین حاال گمانهزنیهای زیادی
درباره چگونگی تعامل و یا تقابل بین این د و قوه
مطرح شده است .برخی معتقدند با توجه به
سخنان حسن روحانی در روز افتتاحیه مبنی بر
درخواست تعامل از مجلس ،خود رئیسجمهوری
نیز احتمال رویایی این دو در یک سال باقی مانده
را داده است .اما در مقابل عدهای دیگر میگویند
همانطور که ابراهیم رئیسی ،رقیب اصلی روحانی
در سال  ،۹۶تقابل چندانی با دولت نداشته و شرایط
کشور را مناسب رویایی ندانست ،احتماال مجلس
شورای اسالمی به ریاست قالیباف نیز همین روند
را در پیش بگیرد.
سه رقیب در کنار هم
ت جمهوری
اصولگرایان اگر چه در انتخابات ریاس 
 ۹۶نتوانستند از سد روحانی بگذرند و دولت تدبیر و
امید با حمایت گسترده اصالحطلبان پیروز انتخابات
شد ،اما حاال بعد از ابراهیم رئیسی که ریاست قوه
قضائیه را بر عهده گرفت دیگر نهاد مهم و قانونگذار
کشور را نیز به دست گرفتهاند تا حلقه ماحصره
دولت روحانی تنگتر شود .درواقع اصولگرایان چراغ
خاموش حاال نهادهای تاثیرگذار را در اختیار گرفته و
دولت روحانی باید در یک سال باقی مانده یا با آنها
وارد تعامل شود یا رویارویی داشته باشد .اما این
نگرانی بابت رویارویی از کجا نشأت میگیرد؟
گذری میکنیم بر اظهارات حسن روحانی در
ت جمهوری  ۱۳۹۶خطاب به رقیب
انتخابات ریاس 
خود شهردار سابق تهران« :آقای قالیباف شما
که طرحت همیشه لوله کردن بود و هر وقت به
دبیرخانه میآمدید میگفتید بگذارید من ظرف دو
ساعت دانشجویان را لوله میکنم .ما اگر جلوی
شما نایستاده بودیم که االن همه دانشگاههای ما
پر از لوله بود ».برخی از کارشناسان و تحلیلگران با
توجه به چنین پیشینهای معتقدند شهردار سابق به
این راحتی وارد تعامل با دولت نخواهد شد چراکه
قالیباف که همچنان سودای رئیسجمهوری را در سر
دارد و میخواهد از راه بهارستان وارد پاستور شود.
بنابراین با نقد دولت تالش میکند پایگاه رای دهنده
خود را گسترده کرده و از این فرصت برای رسیدن
به آرزوی خود نهایت استفاده را میکند همانطور
که طی این سالها برای ورود به مجلس در همه
سفرها و نشستهای خود همیشه نقد دولت جزو
برنامههای او بوده است .همچنین با نگاهی به
اظهارات برخی از نمایندگان مجلس یازدهم مبنی بر
اینکه اگر وارد مجلس شویم در اولین فرصت دولت
را به چالش خواهیم کشید و حتی استیضاح دولت
نیز به گفته خودشان مدنظرشان است ،میبینیم که
این نگرانی در رویارویی دولت و مجلس چندان هم
بیمورد نیست.
اما باید دید که دولت در این مقطع در چه
جایگاهی قرار دارد و آیا دارای قدرت است؟ دولت
تدبیر و امید حسن روحانی از همان ابتدای روی
کار آمدن با مشکالت زیادی مواجه بود و به گفته
خودش یک ویرانه تحویل گرفت .در ادامه کار
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باالخره بعد از کشمکشها و دعواهای درونی جریان اصولگرایی ،محمدباقر قالیباف توانست بر صندلی ریاست مجلس شورای اسالمی تکیه بزند و حاال
مقننه شده است .یعنی بعد از اینکه ابراهیم رئیسی ،رقیب اصلی روحانی

یکی دیگر از رقبای روحانی در انتخابات ریاستجمهوری  ۱۳۹۶رئیس قوه
ریاست قوه قضائیه را برعهده گرفت ،حاال دیگر رقیب او یعنی شهردار سابق نیز در یک سال پایانی عمر دولت تدبیر و امید ،ریاست دیگر قوه مهم
کشور یعنی مقننه را به دست آورد.

سه رقیب
گذشته در
شرایطی به هم
رسیدند که
یک سال دیگر
از عمر دولت
بیشترباقی
نمانده است
و کشور در
شرایطینیست
که بخواهند به
اختالفات دامن
بزنند

خود نیز بعد از خروج آمریکا از برجام و تحریمهای
پیدرپی دولت آمریکا نسبت به کشورمان ،شرایط
برای دولت هر روز سختتر از دیروز بوده است.
همچنین در یک سال باقی مانده شیوع ویروس
کرونا باعث شده است که مشکالت اقتصادی و
معیشتی که به واسطه تحریمها شدیدتر شود،
دوچندان شده است .بنابراین ما در شرایط کنونی
با دولتی روبهرو هستیم که تقریبا ضعیف شده
و همزمان در چند جبهه برای خروج از مشکالت
باید بجنگد .قطعا این دولت چندان وقت زیا د و یا
توانی برای رویارویی با مجلس یازدهم ،به ریاست
محمدباقر قالیباف و در آن سو قوه قضائیه ندارد.
همانطور که پیش از این نیز تالش کرده است
رابطه با قوه قضائیه تعاملی باشد تا تقابلی.
بنابراین قالیباف ،رئیس قوه مقننه نیز نمیخواهد
در چنین شرایطی با رویارویی مقابل دولت روحانی
بر حجم مشکالت جامعه بیفزایند .چرا که قطعا با
توجه به تحرکات شهردار سابق برای ورود به مجلس
و کسب صندلی ریاست کامال مشخص است که
برای انتخابات  ۱۴۰۰برنامه دارد و با استفاده از شرایط
پیش آمده میخواهد به آرزوی دیرینه خود برای
رسیدن به ریاست قوه مجری ه استفاده کند .بنابراین

اعضای هیئت رئیسه مجلس یازدهم مشخص شدند

شاید از مقابله با دولت پرهیز کند تا مشکالت
جامعه دوچندان نشود .درواقع شرایط کنونی شاید
چندان اجازه ندهد رقبای پیشین حاال تالفی گذشته
را بکنند .در آن سو دولت روحانی نیز احتماال همین
روند را در پیش بگیرد.
انتخابات اسفندماه  ۹۸از جمله انتخاباتهایی بود
که حضور کمرنگی را از سوی جامعه شاهد بودیم.
این سطح پایین مشارکت دارای پیامی بود که خود
جریانهای سیاسی کامال به آن واقف بودند .آنها به
خوبی میدانند که این سطح پایین مشارکت از عدم
اعتمادسازی نسبت به تصمیمگیرندگان برای حل
مشکالت نشأت گرفته بود ،بنابراین حاال دامن زدن
به اختالفات در شرایطی که کشور درگیر مشکالت
زیادی از جمله اقتصادی و معیشتی است نه تنها
اعتمادسازی صورت نمیگیرد بلکه چالش جدیتر
ایجاد خواهند کرد .به همین دلیل احتمال میرود
هم دولت و هم رقبای گذشته او در مقام ریاست دو
قوه قضائیه و مقننه تعامل و همکاری را به تقابل و
رویارویی ترجیح دهند.
در هیمن راستا برخی از تحلیلگران با اشاره به
اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم از قبل
اعالم کردهاند که مقابل دولت خواهند ایستاد و تا

استیضاح آن پیش خواهند رفت ،میگویند اینگونه
اظهارات معموال جزو شعارهای زمان انتخابات
محسوب میشوند و در مجلس دهم نیز چنین
افرادی حضور داشتند .آن چیزی که در حال حاضر
ارجحیت دارد شرایط خاص کشور است .بنابراین
ریاست این مجلس به دست فردی است که قطعا
شرایط کنونی کشور او را به سمت تعامل و همکاری
با دولت سوق خواهد داد و اجازه نخواهد داد چنین
اتفاقی رخ دهد.
با این حال عدهای دیگر بر این باورند که حضور
پررنگ پایداریها و وزرای دولت احمدینژاد در این
دوره از مجلس فضای پوپولیستی را ایجاد خواهد
کرد که قطعا منجر به چالش جدی با دولت خواهد
شد .این دسته از کارشناسان بر این باورند که جریان
اصولگرایی و رقبای گذشته دولت حسن روحانی حاال
بهترین فرصت را در اختیار دارند که دیگر قوه مهم
از سه قوای کشور را نیز در اختیار بگیرند ،بنابراین
این سال باقی مانده بهترین فرصت است تا با زدن
دولت و مقابله با او زمینه را برای حضورشان فراهم
شود .باید منتظر ماند و دید رقبای گذشته دولت در
حال حاضر وارد فاز همکاری و تعامل خواهند شد یا
نه به حمالت خود شدت بیشتری خواهند بخشید؟

قالیباف باالخره بر صندلی ریاست یک قوه

گروه سیاسی :یک روز پس از آغاز رسمی مجلس یازدهم ،بهارستان
رئیس جدید و هیئت رئیسه دوره اول خود را نیز شناخت .در این
ن انتخاب قاطع محمدباقر قالیباف به ریاست و ترکیب هیئت
میا 
رئیسه ،میتواند نشانهای را بافت طیفی واقعی مجلس یازدهم باشد.
از زمان مشخص شدن نتیجه انتخابات مجلس یازدهم تا آغاز
به کار مجلس گمانهزنیهای فراوانی درباره ریاست و هیئت رئیسه
مجلس مطرح شد و کاندیداهای احتمالی تحرکات فراوانی داشتند.
با این حال محمدباقر قالیباف که البته از ابتدا گزینه اصلی ریاست
محسوب میشد ،بدون هرگونه خبر حاشیهای به صندلی ریاست
رسید و این نشان داد که البیگری پنهان سردار ،خلبان و دکتر
پیشین و رئیس فعلی ،از دیگر گزینههای قویتر و موثرتر است.
قالیباف عصر چهارشنبه به عنوان گزینه اصلی فراکسیون اکثریت
مجلس برای ریاست تعیین شد ،با این حال روز پنجشنبه و در
صحن علنی ،باید با سید مصطفی آقامیرسلیم منتخب تهران و
فریدون عباسی منتخب کازرون رقابت میکرد .البته در ابتدا نام
حمیدرضا حاجی بابایی نیز به عنوان کاندیدای ریاست قرائت شد
که او با فریاد اعالم کرد که انصراف داده است .درنهایت پس از
اعالم آرای نمایندگان ،قالیباف منتخب مردم تهران با  ۲۳۰رای از
مجموع  ۲۶۷رای رئیس مجلس یازدهم شد .مصطفی آقامیرسلیم
ی کسب کردند .آرای باطله نیز
 ۱۲رای و فریدون عباسی نیز  ۱۷را 
 ۸رای بوده است.
انتخاب نایب رئیسی مجلس اما بدون رقیب برگزار شد و سید
یزاده هاشمی از حوزه انتخابیه مشهد و علی نیکزاد از
امیرحسین قاض 
حوزه انتخابیه اردبیل به عنوان کاندیداهای دو صندلی نایب رئیسی
یزاده هاشمی با  ۲۰۸رای و
مجلس معرفی شدند .درنهایت قاض 
نیکزاد با  ۱۹۶رای از مجموع  ۲۷۴رای اخذ شده به عنوان نواب رئیس
اول و دوم مجلس یازدهم برای اجالسیه اول انتخاب شدند .در این
رایگیری نیز  8رای باطله اعالم شد.
در ادامه سلمان اسحاقی منتخب مردم قائنات ،احمد امیرآبادی
فراهانی منتخب مردم قم ،حسینعلی حاجی دلیگانی منتخب مردم
نزاده منتخب مردم اهواز ،سیدکاظم
شاهینشهر ،سیدکریم حسی 
دلخوش منتخب مردم صومعهسرا ،سیدمحسن دهنوی منتخب
مردم تهران ،سیدصادق طباطبایینژاد منتخب مردم اردستان،
سیدمهدی فرشادان منتخب مردم سنندج ،جبار کوچکینژاد منتخب
مردم رشت ،محمد سیدی منتخب مردم زابل ،محمدرضا صباغیان

منتخب مردم مهریز و بافق ،محمدرضا صفوی منتخب مردم رودسر،
روحالله متفکر منتخب مردم تبریز ،سمیه محمودی منتخب مردم
شهررضا ،ابراهیم عزیزی منتخب مردم شیراز ،حسین محمدصالحی
منتخب مردم فریدن ،سیدعلی موسوی منتخب مردم ملکان و ناصر
موسوی الرگانی منتخب مردم فالورجان برای  6صندلی دبیری هیئت
رئیسه داوطلب شدند که درنهایت سید ناصر موسوی الرگانی ،احمد
امیرآبادی فراهانی ،حسینعلی حاجی دلیگانی ،روح الله متفکر آزاد،
علی کریمی فیروزجایی و سیدمحسن دهنوی به عنوان دبیران انتخاب
شدند.
نزاده
از میان محسن پیرهادی از حوزه انتخابیه تهران ،حسین حسی 
از حوزه انتخابیه الرستان ،علی رضایی از حوزه انتخابیه کنگاور،
علیرضا سلیمی از حوزه انتخابیه محالت ،محمدحسین فرهنگی از
حوزه انتخابیه تبریز ،غالمعلی کوهساری از حوزه انتخابیه رامیان
و غالمرضا نوری از حوزه انتخابیه بستانآباد به عنوان کاندیداهای
کارپردازی مجلس نیز محمدحسین فرهنگی ،علیرضا سلیمی و
محسن پیرهادی بر سه صندلی ناظر هیئت رئیسه تکیه زدند.
درنهایت  ۱۲عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم متشکل از رئیس،
دو نایب رئیس ،شش دبیر و سه ناظر است که با رأی منتخبان
محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس ،علی نیکزاد و امیرحسین
یزاده هاشمی به عنوان نواب رئیس ،سید ناصر موسوی الرگانی ،
قاض 
احمد امیرآبادی فراهانی  ،حسینعلی حاجی دلیگانی ،روحالله متفکر
آزاد ،علی کریمی فیروزجایی و سید محسن دهنوی به عنوان دبیر و
محمدحسین فرهنگی ،علیرضا سلیمی و محسن پیرهادی به عنوان
ناظر تعیین شدند و پس از مراسم تحلیف و سوگند در جایگاه
هیئت رئیسه قرار گرفتند .همچنین محمدحسین فرهنگی به عنوان
سخنگوی هیئت رئیسه تعیین شد.
همچنین اعضای هیئت رئیسه و سخنگوی شعب  ۱۵گانه مجلس،
اعضای کمیسیون تحقیق و اعضای کمیسیون تدوین آییننامه داخلی
را اعالم کردند.
انتخابات هیئت رئیسه مجلس حواشی جالب توجهی هم داشت.
 8رای باطله انتخابات ریاست و نواب رئیس مجلس یازدهم ،میتواند
عدد کاندیداهای اصالحطلب راه یافته به مجلس را نشان دهد.
همچنین ترکیب کاندیداها و آرای هیئت رئیسه میتواند نشانه ائتالفی
بین پایداریهای نزدیک به احمدینژاد و یاران قالیباف در مجلس
نسبت به طیف تندروتر پایداری و اصولگرایان سنتی همچون موتلفه

باشد .همچنین روز پنجشنبه فراکسیون مستقلین مجلس نیز اعالم
موجودیت کرد که اقلیت مجلس یازدهم را تشکیل خواهد داد.
فضای انتخابات هیئت رئیسه هم باعث شد که خبری از رعایت
مالحظات کرونایی در مجلس نباشد .بعد از آنکه نام قالیباف به
عنوان رئیس مجلس یازدهم قرائت شد وی با همراهی چند منتخب
مجلس همچون امیرآبادی در کنار صندلی تعدادی از نمایندگان
حاضر میشد و با آنها مصافحه میکرد .ابتدا در کنار میرسلیم که
صندلیاش پشت صندلی قالیباف قرار داشت رفت و با او دست
داد .سپس به سمت فریدون عباسی کاندیدای دیگر ریاست مجلس
رفت و با او خوش و بش کرد و به سمت تعداد دیگری از نمایندگان
همچون آقاتهرانی رفت .هنگامی که با حمیدرضا حاجی بابایی روبهرو
شد حاجی بابایی قالیباف را در آغوش گرفت .همان زمان امیرآبادی
با حالت خنده گفت :کرونا ،کرونا .البته که این هشدار هم باعث
فاصله گرفتن منتخبان از یکدیگر نشد و بعد از آن تعداد بیشتری از
منتخبان دور قالیباف جمع شدند و حتی با یکدیگر در مقابل دوربین
عکاسان و تصویربرداران عکس یادگاری گرفتند .این در حالی است
که در مراسم افتتاحیه هنگام ورود آنها تب آنها سنجیده میشد و
بعد اجازه ورود داده میشد که روز پنجشنبه این اتفاق رخ نداد .در
داخل مجلس هم تعداد منتخبانی که ماسک زده بودند نسبت به روز
نخست مجلس کمتر بود.
محمدباقر قالیباف ،رئیس جدید مجلس پس از انتخاب به این
سمت در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت« :امیرالمؤمنین
ن عملک لیس
علیهالسالم به عامل خود در آذربایجان فرمودند :و إ ّ
لک بطعمة و لکّنه فی عنقک أمانة؛ مسئولیت تو طعمهای برایت
نیست بلکه به گردنت امانت است  ...به خودم و همۀ عزیزان
مجلس یادآوری میکنم از این امانت مراقبت کنند؛ انشاءالله در
پیشگاه ملت شریف ایران روسفید باشیم».
به دنبال این انتخاب ،مطابق معمول جریانی از تبریکهای به سوی
رئیس جدید مجلس روان شد و از روسای قوای مجریه و قضائیه،
فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی ،وزرای دولت و سایر مقامات
کشوری و لشکری به قالیباف تبریک گفتند.
مجلس یازدهم در مرحله بعدی فرآیند تایید اعتبارنامهها را خواهد
داشت و پس از انتخاب اعضای کمیسیونهای تخصصی و هیئت
رئیسه کمیسیونها و بعد از آن تعیین نمایندگان مجلس در شوراهای
مختلف وارد روند عادی خود خواهد شد.

رئیسجمهوری با اشاره به دستورات قبلی
که از لحظه بروز مشکل آب برای مردم منطقه
غیزانیه اهواز وزیر نیرو و استاندار خوزستان
داده شده بود بار دیگر به وزیر نیرو دستور داد
حل کامل و سریع مشکل آب منطقه غیزانیه
اهواز را شخصا به صورت مستمر پیگیری کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی
ریاستجمهوری ،حسن روحانی روز جمعه
در گفتوگوی تلفنی با وزیر نیرو ،با اشاره به
گزارش وزیر درخصوص برنامهریزی برای افتتاح
 ۲۵۰طرح در این حوزه به ارزش  ۵۰هزار میلیارد
تومان در سراسر کشور با قدردانی از تالشهای
انجام شده از سوی وزارت نیرو درمورد طرحهای
آب و برق کشور ،بر برنامه ریزی برای سرعت
عمل بیشتر در به بهرهبرداری رسیدن این
پروژهها را مورد تاکید قرار داد.
رئیسجمهوری با اشاره به دستورات قبلی
که از لحظه بروز مشکل آب برای مردم منطقه
غیزانیه اهواز به وزیر نیرو و استاندار خوزستان
داده شده بود بار دیگر به وزیر نیرو دستور داد
حل کامل و سریع مشکل آب منطقه غیزانیه
اهواز را شخصا به صورت مستمر پیگیری کند تا
نهایتا تا انتهای خرداد ماه به حل قطعی مشکل
منجرشود و برنامهریزیها به گونهای باشد که
در آینده شاهد بروز چنین مشکالتی در زمینه
تامین آب آشامیدنی در هیچ نقطهای از کشور
بویژه خوزستان نباشیم .
او همچنین به وزیر آموزش و پرورش دستور
داد با همکاری وزارت بهداشت پروتکلهای
بهداشتی در مراکز آموزشی برای برگزاری
امتحانات حضوری در برخی مقاطع تحصلی به
گونهای رعایت شود که دانشآموزان و والدین
آنها دغدغه و نگرانی نداشته باشند و در این
خصوص انعطافهای الزم برای نگرانی آنان
رعایت شود.
رئیسجمهوری همچنین بهرهگیری از
تجربیات چند ماه گذشته در زمینه آموزش از
راه دور و اطمینان از اثر بخشی برنامهها و رفع
کاستیهای آموزش غیر حضوری و مبتنی بر
فضای مجازی را برای کسب آمادگیها برای
شروع سال تحصیلی آینده و مراقبت از استمرار
کیفی آموزش را ضروری دانست.
روحانی با بیان اینکه کرونا هنوز تمام نشده
و ما باید همچنان برای زندگی همراه با این
بیماری در آینده آماده باشیم ،خاطرنشان کرد:
آموزش و پرورش باید برای سال تحصیلی آینده
و انجام فعالیتهای آموزشی همراه با کرونا
برنامهریزیهای الزم را انجام دهد و با بررسی
شرایط با همکاری وزارت بهداشت پروتکلهای
الزم را طراحی و برای تصویب در ستاد ملی
کرونا ارائه کند.
همچنین رئیسجمهوری در گفتوگو با
وزیر بهداشت ،با تاکید بر ضرورت رعایت
کامل پروتکلهای بهداشتی از سوی مردم تا
زمان رسیدن به مرحله کنترل و مهار کامل
بیماری کووید ،19به وزیر بهداشت دستور داد
در کمیته سالمت ستاد ملی مقابله با کرونا و
با همکاری کمیته اجتماعی و امنیتی ستاد به
ریاست وزیر کشور ،همچنان کنترل و نظارت
دقیق بر اجرای پروتکلهای بهداشتی در سراسر
کشور بهویژه در استانها و شهرهایی که شاهد
رشد ابتال به بیماری هستند را در دستور کار
داشته باشند.
روحانی در ادامه با بیان اینکه در شرایط
فعلی همچنان ناگزیر به زندگی و همزیستی
همراه با کرونا هستیم ،از همه مردم کشور
خواست همچنان رعایت کامل و با دقت
پروتکلهای بهداشتی را در دستور کار قرار
دهند تا احیانا ًبا اوجگیری دوباره بیماری بخاطر
عدم اصول بهداشتی ،ناچار به بازگرداندن
برخی محدودیتها نشویم که آثار و تبعات
زیانباری برای زندگی اجتماعی و اقتصاد به
همراه خواهد داشت.
سعید نمکی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در گفتوگو با رئیسجمهوری اظهار
کرد :اگر روند سفرهای غیرضروری مردم
در ایام تعطیالت پایان هفتهها و همچنین
تعطیالت تابستانی ،به همین صورت ادامه
داشته باشد و پروتکلهای بهداشتی به صورت
کامل رعایت نشود بار دیگر با اوجگیری ویروس
کرونا در کشور مواجه خواهیم بود و ناچار
میشویم برخی محدودیتها را دوباره اعمال
کنیم.

