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گزارش

قوه قضاییه عامالن صندلی فروشی در دانشگاه ها را محاکمه کند
عض��و کمیس��یون آموزش و تحیقات مجل��س از قوه قضاییه درخواس��ت کرد با 
کس��انی که در امر صندلی فروشی در دانشگاه ها نقش داشته اند برخورد کرده 

و آنان را محاکمه کند.
علیرضا س��لیمی گفت: آقای روحانی! س��خنگوی ش��ما گفته است می خواهیم 

تغییراتی در برجام انجام دهیم، مواظب باشید دوباره کاله سرتان نرود و از سوی 
دیگر باید حتما این موضوع را با مجلس مطرح کنید.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: برخی از دانش آموزان در ایاب 
ذهاب خود مش��کالتی دارند و بس��یاری از آنان کتاب ندارند که باید مشکالت آنان حل 
شود و همچنین سوال ما این است توزیع شیر در مدارس به کجا رسید؟ سلیمی با شاره 
به صندلی فروشی در دانشگاه ها گفت: امیدوارم قوه قضاییه با این افراد برخورد کرده و 

با آنها محاکمه کنند و آنها بدانند حقوق آنها حرام اندر حرام است.   مهر 

آرمان  محور مقاومت
دبی��رکل کنفران��س بین المللی حمایت از انتفاضه فلس��طین ضم��ن اعالم موضع 
همیشگی جمهوری اسالمی در دفاع از حقوق فلسطینیان، گفت: الزم است حضور 

پرشور و آگاهانه جوانان در مبارزه با صهیونیست های غاصب ادامه یابد.
حس��ین امیرعبداللهیان در دیدار اعضای ش��اخه برون م��رزی اتحادیه بین المللی 

نوجوانان و جوانان ضداشغالگری و حامی فلسطین، ضمن تشریح توطئه صهیونیست ها 
و اس��تکبار جهانی به رهبری آمریکا، اظهار داش��ت: آنها قصد دارند امت و جهان اسالم 

را تجزیه و پراکنده کنند.وی افزود: بر این اس��اس تداوم مقاومت و حضور پرشور و آگاهانه 
جوانان و دانشجویان در صحنه مبارزه و رویارویی با صهیونیست های غاصب مورد تأکید و 
الزم است. دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل خاطرنشان کرد: پایبندی جمهوری 
اسالمی بر مواضع و اصول انقالبی در دفاع از حقوق فلسطینی ها جهت بازگشت به سرزمین 

مادری و آزادی قدس جزئی از اهداف و آرمان های مستمر محور مقاومت است.  ایرنا

اقدامات قوه قضائیه باعث توسعه عدالت و کاهش تبعیض می شود
 نماین��ده مردم ایذه و باغ ملک در مجلس ش��ورای اس��المی از مس��ئولینی که 
فرزن��دان آنه��ا در آمریکا و انگلیس اقامت دارند خواس��ت که هر چه س��ریعتر 
وضعیت آنها را مش��خص کنند و بگویند که آیا فرزندان آنها در این دو کش��ور 

حضور دارند یا خیر.
هدای��ت اهلل خادم��ی ضمن قدردانی از رئیس قوه قضاییه در مبارزه با فس��اد بیان 

کرد: این اقدام ها باعث توس��عه عدالت و کاهش تبعیض می ش��ود. اگر عدالت وجود 
داش��ته باشد مردم به نظام و مس��ئولین امیدوارتر می شوند. اگر قوه قضاییه کشور عادل 
و مس��تقل باشد آن کشور توس��عه پیدا می کند. نماینده مردم ایذه در مجلس در خاتمه 
گفت: اکثر مش��کالت ما نه از آمریکاس��ت و نه از اروپا. وای به حال مردم و دولتمردانی 
که توس��عه کش��ور را منوط به روی کار آمدن رئیس جمهوری در کش��ور دیگری بداند.

  ایسنا 

یازدهمین دوره انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی اسفند ماه 
امسال جاری درحالی برگزار می ش��ود، که مجدداً شاهد رقابت 
اشخاص و نامزدها در شهرهای مختلف ایران برای تصدی کرسی 
پارلم��ان خواهیم بود و انتظار می رود بار دیگر جمعی از نامزدها 
تحت عنوان اصالح طلب وارد کارزار ش��وند. اما نکته قابل تأملی 
که در این میان توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است، 
تاکتیکی اس��ت این گروه برای خود انتخاب کرده است.  اصالح 
طلبان همواره در فضای سیاس��ی کش��ور با ارائه دیدگاه های به 
ظاهر مترقیانه، تحول خ��واه و تاکید بر خاص بودن خود تالش 
می کنند ت��ا خود را نماینده خواس��ته های ویژه م��ردم معرفی 
کنند.  اما به مرور زمان این جبهه سیاس��ی واقعیت س��اختاری 
خ��ود را نمایان کرد و نش��ان داد به هر ش��رایطی تن می دهد 
به ش��رطی که سهمی در قدرت داش��ته باشد.  هنگام انتخابات 
ریاست جمهوری نیز، اصالح طلبان بارها از دولت حمایت کردند 
و عملکرد دولت همواره مورد تایید لیس��ت امید در مجلس بود، 
ام��ا عملک��رد دولت به گونه ای ب��ود که م��ردم از بهبود اوضاع 
ناامید ش��دند و این ناامیدی ش��امل حال احزاب طرفدار دولت 
هم ش��د.  وضعیت اقتصادی کش��ور، ادامه و افزایش  تحریم ها، 
پاسخگو نبودن دولت روحانی در برابر  خواسته های شهروندان، 
ناکارآمدی لیست »امید« و نمایندگان اصالح طلب در مجلس و 
بی برنامگی و ضعف شورای 30 نفره شهر تهران، همگی مزید بر 
علت شد تا مردم دیگر اعتمادی به اصالح طلبان نداشته باشند و  
شعار »تکرار می کنم« کاربرد طنز در میان مردم پیدا کند.  حاال 
اصالح  طلبان افق آینده را تاریک تر از هر زمان دیگری می بینند 
و ناامی��دی از رمز  »تکرار« در می��ان آنها موج می زند و به نظر 

می رسد که دچار خالء راهبرد و نداشتن ابزار الزم برای تکرار بر 
ادعای »خاص بودن« خود هستند. 

 جریان اصالحات فراتر از دولت 
یکی از نکاتی که اصالح طلبان بر آن تاکید دارند این اس��ت که 
بس��یاری از افرادی که امروز به عنوان مس��ئول در صندلی های 
مختلف دولتی و نیز نمایندگی حضور دارند، از جریان اصالحات 
نیستند. این گروه تاکید دارند که  جریان اصالحات بسیار فراتر 
از مس��ئولین فعلی است و حتی بس��یاری از مسئولین فعلی، به 
دلی��ل دور ماندن اعضای اصلی جریان اص��الح طلب، با نام این 

جریان به مناصب فعلی رسیده اند.
بهانه ای که  از مس��ئولیت جریان اصالح طلب در اوضاع کنونی 
نم��ی کاهد. اص��الح طلبان همچنین س��عی دارند س��ناریویی 

بنویسند که کمتر آنها را دچار آسیب کند.
معصوم��ه ابتکار معاون رئیس جمهور و از چهره های سیاس��ی 
اصالح طلب  در این ب��اره گفت: جریان اصالحات هم مانند هر 
جریان سیاس��ی اگر بنا دارد برای مردم محلی از إعراب داش��ته 
باشد حتما نیازمند اصالح روش است. محمد علی وکیلی نماینده 
مجلس با بیان اینکه فراکس��یون امی��د بیش از حد انتظار تخم 
مرغ های خود را در سبد دولت گذاشته است، گفت: اصالح طلبان 

در میان افکار عمومی تاوان عملکرد دولت را پس می دهند.
 شرایط حاضر 

در ش��رایط فعلی رهبران و چهره های سرش��ناس جبهه اصالح 
طلب دست به طیف بندی نسبت به انتخابات آتی زده اند. البته 
اظهارنظره��ای ف��ردی چهره های این  جری��ان، خبر از اختالف  

نظرهای درونی آنها می دهد.  
محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
در مورد انتخابات گفته؛  »اصالح طلبان در انتخابات ۹۸ مجلس 
ائتالف نمی کنند« و آذر منصوری، دیگر عضو این ش��ورا توضیح 
داد: »ش��ورای عالی درباره چگونگی مش��ارکت و نوع ائتالف ها 
هنوز به بحث  و جمع بندی خاصی نرسیده است. این که ائتالف ها 
چگونه و در چه س��طوحی باش��د، به فضای سیاسی کشور و به 
 خصوص نوع مواجهه شورای نگهبان در مورد بررسی صالحیت ها، 
بستگی دارد.«  محسن رهامی، فعال سیاسی اصالح طلب نیز از 
اختالف نظر میان اعضای ش��ورای عالی اصالح طلبان خبر داد و 
تصری��ح کرد: »برخی از آنها )چهره های اصالح طلب( که قباًل به 
جلسات ش��ورای سیاس��ت گذاری می آمدند، اکنون اصاًل حاضر 
نیستند همکاری کنند. آقایان سیدهادی خامنه ای، کرباسچی، 
کواکبیان، کمالی و مرعش��ی به دالیلی به جلسات شورای عالی 
سیاست گذاری نمی آیند.« علی صوفی فعال سیاسی اصالح ط لب  
نیز با اش��اره به برخی اظهارات درباره تحریم انتخابات توس��ط 
اصالح طلبان گفت: بر سر بستن لیست اختالف نظر وجود دارد. 
صادق زیبا کالم تحلیلگر سیاسی اصالح طلب  نیز درباره چینش  
لیس��ت های سیاسی اصالح طلبان گفته؛  »تجربه لیست امید و 
اس��تفاده از افراد سفید و بدون هیچ سابقه ای در عمل نشان داد 
ک��ه این حربه به هیچ وجه کارس��از نیس��ت و ضربات زیادی را 
ب��ه اصالحات وارد کرد، ک��ه نتیجه اصلی و ملموس آن عملکرد 
فراکس��یون امید در مجلس دهم بود.« وی بزرگترین مش��کل 
اصالح طلب��ان را راضی کردن مردم برای حضور در انتخابات می 
داند و بر این باور است که اصالح طلبان برای حضور در انتخابات 

باید اول اس��تراتژی خود را تعیین کنند، طرفداران خود را که نا 
امید هستند را راضی به شرکت به انتخابات کنند. رئیس دولت 
اصالحات نیز در این باره تاکید دارد که ، اصالح طلبان باید برای 
انتخاب��ات پیش روی بگویند که چه کارهایی می خواهند انجام 
دهند، ولی این را هم برای مردم و مخاطبان خود تش��ریح کنند 
که توان انجام چه کارهایی را خواهند داشت. محمدرضا تاجیک 
نی��ز در این باره  گفته اس��ت: جریان اصالح طلبی نیازمند تأمل 
جدی است و ضرورت دارد که در ساختارها و رویکردها بازنگری 

اساسی صورت بگیرد تا آینده ای متفاوت رقم زده شود.
 ظهور یک احمدی نژاد جدید

یکی از روشهایی که اصالح طلبان به آن متوسل شدند ، »هشدار 
درباره ظهور یک احمدی نژاد جدید« است . 

رئیس دولت اصالحات در چندین نوبت از شهروندان برای حضور 
حداکثری در انتخابات دعوت کرده و اش��خاص سیاسی دیگری 
همچون بهزاد نبوی و رس��ول منتجب نیا، با هش��دار نس��بت به 
احتمال تکرار سناریوی به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد در 
سال 13۸4 بر حضور پای صندوق های رای به هر قیمتی تاکید 
دارند. عبداهلل ناصری، فعال سیاسی اصالح طلب در این باره گفت 
: این دفعه یک جریان سومی که آقای احمدی نژاد آن را مدیریت 
می کند وارد عرصه انتخابات خواهد ش��د و در مجموع شرایط را 

برای اصالح طلبان و اصول گرایان سنتی سخت خواهد کرد.
 شرکت مشروط 

از س��وی دیگر یکی از روش��های اصالح طلبان در انتخابات آتی 
حضور مشروط در انتخابات است. آنها تالش می کنند تا با سخن 

گفتن از ش��رکت مش��روط در انتخابات این مسئله را در اذهان 
متبادر س��ازند که اصالح طلبان برنام��ه جدیدی برای انتخابات 
امس��ال دارن��د که در انتخاباتهای گذش��ته نش��انی از آن نبوده 

است. 
 در نهایت 

در این میان بسیاری بر این باورند که امکان اینکه تاکتیک های 
انتخاباتی اصالح طلبان در انتخابات ۹۸ جواب دهد، اندک است. 
حال مردم بر ای��ن باورند که بهانه هایی که این گروه برای فرار 
از مس��ئولیت کم کاری ها و وضعیت پیش آمده می تراشند، از 
مس��ئولیت جریان اصالح طلب در اوضاع کنونی نمی کاهد. این 
اولین بار نیست که مردم بر عملکرد آنها قضاوت می کنند بلکه  
حضور سیاسي متعدد آنها در جایگاه های مختلف نشان داده که 

آنها تنها به دنبال کامیابی خود هستند. 
ممکن اس��ت برخی اصالح طلبان نیز در تالش باشند تا از پروژه 
فاصله گذاری با دولت، در انتخابات ها موفقیتی را کسب کنند اما 
انتخاب سیاست »سیب زمینی داغ« و انتخاب رویکرد انتقادی از 

دولت نیز کمکی به آنها نمی کند. 
حاشیه سازی آنها موضوعاتی چون سوء مدیریت، بی تدبیری ها 
در اقتصاد و معیشت مردم را پنهان نمیکند و حتی انتقاداتی را 
ک��ه برخی به امید حمایت آنط��رف آبی ها از آنها به نظام وارد 
می کنند بر انگیحته اس��ت در نهایت حفظ پایگاه اجتماعي از 
ی��ک طرف و ارائه راه حل برای حل مش��کالت کش��ور از طرف 
دیگر، دو مقوله ای است که اصالح طلبان را در انتخابات پیش رو 

بر سر دوراهی جدی قرار خواهد داد.

کتایون   مافی
mafi.katayoon@gmail.com
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نگاهی به تاکتیک های اصالح طلبان برای انتخابات مجلس


