گمانهزنیها و نگرش واقعبینانه
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سخنرانی حسن نصراهلل در واکنش به کنارهگیری
سعد الحریری ویژگیهای منحصربهفردی داشت.
او به هیچیک از اتهامات متعددی که حریری آنها
را متوجه تشکیالت حزباهلل کرده بود ،پاسخ نداد؛
بلکه در قامت یک تحلیلگر ظاهر ش��د و کوشید تا
شرایط را برای مخاطبانش توضیح دهد .او قبل از
هر چیز نس��بت به وضعیت حریری در عربس��تان
اظهار نگرانی کرد .این مس��ئله البت��ه از دید هیچ
ناظ��ری پنهان نمانده بود ک��ه قرائت بیانیه ضبط
ش��ده متن کنارهگیری و پخ��ش انحصاری آن در
شبکه العربیه ،احتماال گزینش خود او نبود .مسیر

۲
پيشخوان

حسینکروبی:هر زمان
بخواهیم پدر را میبینیم
ایس�نا :فرزند مهدی کروبی با اشاره به اینکه
شب گذشته دیدار خیلی خوبی با پدر داشتیم،
اعالم کرد :اعضای خانواده هر زمانی که مایل
باشند میتوانند با مهدی کروبی دیدار داشته
باشند.
محمدحسین کروبی اظهار کرد :بعد از مرخص
ش��دن پدر از بیمارس��تان ،اعضای خانواده از
جمل��ه فرزن��دان ،عروسها و نوهه��ا هروقت
بخواهند میتوانند ب��ه مالقات وی بروند .این
دیدارها انجام میشود و ما هم مشکلی نداریم
و هر ساعتی بخواهیم میتوانیم به مالقات پدر
برویم .دیدار دیش��ب هم خیلی خوب بود و به
نظر میرس��د با این دیدارها ،حال وی خیلی
بهتر است.
وی درباره س��ازوکار دیدار فعاالن سیاس��ی با
مهدی کروبی تصریح کرد :اسامی برخی افراد
و زمان مالقات آنها بعد از بررس��ی ،مشخص
میشود که اولین دیدار هم دیدار  20روز پیش
آقای دوستی با مهدی کروبی بوده و از آن زمان
دیگر دیداری با پدر انجام نشده است.

گزارش تحليلي

عکس :س�اتیار امامی/
آژانسعکسهمشهری

نزدیکان الریجانی حزب تأسیس میکنند

ساخت موشک میانبرد
فتوای رهبری نیست
ایسنا :یک عضو کمیس��یون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس ش��ورای اسالمی
با بیان اینکه «س��اخت موش��کهایی با برد
تا دو هزار کیلومتر فتوای رهبری نیس��ت»،
گفت :ایران بر اس��اس راهب��رد دفاعیاش
تنها موش��کهایی با برد دو ه��زار کیلومتر
میسازد تا اروپاییها در دام چالش آمریکایی
صهیونیس��تی گرفتار نشده و بدانند که این
موش��کها میتواند س��دی در براب��ر ورود
تهدیدات به کشورهای اروپایی باشد.
حش��متاهلل فالحتپیش��ه ب��ا اش��اره به
صحبتهای س��ردار جعف��ری فرمانده کل
س��پاه مبنی بر اینکه بر اساس سیاستهای
رهبری برد موش��کها تا دو ه��زار کیلومتر
اس��ت ،گفت :این موضوع ب��ه تصمیم ایران
به توقف پروژه موش��کی ش��هاب  ۴در سال
 ۲۰۱۱میالدی ب��ر میگردد .آن زمان بوش
سلسله جنگهایی را به عنوان جنگ مقدس
با هدف به آتش کشاندن خاورمیانه به خیال
خودش آغاز کرد و به دنبال القای این موضوع
به اروپاییها بود که ایران تهدیدی برای این
کشورها محسوب میشود.

شاید علی
الریجانی
تصور میکند
میتواند
تبدیل به
حسن روحانی
دیگری برای
بدنه اجتماعی
اصالحطلبان
شود

اعمال حقوق شهروندی
برای هموطن زرتشتی
ایسنا :حجتاالس�لام والمسلمین حسن
روحانی روز دوش��نبه و در دی��دار رئیس و
اعضای ش��ورای ش��هر و همچنین شهردار
تهران ،در مورد مش��کل پی��ش آمده برای
هموطن زرتش��تی عضو ش��ورای شهر یزد،
تصریح ک��رد :در این زمینه قانون اساس��ی
��ر قانون
تکلی��ف را روش��ن ک��رده و باید ُم ّ
اساسی ،حقوق شهروندی ،اعتماد عمومی و
وحدت جامعه رعایت شود.رئیسجمهور در
این ارتباط ادامه داد :در انجام وظیفه قانونی،
وعده و برنامههایی که به مردم دادهام ،هرگز
تردید و عقبنشینی نکرده و نخواهم کرد.

درجستوجوی تشکیالت
با سودای پاستور
جامعه فردا :یک��ی از نزدیکترین چهرهها به علی
الریجانی در مجلس از تهیه اساس��نامه و تش��کیل
حزب «ره��روان والیت» برای فعالیت سیاس��ی در
آستانه انتخابات مجلس یازدهم و ریاستجمهوری
سیزدهم خبر داد .بهروز نعمتی با اشاره به برگزاری

نشست روز گذش��ته تعدادی از چهرههای سیاسی
اصولگرای میانهرو برای تأس��یس ح��زب «رهروان
والیت» اعالم کرد« :روز گذش��ته در جلس��های به
همراه چند نفر از دوستان برای فراهم کردن مقدمات
تشکیل حزب «رهروان» تشکیل جلسه دادیم ».او

به «ایلنا» گفت« :هماکنون اساسنامه اولیه فعالیت
حزبیمان را تهیه کردهایم و امیدواریم بتوانیم بهزودی
اعالم موجودیت کنیم ».نماینده اصولگرای تهران در
مجلس ش��ورای اسالمی در پاس��خ به سؤالی درباره
اینکه چه کس��انی در این حزب مشارکت خواهند

داشت ،توضیحی نداد و در عین حال در پاسخ به این
سؤال که آیا کاظم جاللی ،دیگر نماینده اصولگرای
تهران در مجلس ،نیز در این جمع حضور دارد ،گفت:
«آقای جاللی رئیس بنده است و هرجا ایشان باشند،
من هم هستم ».وی درباره حضور یا مشورت با رئیس
مجلس نیز گفت« :صحبتهایی با آقای الریجانی نیز
انجام شده ،اما هنوز پاسخ قطعی دریافت نکردهایم».
نعمتی همچنین درباره حضور اصولگرایان میانهروی
خارج از مجلس گفت« :دوستانی از داخل و خارج از
مجلس با ما همراه هستند».
این خبر که از س��وی بهروز نعمتی اعالم شده است
نش��ان از یک رویداد مهم در جبهه اصولگرایی دارد.
اگرچه نعمتی درباره حضور عل��ی الریجانی در این
حزب تازهتأسیس پاس��خ قطعی نداده است ،کمتر
کس��ی اس��ت که نداند بهروز نعمتی و کاظم جاللی
دست راست و چپ آقای رئیس در مجلس هستند و
بیشک هیچ قدمی را بدون هماهنگی با او برنخواهند
داشت .حضور این دو نفر در بهارستان به قدری برای
علی الریجانی مه��م و حیاتی بود ک��ه در انتخابات
مجلس دهم و در شرایطی که تالش میکرد فاصله
خود را با اصولگرایان تندرو بیشتر کند ،تن به ائتالف
با اصالحطلبان داد تا دست راس��ت و چپ خود را از
طریق لیست امید راهی مجلس کند .همان موقع و
البته پیش از آن مشخص بود که الریجانی خط خود
را از س��ایر اصولگرایان جدا کرده و بن��ا دارد جریان
جدیدی را با محوریت خود در جبهه اصولگرایی بنا
کند ،جریانی که در دعواهای عمیق سیاسی کشور
بیش از هر چیزی به خط اعتدال نزدیک باشد.
خبر تأسیس حزب از سوی نزدیکان الریجانی در
شرایطی اعالم میشود که ائتالف اصولگرایان در
قالب جمنا در انتخابات اخیر ریاس��تجمهوری
شکس��ت خورد و محمدباقر قالیب��اف هم پرچم
نواصولگرایی را باال برده است .به نظر میرسد رئیس
مجلس بهطور کلی از همفکران و رفقای قدیمی خود
در جریان اصولگرایی ناامید ش��ده و تأس��یس یک
تش��کیالت سیاس��ی جدید را در دس��تور کار خود
قرار داده است .نگاهی به مواضع چند سال اخیر او و
نزدیکیاش به حسن روحانی نشان میدهد که وی
بیش از آنکه روی بدنه اجتماعی اصولگرایان حساب

باز کند ،چشم امیدش به حامیان جریان اصالحات و
اعتدال اس��ت .طی چند ماه گذشته گمانهزنیهای
زیادی درباره نامزدی او در انتخابات  1400به گوش
میرسید و حفظ فاصله از اصولگریان تندرو را نیز به
این هدف مرتبط میدانند .شاید علی الریجانی تصور
میکند میتواند تبدیل به حس��ن روحانی دیگری
برای بدنه اجتماعی اصالحطلبان ش��ود .هیچ بعید
نیست که علی الریجانی و نزدیکانش این فکر را از سر
گذرانده باشند ،اصالحطلبانی که در سال  92بر سر
حسن روحانی با آن س��بقه اصولگرایی به اتفاق نظر
رسیدند چرا در سال  1400بر سر علی الریجانی به
توافق نرس��ند؟ در هر صورت اصالحطلبان در سپهر
سیاسی ایران و در میدانی همچون انتخابات همواره
ب��ا محدودیتهایی روبهرو بودهان��د و از همین رو به
گزینههای حداقلی تن میدهند و همین امر میتواند
مردی را که در روزگار دولت اصالحات ،سازمان تحت
امرخود ،یعنی صدا و س��یما ،را تبدیل به توپخانهای
تمامعیار علیه دولت منتخب کرده بود اکنون امیدوار
کند که با حمایت تمامعیار آنها سودای رئیسجمهور
شدنش را جامه عمل بپوشاند.
علی الریجانی در این مسیر تمام قوا و ظرفیت خود را
به کار گرفته اس��ت و گاه و بیگاه این پیام را به جامعه
ایران و بدنه اصالحطلبان مخاب��ره میکند که علی
الریجانی دهه ن��ود با مردی که در دهه هفتاد و اویل
دهه هشتاد میشناختیم تفاوت زیادی کرده است .با
اصالحطلبان ائتالف میکند ،از دولت مورد حمایت
آنها دفاع و در بسیاری موارد همچون ماجرای سپنتا
نیکنام با آنها همعقیده میشود و حتی زبان به انتقاد
از ش��ورای نگهبان باز میکند و در یک قاب با رئیس
دولت اصالحات مینشیند و اکنون نزدیکانش دست
به تأس��یس حزب میزنند تا شاید در قالب آن تمام
نیروهای معتدل و سنتی اصولگرایان را زیر چتر خود
بگیرند و برای می��دان انتخابات  1400و البته پیش
از آن انتخابات مجلس یازدهم آماده ش��وند .اگرچه
دنیای سیاس��ت در ایران فراز و نش��یبها و حوادث
غیرمنتظره زیادی را پیش روی خود خواهد داشت
به نظر میرسد آقای رئیس مجلس برنامهریزی دقیق
و گام به گام خود را آماده کرده و نخستین قدمهایش
را برای اجرایی کردن آن برداشته است.

گزارش روز

جعفرزاده:امیدیها در میان چند ژنرال و سرباز ،بدون افسر و البیگر

جامعه فردا :در شرایطی که انتقاد از فراکسیون امید باال گرفته
است و بسیاری عملکرد آنها را زیر سؤال میبرند یکی از اعضای
فراکسیون مستقلین مجلس انتقاداتی را به آنها وارد میداند که
شاید پاس��خ برخی ناکارآمدیها در همین انتقادها نهفته باشد.
غالمعلی جعفرزاده امین آبادی ،نماینده مردم رشت از چهرههای
معتدل مجلس در میان اصولگرایان است ،چهرهای که بارها در
مقابل تندرویهای برخ��ی افراد نزدیک به جبه��ه پایداری در
مجلس واکنشهای تندی را از خود نشان داده است .جعفرزاده
معتقد است فراکسیون امید توان البی ندارد و این در حالی است
که مجلس بیش از هر چیز محل البی با س��ایر نمایندگان برای
پیش برد اهداف به شمار میرود .نماینده مردم رشت همچنین
میگوید فراکسیون امید مسیر مذاکره را بسته است و در بزنگاهها
هرگز به فکر مذاکره و البی با مستقالن و یا سایر فراکسیونهای
مجلس نیفتاده است .شاید دهمین مسئله راز شکستهای پی
در پی فراکسیون امید باشد .به نظر میرسد فراکسیون امید توان
چانهزنی و مذاکره ندارد و از نداش��تن مدیریتی که اهل مذاکره
باشد رنج میبرد .بهگزارش ایلنا،نایبرئیس فراکسیون مستقلین
والیی مجلس در سخنانی با انتقاد از عدم صراحت در فراکسیون
امید ،تأکید کرد که یک گروه سیاس��ی باید البیمنهای خود را
در صحن بشناسد؛ چرا که باوجود حضور چند «ژنرال» و تعدادی
«سرباز» ،این فراکسیون از عدم حضور «افسر» رنج میبرد .او در
تشریح دلیل این دیدگاه و توضیح مشکل فراکسیون امید در عدم
تحقق اهداف خود گفت :دالیل بس��یاری وجود دارد که چندان
تمایل ب��ه اظهارنظر درباره آن ندارم .قطعاً برای همه اعضای این

روحانی نگفت
که اصالحطلبم
ایسنا :عضو ش��ورای مرکزی حزب اعتدال
و توسعه با اشاره به اینکه روحانی در کابینه
خود کم و بی��ش از اصالحطلبان اس��تفاده
کرده اس��ت ،خاطرنش��ان کرد :روحانی در
س��ال  ۹۲و  ۹۶نگفت که اصالحطلبم ،بلکه
او بارها گفت که دولت فراجناحی تش��کیل
میدهم .اصالح��ات در رأی آوری روحانی
نقش داشت ،اما  ۲۴میلیون ،رأی یک جناح
نیست بلکه رأی ملی و فراجناحی است .رأی
خالص اصالحات در س��ال  ،۸۴پنج میلیون
رأی معین بود .رأی خالص اصولگرایی هم ۶
میلیون بود .سایر آرا ،آرای خاکستری است
که یک زمانی به س��مت خاتمی ،یک زمان
به س��مت احمدینژاد و حاال هم به س��مت
روحانی رفته است .اگر یک جناح بگوید فقط
آنها در پی��روزی روحانی نقش داش��ته اند،
کم لطفی به کس��انی است که تفکر دیگری
داشتند ،اما به روحانی رأی دادند.

طبیعی این بود که این متن از شبکه رسمی لبنان
و یا دستکم از شبکه المستقبل (متعلق به جریان
سیاسی حریری) پخش ش��ود .عالوه بر این اغلب
تحلیلگران با ارزیابی حس��ن نص��راهلل همعقیده
بودند که لحن حری��ری در قرائت این متن مطلقاً
با لح��ن دیپلماتیکی که او همواره از آن اس��تفاده
میکرد ،همخوانی نداشته است .شاید برای تکذیب
این «ش��ایعات» بود که س��عد الحریری و مقامات
عربستان ترجیح دادند روز دوشنبه دیداری میان
او و پادشاه سعودی ترتیب دهند و آن را به صورت
گستردهای در رسانهها منعکس کنند.
همزمان��ی کنارهگی��ری نخس��توزیر لبن��ان با
دستگیریهای فلهای شاهزادگان بلندپایه سعودی
و چند تن از ابرکنش��گران اقتصادی این کش��ور،
موضوع پرس��شبرانگیزی بود که رهبر تشکیالت
حزباهلل به آن اش��اره کرد؛ اما او ای��ن احتمال را
فرضیهای در کنار دیگر فرضیهها دانست و ترجیح

داد گمانهزنیهای محتمل دیگر را نیز برشمارد تا
مخاطبان ،خود کار نتیجهگیری را بر عهده گیرند
و ی��ا اینکه رویدادهای آینده یک یا چندتا از آنها را
تأیید کند.
حری��ری در متن کنارهگیریاش تا توانس��ته بود،
ح��زباهلل را به «دخال��ت در کار دول��ت و اجرای
دستورهای صادره از ایران» متهم کرد .او خصوصاً
گفته بود که حزباهلل درگیریهای خارج از لبنان
را به درون کشور آورده است .نصراهلل اما بدون آنکه
پاسخ مستقیم او را بدهد ،گفت که حزباهلل همواره
مسئوالنه کوشیده تا از بیطرفی لبنان در منازعات
خارجی محافظت کند.
البته این به این معنی نیست که تشکیالت حزباهلل
از نظر ناظران سیاسی ،هیچگاه رفتاری فرادولتی
نداشته است .مث ً
ال مشارکت این حزب در منازعات
درونی سوریه تصمیمی یکسویه بود که حزباهلل
خود نیز مسئولیت آن را به عهده گرفته بود .رهبر

حزباهلل در همان زمان اعالم کرده بود که این اقدام
مطلقا نباید به درگیرشدن لبنان در این کشمکش
بینجامد .او اقدام حزباهلل را اقدامی پیش��گیرانه
خواند که هدف از آن جلوگیری از س��رایت جنگ
به لبنان است.
مهمترین فراز سخنان رهبر تشکیالت حزباهلل اما
در دعوت او به آرامش و محافظت از ثبات کش��ور
لبنان و اجتناب از ایج��اد صفآراییهای جدید یا
کش��اندن موضوعات به نمایشهای خیابانی بود.
به گمان من صحبتهای حس��ن نص��راهلل در این
خص��وص بیش از آنکه یک توصی��ه اخالقی و عام
باش��د ،حاوی راهبردی مش��خص ب��رای عبور از
بحران اس��ت .این فرض را از ای��ن جهت میگویم
تحلیلگران طرفدار جبهه مقاومت،
که بسیاری از
ِ
کنارهگیری سعد الحریری را نقشهای طراحی شده
ب��رای کلیدزدن پروژه جنگ و حمله اس��رائیل به
لبنان تفسیر کردهاند .برخی حتی زمان این حمله
را نیز به��ار آینده تعیین ک��رده و هدفهای آن را
روی نقشههای جغرافیایی مشخص کردهاند .آنان
گویی از نزدیکشدن شبح جنگ استقبال میکنند

و نتیجه آن را پیروزی قطعی جبهه مقاومت قلمداد
میکنند .به اعتقاد من پیشگوییهای شتابزده در
این خصوص نه تنها بر شواهد ملموس مبتنی نبوده،
بلکه با عقالنیت راهبردی برای مواجهه حسابشده
با نظام صهیونیستی همخوانی ندارد .رهبر حزباهلل
در این سخنرانی ضمن طرح فرضیههای مختلف
از جمله فرضیه حمله عربستان یا اسرائیل ،تحقق
این دو فرضیه را غیرممکن و یا نامحتمل توصیف
میکند .به اعتق��اد من او آگاهانه قصد دارد از بروز
وضعی��ت ملتهب اجتن��اب کند و تنها ب��ر وقایع
ملموس و قابل اس��تناد تکیه کند .به همین دلیل
بهجای دعوت برای بسیج و صفآرایی ،او مشخصا
خواستار «بازگرداندن اوضاع لبنان به پیش از این
بحران» میش��ود .او اضافه میکند لبنان کشوری
است که «تحت حاکمیت نهادهای قانونی و قانون
اساس��ی» قرار دارد .او از همه طرفهای سیاسی
دعوت کرد تا «هر کس بر خالف این مس��یر رفتار
کند» تقبیح شود .آش��کار است که حسن نصراهلل
قصد ندارد از این خأل سیاس��ی استفاده کند تا به
یکهتاز میدان سیاست لبنان تبدیل شود.

فراکس��یون احترام خاصی قائلم و آنها را دوست و همکار خود
میدانم اما واقعیت این اس��ت که به اصطالح یک نوع «گپ » یا
«شکاف» در این فراکسیون دیده میشود.

جای خالی «افسران» فراکسیون امید در میان چند «ژنرال»
و «سربازان»

نماینده مردم رش��ت در مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه
کار در مجلس س��از و کار و ش��رایط خاص خ��ود را دارد ،تأکید
کرد :متأسفانه فراکسیون امید از آن جاذبه الزم برای جلب نظر
نمایندگان و البته مردم برخوردار نیست و این درحالی است که
چند ژنرال و تعدادی سرباز در این فراکسیون فعال هستند اما به
قول معروف این فراکس��یون افسر ندارد.نایبرئیس فراکسیون
مستقلین والیی مجلس تصریح کرد :معتقدم اگر افراد دیگری نیز
جذب هیأت رئیسه فراکسیون امید میشدند ،هماکنون وضعیت
این فراکسیون به این شکل نبود و قطعاً کارایی این جمع بهمراتب
بیشتر میشد و عالوه بر آن ،انگیزه برای جذب دیگر نمایندگان
برای حضور در این فراکسیون نیز بیشتر میشد.عضو کمیسیون
برنامه و بودجه و محاس��بات مجلس در پاس��خ به این سؤال که
جای چهکسانی را در این فراکسیون خالی میبیند ،گفت :واقعاً
مسئله افراد خاص نیست اما شخصاً فکر میکنم تاجگردون فردی
عاقل ،کاردان و مؤثر در مجلس است؛ معلوم نیست چرا از ظرفیت
افرادی همچون تاجگردون که مجلس را میشناس��د در هیأت
رئیسه فراکسیون امید استفاده نمیشود.
فراکسیون امید چه فراکسیون سیاسی است که حتی درباره وزرا

اعالمنظر صریح نمیکند.
جعفرزاده با اشاره به نحوه عملکرد فراکسیون امید در جریان رأی
اعتماد به وزرای پیشنهادی علوم و نیرو عدم شفافیت فراکسیون
امید را مورد انتقاد قرار میدهد و میگوید :شخصاً متوجه نشدم
که چرا فراکسیون امید نظر خود را بهصورت صریح درباره غالمی
اعالم نکرد .متوجه نمیشوم که «آتش به اختیار» به چه معناست؟!
این چه فراکسیون سیاسی است که حتی درباره وزیر پیشنهادی
دولت هم اعالمنظر صریح نمیکند .نماینده مردم رشت در مجلس
شورای اسالمی ادامه داد :ما در فراکسیون مستقلین والیی صبح
روز یکشنبه قبل از جلسه رایاعتماد در مجمع عمومی رایگیری
کردی��م و اعضا بهصورت مخفی رأی دادند و همان لحظه هم آراء
را شمارش کرده و نظر نهایی فراکسیون را رسماً اعالم کردیم .او
همچنین تالش میکند از عملکرد فراکس��یون مستقلین والیی
دفاع کند و در پاسخ به انتقادها میگوید :برخی گفتند مستقلین با
این کار خود دست به «خودکشی سیاسی» زدند اما اتفاقاً معتقدیم
این رویه مصداق «مردانگی سیاس��ی» است .خودکشی سیاسی
بیمعناست .یک گروه سیاس��ی باید قاعده بازی را رعایت کند و
وارد بازی شود .یک بار میبریم و یک بار هم میبازیم اما به هر حال
نظرمان را به صراحت به مردم اعالم میکنیم.
راه مذاکره با فراکسیون امید بسته است

نایبرئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس در پاسخ به علت
عدم همراهی این فراکسیون با فراکس��یون امید باوجود قرابت
فکری و سیاس��ی اعضای این دو فراکس��یون گفت :واقعیت این

نظر روز

عارف :نسل اول انقالب باید جای خود را به جوانان بدهد
ایلنا :رئیس فراکسیون امید فعالیت اصالحطلبان
را به نفع نظام و حتی رقی��ب جریان اصالحطلب
دانس��ت و گفت :انتظار اس��ت دول��ت همراهی
شایس��تهای با حامیان اصلی خود داشته باشد و
بهکارگیری این نیروها را در اولویت اول خود قرار
دهد .ولی روند برخی تغییرات در بدنه دولت نشان
از فاصله گرفتن از جریان اصلی حامی دولت دارد
که امیدوارم این روند اصالح شود.
محمدرض��ا ع��ارف در دی��دار با فع��االن مدنی
اس��تان چهارمحال و بختی��اری و اعضای هیات
مؤسس بنیاد امید ایرانیان شهرکرد با مرور نحوه
ش��کلگیری بنیاد امید ایرانیان ،یادآور ش��د :در
مقطعی به فکر تأسیس بنیاد امید ایرانیان افتادیم
که وضعیت نگرانکنندهای در جریان اصالحطلب
حاکم ب��ود و س��رمایه اجتماعی ای��ن جریان به

دلیل عدم کادرس��ازی نتوانسته موجب توفیقات
اصالحطلبان در انتخابات دهه گذشته شود.
رئیس بنیاد امید ایرانیان ادامه داد :بنیاد باران که
بعد از دوره دولت اصالحات شکل گرفت محدود
به مدیران ارش��د دولت اصالحات ب��ود و عم ً
ال از
س��رمایه اصلی جریان اصالحات یعن��ی جوانان
که بدنه با نش��اط آن است غافل ماندیم ،به همین
دلیل درصدد تأسیس بنیاد امید ایرانیان برآمدیم
تا بتوانیم پایگاهی برای جذب جوانان پرش��ور و با
انگیزه باشیم و آگاهانه شعار «اخالق ،عقالنیت و
خرد جمعی» را محور فعالیتهای خود قرار دادیم.
کشور به اتاقهای فکر نیاز دارد

وی با بیان اینکه کشور به اتاقهای فکر نیاز دارد،
خاطرنش��ان کرد :یکی از اولویتهای بنیاد امید

ایرانیان تشکیل اتاق فکر برای جریان اصالحطلب
و حتی برای کشور است که در تعیین راهبردهای
کالن بتواند تأثیرگذار باشد و تصور میکنم در این
مسیر موفق بودیم.
رئیس فراکسیون امید بر ضرورت تشکیل یک حزب
فراگیر تأکید کرد و با بیان اینکه عمده فعالیت بنیاد
امید ایرانیان متکی به نسل جوان است ،گفت :یکی
از اهداف مهم ما در بنیاد امید ایرانیان تربیت مدیران
آینده کشور است؛ چرا که معتقدیم نسل اول انقالب
باید جای خ��ود را به جوانان متخص��ص ،متعهد و
کارآمد بدهد و حتی برای انتخابات ریاستجمهوری
در دورههای بعدی باید منتظر حضور جوانان با انگیزه
باشیم .به همین دلیل معتقدم با تشکیل یک حزب
فراگیر مسیر دستیابی به اهداف اینچنینی هموارتر
خواهد بود.

است که راه مذاکره با فراکسیون امید بسته است .دفعات قبل که
برای مذاکره پیشقدم ش��دیم ،احساس کردیم امیدیها عمدتاً
تمایل��ی به مذاکره با ما ندارند.او تأکید کرد :فکر میکنیم نهتنها
با فراکس��یون امید ،بلکه حتی در مواردی با اصولگرایان مجلس
در فراکسیون «نمایندگان والیی» در مسائلی اتفاقنظر داریم و
باید با همکاری یکدیگر فعالیت کنیم اما به نظر میرسد امیدیها
تصور میکنند بهتنهایی قادر به پیشبرد اهداف خود هستند.
«امید» هنوز نتوانسته البیمنهای خود را در صحن بشناسد

نماینده اعتدالی مردم رشت در مجلس در پاسخ به سؤال دیگری
درباره دیدگاهش مبنی بر فقدان «افس��ر» در فراکسیون امید و
اینکه آیا این رویکرد بهمعنای ضعف این فراکسیون در رایزنی با
نماین��دگان در صحن و جلب نظر و رأی آنها در موارد موردبحث
در صحن علنی اس��ت ،گفت :همینطور اس��ت؛ فقدان «افسر»
در فراکس��یون امید به این معنا نیز اس��ت که ب��ه اصطالح این
فراکسیون هنوز نتوانسته البیمنهای خود در صحن را بشناسد
و درمجموع معتقدم این فراکسیون باید این «گپ» یا «شکاف»
را برطرف کند.
هیچ حرفی با پایداریها نداریم

جعفرزادهایمنآبادی در پایان تصریح کرد :متاس��فانه امیدیها
اهل تعامل نیس��تند و هنوز کس��ی از اعضای این فراکسیون را
نمیشناسم که در زمان رایگیریهای صحن با ما وارد مذاکره
شود .این در حالی است که حتی اصولگرایان نیز وارد این تعامل
میش��وند .البته پایداریها هم اهل صحبت با ما نیستند و ما هم
حرفی با آنها نداریم اما درمیان دیگر اصولگرایان افرادی هستند
که خوب البی میکنند.

جریان رقیب مانند اصالحطلبان توان بسیج
نیروهای جوان را ندارد

عارف ب��ا بی��ان اینک��ه در دهه گذش��ته جریان
اصالحطلب چوب تفرقه و عدم انس��جام را خورد،
تصریح کرد :جریان اصالحطلب پایگاه اجتماعی
مس��تحکمی در بین افکار عمومی دارد و جریان
رقیب به مانند اصالحطلبان توان بسیج نیروهای
جوان را ندارد و قش��رهای خاکس��تری نیز اگر به
میدان بیایند رأی آنها عموما با جریان اصالحطلب
اس��ت ،به همین دلی��ل باید از ای��ن فرصت برای
مس��تحکمتر ک��ردن پای��گاه اجتماع��ی جریان
اصالحطلب استفاده کرد.
فعالیت اصالحطلبان به نفع نظام است

وی فعالی��ت اصالحطلبان را ب��ه نفع نظام و حتی
رقیب جریان اصالحطلب دانس��ت و تأکید کرد:
س��رمایه اصلی نظام اس�لامی مردم است و نباید
کاری ک��رد که اعتماد مردم به مس��ئوالن و نظام
از بین برود؛ چرا که تاریخ ب��ه ما میآموزد هرگاه

اعتماد مردم به حاکمان خود از بین برود آن نظام
سیاسی با چالشهای عظیمی رو به رو خواهد شد.
مشکالت اقتصادی مردم واقعیتی انکارناپذیر

عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام مش��کالت
اقتص��ادی م��ردم را واقیعتی انکارناپذیر دانس��ت و
گفت :اگ��ر به داد مش��کالت مردم نرس��یم اعتماد
مردم به نظ��ام خدش��هدار میش��ود ،بنابراین باید
دولت و هم��ه نهادها و جریان��ات مهمترین دغدغه
خود را معیشت مردم و اش��تغال جوانان قرار دهند
و همگان برای پاس��خ به این مطالب��ات بحق مردم
تالش کنند.عارف در پایان با اشاره به گالیه برخی
از اعضای حاضر در جلسه نسبت به انتصاب برخی
مدیران دولتی در استانها ،تأکید کرد :انتظار است
دولت همراهی شایس��تهای با حامیان اصلی خود
داشته باشد و بهکارگیری این نیروها را در اولویت
اول خود قرار دهد .ولی روند برخی تغییرات در بدنه
دولت نشان از فاصله گرفتن از جریان اصلی حامی
دولت دارد که امیدوارم این روند اصالح شود.

