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 ریزش آراء اصالح طلبان
با عملکرد ضعیف شورای شهر تهران

نای��ب رئیس جبه��ه پیروان خط ام��ام و رهبری 
گفت: عملکرد منفی اصالح طلبان در ش��ورای ش��هر 
ته��ران، منجر به ریزش آرای جری��ان اصالح طلب در 

انتخابات  آتی می شود.
محس��ن کوهکن با بی��ان اینکه عملک��رد و تفکر 
اعضای فعلی شهرداری تهران برای اداره این کالن شهر 
مطلوب نیس��ت، گفت: از سوی دیگر سازمان فرهنگی 
شهرداری تهران در این دوره عملکرد نامطلوبی داشته 
است و علی رغم آنکه این سازمان بسیار عریض و طویل 
است و میلیاردها تومان اعتبار دارد اما نمود و تأثیرات 

مؤثری از این سازمان در شهر تهران را نمی بینیم.
وی تصری��ح کرد: متأس��فانه اغل��ب تابلوهایی که 
در تهران نصب ش��ده، برای تبلیغات کنس��رت اس��ت 
و ش��هرداری از ای��ن طریق درآمد گزافی را به دس��ت 
می آورد اما برای ایامی چون نوروز آنطور که باید و شاید 

تمهیداتی در سطح شهر در نظر گرفته نمی شود.
نماینده مردم لنجان در مجلس با اش��اره به اینکه 
اقدامات ش��هرداری تهران تهی از بار فرهنگی اس��ت، 
اف��زود: اصالح طلبان با این عملک��رد ضعیف خود در 
تهران، باالترین خدمت را به طیف اصولگرا کردند چرا 
که عماًل مش��خص شد که ش��هرداری تهران در دوره 

قبل چه خدماتی را به این شهر عرضه کرد.
کوهکن خاطرنش��ان کرد: عملکرد شورای شهر و 
شهرداری تهران کاماًل در مسیر عملکرد دولت است و 
قطعاً عملکرد منفی آنان منجر به ریزش آرای جریان 

اصالح طلب در انتخابات های بعدی می شود.  مهر

 پویش بزرگ دانشجویان
در حمایت از بیانیه » گام دوم انقالب« 

پوی��ش بزرگ دانش��جویان کش��ور در حمایت از 
بیانیه »گام دوم انقالب« با این شعار که »دانشجویان 
در قبال بی مهری ها و روی گردانی  برخی مس��ؤوالن از 

پا نمی نشینند« راه اندازی شد.
بنابراین گ��زارش، این پویش که به همت جمعی 
از دانش��جویان راه ان��دازی ش��ده با انتش��ار بیانیه ای 

موجودیت خود را اعالم کرد.
در متن بیانیه اعالم موجودیت این پویش آمده است: 
ما دانش��جویانی از سراسر کشور با مشت های گره کرده 
برای پایان بخشیدن به ناکارآمدی های موجود در زمینه 

های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بپا خواسته ایم. 
ما به عنوان دانشجویان ایران اسالمی در قبال بی 
مهری ها و روی گردانی های برخی مس��ئولین از پای 
نمی نش��ینیم و با عزمی راسخ برای فتح قله های علم 
و دانشی اقتدارآفرین در گام دوم انقالب مقتدرانه گام 

خواهیم برداشت.
ما خواستار اصالح ساختار ارکان حاکمیتی کشور 
در راه رس��یدن به عدالت و مبارزه با فس��اد هستیم و 

این مهم را مطالبه خواهیم کرد.
دانش��جویان این س��رزمین ت��ا پای ج��ان برای 
پیش��رفت کشورشان و حل مشکالت مردم ایستاده اند 
و امروز ش��انه های دانش��جویان، به دوش کشیدن بار 

سنگین مسئولیت ها را به انتظار می نشیند.
دانشجویان امروز و در آغاز گام دوم انقالب تالش 
خود را برای تمدنی بزرگ و مردم پایه به کار خواهند 
بست و در این مسیر دستان جوانان و دانشجویان این 

سرزمین را به گرمی می فشرند.
از همه دانشجویان که آینده سازی ایران اسالمی 
را سهم خود می دانند برای پیوستن به پویش دعوت 

شده است.  فارس 

بیانیه  جوانان کشورمان درباره »گام دوم 
انقالب«

۶۱۸ نفر از چهره های ش��اخص جوان کش��ورمان 
بیانیه ای درباره گام دوم انقالب، خطاب به مقام معظم 

رهبری منتشر کردند.
برخی محور های اصلی این بیانیه به شرح زیر است.

- بس��یار خرسند و مفتخریم که برخالف عملکرد 
و نگاه جاری جریانات کش��ور شما همچون گذشته باز 

هم چشِم امید به »جوانان« دارید.
- اکن��ون ما جوانان بیش از پی��ش نگران تطاول 
نظام دیوان س��االری موجود و طوالنی ش��دن تحقق 

مرحله »دولت اسالمی« هستیم.
- تجربی��ات موف��ق و بومی انقالب اس��المی در 
کارآمدی عملی مدیری��ت دفاع مقدس و حرکت های 
جهادی گوناگون از قبیل: فعالیت های گسترده خدمت 
رس��انی، فرهنگی، دفاعی، علمی و... نشان می دهد که 
تنها راه گذر از بن بس��ت نمایی دشمنان در برخی از 
حوزه های حکمرانی و خنثی کردن تالش شبانه روزی 
آن ها برای ناکارآمد جلوه دادن نظام اسالمی، بازگشت 
به همان تجارب انقالب و در رأس آن "جوان س��ازی" 

و "مردمی سازی" حکمرانی در کشور است.
- »معنویت، عقالنیت و عدالت« اگر توامان فراهم 
نیایند، نسل ما نیز گرفتار انحراف و عدم توفیق خواهد 

شد.
- در اولی��ن گام »گفتگوی مل��ی جوانان« بیانیه 
گام دوم انق��الب در دس��تور کار ق��رار گرفت��ه که ان 
ش��اهلل نتایج ملموس و عین��ی آن در آینده نزدیک در 

عرصه های مختلف نمایان خواهد شد.

اخبار

مجمع دو ایراد شورای نگهبان به بودجه ۹۸ را رد کرد
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: سه مورد اختالفی بین شورای 
نگهبان و مجلس ش��ورای اس��المی در مورد بودجه ۹۸ وجود داشت که مجمع 

تشخیص دو مورد از آنها را به نفع نظر مجلس تصویب و تائید کرد.
حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم با اشاره به جلسه روز )شنبه( مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام با دستور کار بررس��ی موارد اختالفی مجلس و شورای 
نگهبان بر س��ر بودجه ۹۸ گفت:  وی افزود: مورد سوم که مربوط قراردادهای بانکی 
می ش��د، اصالحیه مجلس رای نیاورد و نهایتاً نظر شورای نگهبان مصوب باقی ماند زیرا 

مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن سوی دیگر رای گیری انجام نمی دهد.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام تاکید کرد: در این مورد نظر ش��ورای نگهبان 
مبناس��ت، بنا بر این بند »ز« در الیحه بودجه ۹۸ از دستور کار مجلس شورای اسالمی 

خارج خواهد شد.  مهر

مصلحت
حمله تروریستی به مسلمانان اقدامی وحشیانه و فاجعه بار بود

رئی��س قوه قضاییه در پیامی، حادثه تروریس��تی در ش��هر کرایس��ت چرچ 
نیوزیلند و شهادت جمع کثیری از نمازگزاران را محکوم کرد و تسلیت گفت.

در این پیام آمده است؛ حمله تروریستی و نژادپرستانه به مسلمانان نیوزیلند 
که به شهادت جمعی از نمازگزاران بی گناه انجامید، اقدامی وحشیانه، جاهالنه 
و فاجعه بار بود که قلب انس��ان های آزاده، مسلمانان و همچنین ملت ایران را به 

درد آورد و بار دیگر جنایات وحشیانه داعش را تداعی نمود.
واقعیت تلخ نهفته در متن و حواش��ی این جنایت وحشیانه یادآور اهمیت و فوریت 
همکاری و تعامل همه جانبه بین المللی در مقابله با معضل تروریس��م و مبارزه با نفرت 
پراکنی نس��بت به ادیان و اقوام و همچنین پایان دادن به اس��الم هراس��ی مخربی است 
که متأس��فانه هر روز در بس��یاری از رس��انه های غربی و از زبان برخی دولتمردان آن ها 

شنیده و دیده می شود. 

میزان
اظهارات علی الریجانی درباره حضور در انتخابات آینده

رئی��س مجلس درباره اینکه آیا قصد ش��رکت در انتخاب��ات آینده را دارد یا 
نه؟ گفت: با توجه به شرایط کنونی من هیچ فکری جز حل مسائل فعلی کشور 

ندارم  و این موضوع تعارفی نیست.
علی الریجانی در گفتگویی با هفته نامه مثلث درباره عدم حمایت فراکسیون 
امی��د از وی در انتخابات هیئت رئیس��ه مجلس و اینکه آیا برای حمایت ش��روطی 
داشت؟، گفت: شروطی برای من قرار ندادند و مذاکره رسمی هم نداشتیم، تنها تصمیم 
آنها بر این بود. رئیس مجلس در پاس��خ به این پرس��ش »اصالح طلبان در زمانی ترجیح 
می دادند که از ش��ما حمایت کنند و در انتخابات هیئت رئیس��ه اخیر این اتفاق نیفتاد، آیا 
این نسبت بین شما و اصالح طلبان به هم خورده است؟«، گفت: البته من نسبتی با هیچ 
جریانی ندارم که بخواهد به هم بخورد و البته اینکه اصالح طلبان از من در انتخابات هیئت 

رئیسه حمایت کنند یا نه، موضوع خیلی مهمی هم نیست. 

در حاشیه

یکا! عادی از نظر آمر

آمریکای��ی ها بارها اعالم کرده اند که فش��ارها و تحریم 
ه��ای اقتصادی علی��ه ایران برای این اس��ت ک��ه جمهوری 

اسالمی ایران همچون یک کشور عادی رفتار کند!  
سیاس��ت نرمالیزه کردن کش��ورهای دنیا از سوی آمریکا 
تازگی ندارد، این سیاس��ت هم با روش های س��خت و هم با 

روش های نرم دنبال می شود.
زمانی آمریکا برای آن که کشوری را تحت سلطه بگیرد، 
از روش س��خت و جنگ استفاده می کرد، نمونه های زیاد از 

آن در کارنامه سیاه ایاالت متحده دیده می شود.
پس از مدت ها، آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که جنگ 
هزینه های سنگین دارد و باید برای آن که کشورهای دنیای را 
تحت سلطه داشت، از ابزارهای دیگر بهره برد. یکی از ابزارهایی 
که آمریکا از آن استفاده می کند، حربه تحریم اقتصادی است. 
جنگ اقتصادی برای آمریکا هزینه بس��یار کمتری دارد، ایاالت 
متحده تاکنون در غرب آسیا 7 تریلیون دالر هزینه کرده اما با 

این وجود نتوانسته به اهداف خود برسد.
ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا به خاطر هزینه 7 تریلیون 

دالری کشورش در غرب آسیا، آن را احمقانه توصیف کرد.
رق��م زی��ادی از 7 تریلیون دالر صرف جن��گ، ویرانی و 

خونریزی شده است.

جمه��وری اس��المی ایران در 40 س��ال عم��ر خود، هم 
تهدیدات س��خت آمریکا را دیده اس��ت و هم ن��رم آن را، راه 
ان��دازی جنگ علیه ایران به واس��طه ص��دام دیکتاتور عراق 

بخشی از تهدید سختی آمریکا بود.
ه��ر چند تحریک عراق برای حمل��ه نظامی به جمهوری 
اس��المی ایران، از س��وی آمریکا یک جنگ نیابت��ی بود، اما 

ایاالت متحده نقش اصلی و اساسی را در این جنگ داشت.
هم��ه اقدماتی که آمریکا علیه ای��ران انجام داده برای ان 

بوده که بتواند ایران را به شرایط گذشته بازگرداند.
منظور از ش��رایط گذشته، شرایطی اس��ت که اکنون در 
ایران حاکم نیست و شبیه همان وضعیتی است که در دوران 
پهلوی دوم وجود داشت. آمریکا، ایران را کشوری خنثی، بی 
خاصیت، فرمانبردار، تحت س��لطه و وابسته می خواهد همان 

گونه که در رژیم گذشته وجود داشت.
تحریم های شدید اقتصادی از سال 5۹ تاکنون که از سوی 
آمریکا علیه ایران وضع ش��ده و هر س��ال و دوره بر شدت آن 
افزوده شده است، هدفی جز بازگرداندن سلطه بر ایران ندارد.

از نظ��ر آمری��کا کش��وری نرم��ال و عادی اس��ت که به 
دس��تورات او گ��وش دهد، آنها را اجرا کن��د، پایبند قوانین و 
تعهداتی باش��د که از سوی سازمان ها و نهادهای بین المللی 
دیکته ش��ده است و هر قانونی جدیدی که از سوی آمریکا به 
مجامع بین المللی دیکته می ش��ود از سوی ایران پذیرفته و 
اجرا شود. در کنار تحریم های اقتصادی که علیه کشورهایی 

همچون ایران اعمال می ش��ود، اصرار و تأکید، همراه با فشار 
سیاسی برای پیوس��تن به قراردادهایی که جز محدود کردن 
جمهوری اس��المی ایران و کشورهای مستقل و انقالبی دنیا، 
هدفی ندارد، بخش مهم عملیاتی اس��ت که آمریکا نقشه آن 
را کشیده اس��ت و مجریان آن در سازمان ها و نهادهای بین 

المللی آن را پیگیری می کند.
پیم��ان پاری��س گرچ��ه در ظاه��ر پیمانی اس��ت برای 
جلوگی��ری از نابودی محیط زیس��ت اما کش��ورهای صنعتی 
بیش��ترین مخرب و آلوده کننده محیط زیس��ت هس��تند و 

آمریکا در رأس آن است.
ترام��پ، آمریکا را از پیمان پاریس بیرون آورد، چرا که قرار 
نیست ایاالت متحده مطیع چنین قوانینی باشد. نمونه دیگر آن 
خروج آمریکا از برجام است که با وجود امضای توافق هسته ای، 
از آن خارج شده و هیچ یک از تعهدات خود را نیز اجرا نکرد. اما 

اصرار و تأکید دارد که ایران باید به برجام پایبند بماند.
س��ازمان اف ای تی نیز یکی دیگر از همان سازمان هایی 
اس��ت که ابزاری برای تح��ت نظارت قرار دادن کش��ورهای 

مستقلی همچون جمهوری اسالمی ایران است.
آمری��کا رفتار ایران را عادی نمی دان��د و خواهان عادی 

شدن و نرمان شدن رفتارهای جمهوری اسالمی است.
رفتار غیر عادی ایران از نظر آمریکا چیست؟

پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته؛ ما سیاس��ت تحریم ها را 
ادامه خواهیم داد تا ایران به عنوان یک کشور عادی رفتار کند.

رفتارهای غیر عادی ایران از نظر آمریکا کدام است؟
حتی با وجودی که ایران در موضوع هسته ای با آمریکا و 
کشورهای اروپایی به توافق رسید و خواسته آنها را اجرا کرد، 

باز هم رفتارهای ایران غیر عادی جلوه داده می شود.
آیا پایبن��دی ایران به پیمانی که هیچ س��ودی برای آن 
نداشته اس��ت غیر عادی است یا خارج شدن آمریکا از توافق 

هسته ای؟
تعری��ف رفتار عادی ب��رای آمریکا به این معنا اس��ت که 
کش��وری همچ��ون ایران به هم��ه قواعد و قوانین��ی که نظام 
سلطه آن را تدوین کرده تن دهد. اگر کشوری تن به خواسته 
آمریکا در پیوس��تن به گروه اقدام مالی)اف ای تی اف( ندهد، 
یا کنوانسیون 2030 را در زمینه آموزشی و تربیتی اجرا نکند، 
پروت��کل الحاقی را در زمینه فعالیت هس��ته ای امضا نکند و 

بسیاری بایدهای دیگر، یک کشور یاغی محسوب می شود.
ادامه چنین سیاس��ت هایی از سوی س��ازمان های بین 
الملل��ی که تحت نفوذ آمریکا اس��ت، در همین خواس��ته ها 
مح��دود نیس��ت بلک��ه ادام��ه دارد و در آین��ده نزدی��ک به 
موضوعاتی همچون ازدواج مردها با مردها یا زن ها با زن ها، 

آزادی سقط جنین و مسائل دیگر می رسد.
مولف��ه هایی که نظام س��لطه برای یک کش��ور عادی و 
نرم��ال در نظر دارد، همین موارد اس��ت، که اجرای آنها یک 
کشور با پیشینه تاریخی و مذهبی پاک و غنی را به اضمحالل 
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یادداشت

اظه��ارات اص��الح طلبان در  جغرافی��ای تش��کیالتی خود گ���زارش دو
ح��ول انتقاد از »دولِت تدبیر و امید«، »مجلس« و 
»ش��ورای ش��هر« می چرخ��د ک��ه ترجیع بند آن 

»ناکارآمدی اصالحات« است.
زن��گ خطر اصالح��ات به ص��دا درآمد؛ زنگ 
خطری که در پیش روی خود انتخابات »یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی« و »سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری« را می بیند و باعث می شود که 
تشکل ها و نهادهای سیاس��ی آرام، آرام از حاشیه 
خارج ش��وند و خود را ب��رای آوردگاه مهم مجلس 

آماده کنند.
آمادگ��ی اصالح طلبان برای انتخابات آینده با 
موضع گیری های روانی نیز روبه رو ش��ده است و 
چهره های تأثیرگذار جریان اصالحات، این روزها با 
اظهارنظرهای مختلف سعی در تأثیرگذاری بر افکار 
عمومی را دارند. در این فضاس��ازی مواضع آنها در 
جغرافیای تش��کیالتی خود حول انتقاد از »دولِت 
تدبیر و امید« و »مجلس« و »ش��ورای شهر« می 

چرخد و ترجیع بند آن نیز »ناکارآمدی« است.
انتقاده��ا از »ناکارآم��دی« در حال��ی ص��ورت 
می گیرد که نبای��د از حافظه های تاریخی خود هم 
بگذریم؛ زمانی که »شیخ تَکرار« و آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی همه توان خود را برای سپردن سکان ها 
به رئیس دولت تدبیر و امید و امیدی های مجلس و 
شورای شهر صرف کردند. در تاریخ ثبت شده است 
که آیت اهلل هاش��می رفسنجانی پس از به روی کار 
آمدن دولت روحانی تصریح کرده بود: »دکتر روحانی 
یک هفته قبل از انتخابات ۹2، سه درصد رأی داشت 

که با حمایت »من« به باالی 50 درصد رفت«.
از ای��ن رو می ت��وان گف��ت مس��ئولیت کامل 
خ��وب و بد این روزه��ا در افکار عموم��ی به پای 
اصالحات نوش��ته شده اس��ت. همانطور که محمد 
عطریانفر عضو ش��ورای مرکزی ح��زب کارگزاران 
س��ازندگی می گوید: »قهرا جامع��ه هر ناکارآمدی 
در ح��وزه دولتی را به پای نیروهای پش��تیبان آن 
دولت می نویس��د و حامیان را هم م��ورد نقد قرار 
می دهد. در این رابطه چه دولت مقصر باشد و چه 
ناکارآمدی ها با توجه به شرایط بین المللی معطوف 
ب��ه ح��وزه پیرامونی و فراتر از دولت باش��د، فرقی 
نخواه��د ک��رد. رویکرد جامعه نس��بت به دولت و 
حامیانش و یکی انگاشتن آنها قطعی است«. یا در 
جای دیگر روزنامه اصالح طلب ش��رق می نویسد: 
»نق��ش اصالح طلبان در پیروزی حس��ن روحانی 
بر کسی پوشیده نیس��ت و خوب و بد روحانی )یا 
الاقل بخ��ش زیادی از آن( در محکمه تاریخ قطعاً 

به پای اصالح طلبان نوشته می شود«.
پس بر همین اس��اس است که محمد خاتمی 
در دیدار اعضای فراکس��یون امید )همان لیس��ت 
امیدی ه��ای انتخاب��ات مجلس دهم که پش��توانه 
»تَکرار« را هم داشتند( می گوید: »آیا فکر می کنید 
در دور آینده انتخابات به حرف من و ش��ما مردم 

پای صندوق ها خواهند آم��د؟ بعید می دانم…«؛ 
پش��ت و روی دیگر س��که این حرف ه��ا اذعان به 

»ناکارآمدی« است.
بر همین مبنا به سراغ اردوگاه اصالحات رفتیم 
تا صدای »اعتراف« به »ناکارآمدی« را مرور کنیم. 
البته در این ش��رایط باید این س��وال را پرسید که 
چ��را زنگ خطر در جریان اصالحات برای آوردگاه 
سال ۹۸ به صدا درآمده است؟ خطری که به دلیل 
»ناکارآم��دی«، در انتخابات آینده برای اصالحات 

»تهدید« به شمار می رود.
۱- ناکارآمدی »شورای شهر«

ش��ورای ش��هر پنجم تهران که تمامی اعضای 
آن اصالح طلب هس��تند از اول ش��هریور ۹۶ آغاز 
به کار کرد؛ دو س��ال از آغاز فعالیت اصالح طلبان 
در شورای شهر تهران س��پری شده است. در این 
مدت، کنش��گران اصالح طل��ب و حتی چهره های 
صاح��ب نام پارلم��ان تهران به ن��کات قابل تأملی 

درخصوص عملکرد شورای شهر اذعان کرده اند.
محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر 
تهران و رئیس ش��ورای مرکزی ح��زب کارگزاران 
س��ازندگی اخیراً در گفتگو با مهر، درباره عملکرد 
همفکرانش در شورای شهر، گفته بود: »در انتخابات 
۱3۹۶، با آرایی بی سابقه و حدوداً 3 برابر دوره های 
قبل نمایندگان خود در ش��ورا را انتخاب کردند اما 

توقعات مردم تاکنون برآورده نشده است.«
او همچنین 4 شهریورماه در هشتاد و دومین 
جلسه علنی شورای شهر تهران و پس از انتخابات 
دومین س��ال از پنجمین دوره شورای شهر تهران، 
گفته ب��ود: »از مردم عذرخواه��ی می کنیم که بر 
اس��اس رأی تاریخی که به ش��ورای پنجم دادند، 

نتوانستیم انتظارات آنها را برآورده کنیم.«
ی��ا در جای دیگر روزنامه اصالح طلب ش��رق 
در مه��ر ۹7 در مطلب��ی نوش��ت: »اینک��ه نتیجه 
کار 2۱ عض��و کاماًل یک دس��ت ش��ورا که با رأیی 
رکوردش��کن انتخ��اب ش��دند و با ی��ک دولت و 
مجل��س تقریباً هماهن��گ و همراه ه��م همزمان 
بوده و طیف وس��یعی از افکار عمومی و رس��انه ها 
ه��م ب��ا خوش بینی به عملکردش��ان چش��م امید 
داش��ته اند، انتخاب دو شهردار ناموفق و بدعملکرد 
می ش��ود، همان موقعیتی است که گل نکردنش از 
به ثمرنش��اندنش س��خت تر بود، اما این بازیکنان با 

هنرنمایی آن را راهی اوت کرده اند«.
روزنامه اصالح طلب ابتکار نیز در آبان ۹7 در 
مطلبی نوش��ت: »تردیدی نیس��ت که انتخاب سه 
ش��هردار در یک س��ال، کارنامه ای قابل دفاع برای 
شورای شهر تهران محسوب نمی شود… نماینده 

شورای اسالمی ش��هر تهران نباید فراموش کنند، 
کرس��ی نمایندگی در این شورا چون تیغ دولبه ای 
می توان��د هر چ��ه تاکنون رش��ته اند، پنبه کرده و 

حیات سیاسی آن ها را به مخاطره بیاندازد.«
عالوه ب��ر این »فاطمه دانش��ور« عضو اصالح 
طلب شورای ش��هر چهارم نیز می گوید: »عملکرد 
شورای پنجم به دالیل مختلف تا این لحظه مثبت 
نبود. مأموریت اصلی این اس��ت که اعضای شورای 
ش��هر دست به اقداماتی بزنند که سطح زندگی در 

زندگی روزمره مردم تغییر کند.«
وی ضمن انتقاد از س��ازوکار انتخابات اصالح 
طلب��ان که منجر به روی کارآمدن ش��ورای پنجم 
ش��د، تاکید کرد: »شورای ش��هر تهران بر اساس 
تصمیمات شورای عالی اصالحات حرکت می کند 
و ش��ورای عالی اصالحات، سیاس��ی می اندیش��د 
و همان طور که ش��ورای پنجم توس��ط این شورا 
سیاس��ی انتخاب شد، در مورد انتخاب شهردار نیز 
سیاسی می اندیشد و این مورد فرصت سوزی است 

و مردم احساس رضایت نخواهند کرد.«
2- کارنامه »ناکارآمدی« فراکسیون امید

انتقادات فقط به ش��ورای شهر منحصر نیست 
و »ناکارآم��دی« اصالح��ات در مجلس ش��ورای 
اسالمی هم س��کوت اصالح طلبان را شکست. در 
همی��ن رابطه قدرت اهلل علیخانی، فعال سیاس��ی 
اصالح طلب با روزنامه اصالح طلب آرمان گفتگویی 
داشت و با گالیه از عملکرد فراکسیون امید، گفت: 
»بنده به یک��ی از نمایندگان فراکس��یون امید به 
صراح��ت عنوان کردم بهتر اس��ت ب��رای وخیم تر 
نشدن اوضاع هیأت رئیس��ه فعلی فراکسیون امید 
به ص��ورت داوطلبانه کناره گی��ری کنند تا هیأت 
رئیسه جدیدی برای فراکسیون امید تشکیل شود 

که کارکرد بهتری داشته باشد.«
همچنی��ن محم��د عطریانف��ر عضو ش��ورای 
مرکزی حزب کارگزاران از انتقادهای رئیس دولت 
اصالحات نسبت به ضعف عملکرد فراکسیون امید 
س��خن می گوید و تاکید می کند: خاتمی به عنوان 
ش��خصیت محوری اصالح��ات نقدهایی به ضعف 
عملکرد فراکس��یون امید دارد، بنابراین هیچکس 
نباید از این انتقادات س��ازنده برداش��ت ناصحیح 

داشته باشد و آنها را نپذیرد.
صادق زیباکالم اس��تاد دانشگاه، اصالح طلب 
دیگری اس��ت که نقدهای آتش��ین خ��ود را روانه 
فراکسیون امید کرد و گفت که، این ۱50 تا ۱۱0 
نماین��ده ای که ب��ه عنوان فراکس��یون امید جمع 
ش��ده اند، ظرف این دو س��ال گذشته به هیچ وجه 

کارنامه خوبی به جا نگذاشتند.

3- »دولت« ناکارآمد، اصالح طلبان »نگران«
کنش��گران اص��الح طل��ب در ماه ه��ای اخیر 
انتقادات تند و تیزی به عملکرد دولت تدبیر و امید 
روا داش��ته اند؛ انتقاداتی که از رویکرد »سیاسی« 
به »اقتصادی« هم رس��ید. محمدرضا عارف رئیس 
فراکسیون امید از تریبون کنگره مجمع فرهنگیان 
اس��تفاده کرد و ضم��ن انتقاد از دول��ت دوازدهم، 
گف��ت: ما از دولت و به وی��ژه از وزرای اصالح طلب 
و مدیرانی که با برچسب و عقبه اصالح طلبی وارد 
دولت ش��دند، انتقاد داریم. ای��ن افراد باید خود را 
موظف به پیاده س��ازی وعده هایی بدانند که مردم 

برای تحقق آنها به ما رأی دادند.
غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران 
سازندگی که پیش از این تشکل متبوعش با صدور 
بیانیه ای از عملکرد تیم اقتصادی دولت انتقاد کرده 
ب��ود می گوید: روحانی یک مدیر نشس��ته اس��ت، 
درحالی که رئیس جمهوری باید یک مدیر ایستاده 
و اجرایی فع��ال در صحنه باش��د. دولت حتی در 

زمینه اقتصاد هم غیرکارشناسی عمل کرد.
صادق خ��رازی دبیرکل حزب ن��دای ایرانیان 
ه��م انتقاده��ای به دول��ِت روحانی ک��رد و گفت: 
این واقعیت را بای��د پذیرفت که مردم گرفتارند و 
زندگی شهروندان در مقایسه با قبل سخت تر شده 
است. مردم دولتی می خواهند که مشکالت آنها را 
درک کن��د. وی با بیان اینکه در دوران روحانی بر 
اساس استراتژی خاص اقتصاد کشورمان در رکود 
کام��ل قرار گرفته اس��ت، تحریم و رکود ش��رایط 
اس��فباری را در کش��ورمان به وجود آورده است، 
گفت��ه بود، تولیدکنندگان و کارآفرینان دیگر توان 
فعالیت ندارند، مگر عمر مفید یک فرد چند س��ال 
اس��ت که ۱3 سال آن با مش��کالت و آسیب های 

اجتماعی طی شود.
ماحصل همه این حرف ها را حس��ین کاشفی 
فعال سیاس��ی اص��الح طلب و عضو ح��زب اتحاد 
ملت می گوید و عملکرد دولت را »تهدیدی« برای 
اصالح طلبان می داند. حسین کاشفی در گفتگو با 
یک روزنامه اصالح طلب گفت: مهم ترین جایی که 
می تواند ب��رای اصالح طلبان در آینده »تهدید« به 

شمار برود عملکرد دولت است.

پروژه »عبور از روحانی«
و اما به نظر می رس��د اصالح طلبان این روزها 
عزم را جزم کرده اند تا حس��اب خ��ود را از دولت 
روحان��ی جدا کنن��د؛ مخصوصاً زمانی که س��عید 
حجاری��ان به عن��وان تئوریس��ین اصالحات پروژه 

»عبور از روحانی« را کلید می زند.

حجاری��ان در گفتگوی��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
روحانی به هیچیک از شعارهای خود وفادار نمانده 
است، گفت: »شاید بهتر بود اساساً عطای انتخابات 
را به لقایش می بخشیدیم و سرنوشت اصالحات را 
به دولت روحانی گره نمی زدیم. باید گفت که آقای 
روحانی خودش از خودش عبور کرده اس��ت! خود 
دولت روحانی هم اس��تعداد و ظرفیت کافی برای 
مقابل��ه با معضالت داخلی نداش��ت. بنابراین ما به 
لحاظ اخالقی هم نمی توانستیم وظیفه ای در قبال 

وی داشته باشیم.«
به این اظهارات و ابراز جدایی ها البته می توان 
مواض��ع اخیر عبداهلل ناصری مش��اور رئیس دولت 
اصالحات را نیز افزود که در گفتگویی تصریح کرد: 
ما امروز با پدیده ای روبرو هستیم به نام شبکه های 
اجتماعی. این ش��بکه ها در رأی به روحانی در 2۹ 
اردیبهش��ت بسیار نقش داش��تند. اگر روحانی در 
دولِت دوم، برنامه هایش را پیش نََبرد و وعده هایش 
را عملی نکند، همین ش��بکه های اجتماعی، بدون 
تصمیم گیری جبهه اصالحات، بس��یار بس��یار بی 
رحمان��ه تر از آن چیزی ک��ه ما تصور کنیم، عمل 
خواهد کرد. اگر روحانی نُجنبد و خوب عمل نکند، 

این اتفاق رخ می دهد.
به هر حال، جری��ان اصالحات به دلیل ضعف 
عملکرد در نهادهای انتخاباتی با کاهش س��رمایه 
اجتماعی روبرو ش��ده و همانطور که در باال بارها و 
بارها اشاره شده است چهره های شهیر اصالح طلب 
بر آن اذعان کردند و البته بخش��ی از اعتراف آنها 
در گزارش لحاظ شد. ماحصل این اعتراف است که 
رئیس دولت اصالحات برای انتخابات س��ال آینده 
اظهار نگرانی دارد و تئوریس��ین جریان اصالحات 
نسخه »عبور از روحانی« را می پیچد. اما باید دید 
جری��ان اصالحات پروژه »عب��ور از روحانی« را تا 

کجا پیش می برد.
تاکنون که کنش��گران سیاس��ی کابینه حسن 
روحان��ی یک به یک با قهر و تش��ر از دولت خارج 
ش��ده اند و اس��حاق جهانگیری به عن��وان معاون 
اول رئی��س جمه��ور انتقادات تندی را نس��بت به 
س��اختار دولت مطرح می کن��د و همفکرانش نیز 
ب��ه او پیش��نهاد می دهند که بای��د از دولت خارج 
ش��ود. علی صوفی عضو شورای مش��ورتی رئیس 
دولت اصالحات روز گذشته گفت: تداوم همکاری 
جهانگی��ری با دولت به جهانگی��ری لطمه می زند، 
بنابرای��ن نمی دانم برای ۱400 چی��زی از او باقی 
بماند یا نه. بر همین اس��اس به نظر می رس��د یک 
بخ��ش از پروژه »عب��ور از روحانی« خروج اصالح 
طلبان از س��کان داری بخش هایی از دولت اس��ت 
و ام��ا بخش دیگ��ر »عبور از روحانی« این اس��ت 
که برای همیش��ه یا حتی مقطعی حسن روحانی 
و ح��زب منتس��ب به او از جری��ان اصالحات کنار 
گذاشته ش��ود که در این صورت باید بررسی کرد 
که آینده حیات سیاسی حسن روحانی چه اتفاقی 

را به انتظار می کشد؟  مهر

صدای اعتراف به ناکارآمدی در اصالحات

»عبورازروحانی«بهکجامیرسد؟

حجت االسالم حس��ن روحانی، رئیس  جمهور در پ��ی حمله تروریس��تی به خیابان پاستور
نمازگزاران مسجدی در نیوزلند پیامی را صادر کرد. در این 
پی��ام آمده اس��ت؛ حمل��ه تروریس��تی و نژادپرس��تانه به 
نمازگزاران مس��لمان در نیوزیلند، اقدامی سبعانه و دردناک 
ب��ود که قل��ب همه مس��لمانان جهان، انس��ان های آزاده و 

همچنین ملت ایران را جریحه دار ساخت.

دولت جمهوری اسالمی ایران همچنان مصمم به مبارزه 
قاطع با تروریس��م و نژادپرستی اس��ت و اطمینان دارد در 
س��ایه وحدت و انسجام مسلمانان، این گونه توطئه های کور 
و بی هدف دشمنان، حاصلی جز بی آبرویی بیشتر آنان را در 
پی نخواهد داش��ت. اینجانب ضم��ن محکومیت این فاجعه 
دهش��تناک و ابراز همدردی با خانواده ه��ای قربانیان، این 

ضایعه غمبار را به همه مسلمانان جهان تسلیت می گویم.

پیام روحانی در پی حمله تروریستی نیوزیلند:
آماده مبارزه قاطع با تروریسم و نژادپرستی هستیم

محمد جواد جمالی نوبندگانی نماینده  مردم فسا و سخنگوی هیأت نظارت بر سخن����گو
رفت��ار نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی درب��اره اخبار 
منتشرش��ده در خصوص ص��دور حکم س��لمان خدادادی 
نماینده مردم ملکان و رئیس کمیس��یون اجتماعی مجلس، 

اظهار داشت:                                                                                                                                                                                                                                                     هنوز این حکم قطعی نیست.
جمال��ی نوبندگانی بر همین اس��اس اضافه کرد: حکم 

اعالم ش��ده هنوز قطعی نیس��ت و آقای خدادادی می تواند 
اعتراض کند همچنین طی حکم آقای خدادادی، ایش��ان از 
تجاوز مبرا ش��ده است، یعنی موضوع تجاوز هم مورد تأیید 
قاضی قرار نگرفته اس��ت. جمالی نوبندگانی در پاسخ به این 
سوال که تا این لحظه هنوز رونوشتی مبنی بر حکم سلمان 
خدادادی به دستتان نرسیده است،  گفت: خیر تا این لحظه 

چنین موضوعی به دست ما نرسیده است. فارس

سخنگوی هیأت نظارت بر نمایندگان تشریح کرد 
جزئیات حکم »سلمان خدادادی« 


