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در چند س��ال اخير جايگاه اصالح طلبان 
ب��ه دليل اتخاذ رويه های غلط، تنزل كرده 
اس��ت و به نظر می رس��د كه حاميان اين 
گ��روه برنام��ه های جديدی را در دس��ت 
تدوين دارند. يکباره در ميان اصالح طلبان 
صحبت از تدوين مانيفس��ت جديد مطرح 
شده و حاال اين روزها نيز شاهد تغيير و تحوالت بسياری در 
اردوگاه اصالح طلبان  هستم به نظر می رسد كه اين در اين 

جناح سياسی شاهد تحركات تازه ای روی خواهد داد . 
30 فروردين ماه امسال محسن رهامی عضو حقيقی شورای 
عالی سياس��ت گذاری اصالح طلب��ان اعالم  كرد كه اصالح 
طلبان »بايد س��ازماندهی تش��کيالتی كارآم��د و مطابق با 
ش��رايط و اوضاع و اح��وال جديد و خصوص��اً اصالح رابطه 
اصالح طلب��ان با مردم و نزديك تر ش��دن ب��ه بدنه جامعه و 
اصالح و بازنگ��ری اهداف و آرمان های اصالحات، همچنين 
طراحی جديدی برای مانيفست اصالحات پی ريزی كنند«. 
به دنبال اي��ن اظهار نظر بود كه برخی از اصالح طلبان نيز 
اظهارات رهامی را تاييد كردند و خبرهای تازه ای از گفتگو 
ميان اصالح طلبان درباره تجديد نظر در راهبردهای سياسی 
مطرح شد . برخی از محافل خبری نيز از اتخاذ رويکردهای 
تازه در محافل خصوصی و غيررس��می اصالح طلبان سخن 

گفتند . 
صوفی عضو شورای سياس��ت گذاری اصالح طلبان با بيان 
اينکه برای انتخابات 1400 اصالح طلبی شناس��نامه دار را 
معرفی می كنيم، تاكيد كرد: ش��ورای سياس��ت گذاری در 

راس جريان اصالحات باقی خواهد ماند.
وی گفت: قطعاً بازنگری مسئله مهمی است و اصالح طلبان 
در ه��ر ش��رايطی نياز به اص��الح گفتمان و ن��وع تعامل با 
حاكميت و توجه به فرصتی كه برای فعاليت سياس��ی برای 

آنها باقی مانده، دارند
شورای عالی سياست گذاری طلب مركز توجه 

يک��ی از مهمترين موضوعاتی كه اخي��راً مورد توجه اصالح 
طلبان قرار دارد و بسياری نسبت به شرايط فعلی آن انتقاد 

دارند، شورای عالی سياست گذاری اصالح طلبان است . 
البته اين اولين بار نيست كه اصالح طلبان نسبت به شورای 
عالی سياس��ت گذاری انتقاد دارند. حاال به نظر می رس��د 
كه هم اكنون بار ديگر ش��اهد اختالف اصالح طلبان بر سر 

تشکيالت اين گروه خواهيم بود . 
اختالفوانتقاد 

پ��س از حوادث دی ماه 96 بود كه انتقادات مردم  نس��بت 
ب��ه عملکرد دولت روحانی افزايش يافت. حتی بس��ياری از 
اصالح طلبان نيز از اينکه از روحانی  در ميان اصالح طلبان 
ج��ای دارد اب��راز نگرانی كردند . در ادامه با افزايش افس��ار 
گس��يخته نرخ ارز و انفعال فراكسيون اميد در مجلس دهم 
بر حجم و ش��دت اين انتقادات افزوده ش��د و حتی كار به 
جايی رسيد كه رئيس دولت اصالحات، به عنوان مهمترين 
حامی و عامل موفقيت اصالح طلبان و اعتدال گرايان در سه 
انتخابات 92، 94 و 96 و مبدع راهبرد »تًکرار« هم سکوت 
را جايز ندانس��ت و در چند محفل خصوصی نارضايتی خود 

را صراحتاً ابراز كرد.
ب��ا افزايش ناكارآمدی دولت و مجلس ، عيار اصالحات برای 
مردم معلوم ش��د و به زودی س��رخوردگی و ناكارآمدی بر 
طيفی از اين جريان حاكم شد، به طوری كه يك سال مانده 
به انتخابات مجلس يازده��م، رئيس دولت اصالحات اعالم 
كرد كه ديگر »تکرار« هم نمی تواند مردم را برای حمايت از 

اصالحات پای صندوق های رأی بياورد.
 مشاركتمشروط 

چن��د م��اه مانده ب��ه انتخابات 2 اس��فند، اختالف بر س��ر 
مشاركت يا عدم مشاركت در انتخابات باال گرفت و طيفی از 
اصالح طلبان راديکال به رهبری سعيد حجاريان و مصطفی 
تاج زاده موضوع »مش��اركت مشروط« را مطرح كردند. اين 
طيف از اصالح طلبان كه به دنبال بهانه ای برای س��رپوش 
گذاش��تن بر ناكارآمدی دولت و مجلس مورد حمايت خود 
بودند، مطابق روال دو دهه اخير بار ديگر نظارت استصوابی 
را دستمايه فرافکنی و مس��ئوليت ناپذيری خود قرار دادند 
تا با اس��تفاده از آن شکاف ميان خود و پايگاه مردمی خود 
را توجيه كرده و پيش��اپيش شکس��ت  را بر ُگرده حاكميت 
نهند. اين گروه از اصالح طلبان می دانستند كه در انتخابات 
پيش رو مورد اقب��ال عمومی قرار نخواهند گرفت، بنابراين 
بايد مفّری برای حذف زودهنگام اصالحات از عرصه سياسی 

پيدا می كردند.
 در مقابل كسانی مانند بهزاد نبوی راهبرد مشاركت مشروط 
را باطل دانسته و به صراحت اعالم كردند كه اصالح طلبان 
باي��د با تمام ق��وا پای كار بيايند ت��ا از صحنه قدرت حذف 
نش��وند، موضوعی كه مورد استقبال طيف راست اصالحات 
به رهب��ری كارگزاران قرار گرفت و بدي��ن ترتيب بار ديگر 

اختالف قديمی درون جريان اصالحات كليد خورد.
آتش اين اختالفات با سرعت به درون شورای عالی سياست 
گذاری به عنوان مهمترين مجموعه جبهه ای اصالح طلبان 

سرايت كرد و شعله های آن در روزهای منتهی به انتخابات 
دوم اس��فند زبان��ه كش��يد. پ��س از عدم اح��راز صالحيت 
چهره های راديکال اصالح طلبان مثل علی ش��کوری راد و 
آذر منصوری دبير كل و قائم مقام حزب اتحاد ملت توس��ط 
وزارت كش��ور دولت روحانی، شورای عالی سياست گذاری 
اصالح طلبان كه تح��ت نفوذ راديکال ها بود تصميم گرفت 
ك��ه انتخابات را تحري��م كند، اما اين تصمي��م مورد انتقاد 

شديد احزاب ديگر قرار گرفت.
غالمحسين كرباسچی، دبيركل كارگزاران در نشست خبری 
28 بهمن 98 با انتقاد از ش��ورای عالی سياس��ت گذاری و 
ب��ا كنايه به اح��زاب اصالح طلبی كه به نوع��ی به بهانه رد 
صالحيت ه��ا انتخابات را تحريم كردن��د گفت: »ما به هيچ 
وج��ه نبايد نه��اد انتخابات كه ناموس دموكراس��ی اس��ت 
را نادي��ده بگيري��م و بايد ب��ا تمام توان و ب��ا كمك احزاب 
اصالح طلب و به كمك كانديداهای اصالح طلبی كه در اين 
عرصه حضور دارند، بتوانيم شرايط كنونی را با پياده سازی 

سرفصل های اعالم شده بهبود ببخشيم. 
مهدی آيتی، عضو س��ابق حزب اعتماد ملی نيز در اين باره 
گفت : »اختالفاتی كه اكنون به وجود آمده مقصر اصلی آن 

خاتمی رئيس دولت اصالحات است.« 
وی در گفت و گويی تاكيد كرده اس��ت كه »پس از دستور 
رئيس دول��ت اصالحات عارف به همراه 5 مش��اورش وارد 
ش��ورای عال��ی سياس��ت گذاری اصالح طلب��ان ش��دند و 
عبدالواحد موس��وی الری نيز به عنوان نماينده تام االختيار 
خاتمی انتخاب شد، اما اين شورا به جز دو دستگی محصول 

ديگری نداشته است.«
به هر حال افزايش اختالفات درونی و شورش برخی احزاب 
عليه »تحريم انتخابات«، ش��ورای عالی سياس��ت گذاری را 
مج��اب كرد كه از تصميم خود كوتاه بيايد و اجازه دهد كه 
اح��زاب حداقل به صورت مجزا از كانديداهای خود حمايت 
كنند، اما ب��ا اين قيد كه »اصالح طلبان در تهران ليس��ت 
انتخاباتی نخواهند داش��ت و با هيچ جريان سياسی ديگری 
هم ائتالف نخواهند كرد.« اينطور ش��د كه  يك هفته مانده 
به انتخابات دس��ت كم س��ه ليست از س��وی احزاب اصالح 
طلب ارائه شد كه عمده آنها از منتقدان جدی شورای عالی 

سياست گذاری و مديريت شخص عارف در آن بودند.
در آن زمان ليس��ت »ياران هاشمی« به رهبری كارگزاران، 
ليس��ت »ائتالف ب��رای ايران« ب��ه رهبری مردم س��االری 
و ليس��ت 20 نفره »ي��اران اصالحات« ب��ا مديريت احزاب 
كوچك ت��ر اصالح طلب و بعضاً مغضوبان دو ليس��ت اول از 
جمله فهرست های انتخاباتی اين جريان بود كه در آن برهه 

مطرح شد. 
بنابراين می توان انتخابات دوم اس��فند را اوج اختالفات در 
درون جريان اصالحات در نظر گرفت كه منجر به تش��کيل 
اردوگاه های جديد در درون اين جريان ش��د. موضوعی كه 
عب��داهلل ناصری مش��اور رئيس دولت اصالح��ات نيز بر آن 
صحه گذاشته و تصريح می كند كه »در انتخابات اخير عماًل 
ش��ورای سياس��ت گذاری به دو دس��ته كاماًل مغاير هم در 

تصميم گيری كالن تقسيم شد.«
 واگرايیبهجایهمدلی

ب��ه دنبال برگزاری انتخاب 2 اس��فند به نظر می رس��د كه 
اص��الح طلبان به جای واگراي��ی ، همگرايی را دنبال كنند 
، اما اختالف��ات موجود دور جدي��دی از اختالف نظر ها را 

رغم زد. 

 ضرورتبازسازی
13 اس��فند 98 بود كه ، روزنامه س��ازندگی ارگان رس��می 
ح��زب كارگ��زاران محمد رضا ع��ارف را روی جل��د برد و 
»ضرورت بازس��ازی اصالحات« را مط��رح كرد. اين روزنامه 
با انتقاد از عملکرد ش��ورای عالی سياس��ت گذاری بار ديگر 
تير خود را به س��مت رياس��ت اين مجموعه نش��انه رفت و 
مدعی ش��د كه شورای عالی سياس��ت گذاری كه قرار بود 
ستاد سياس��ی اصالح طلبان باش��د بعد از مدتی »كاركرد 
اصل��ی خ��ود را فراموش كرد و تبديل به پايگاه سياس��ی و 

حزب عارف شد. 
ي��داهلل طاهرنژاد نايب رئيس ش��ورای مركزی كارگزاران در 
تأييد كليت و ماهيت ش��ورای عالی سياست گذاری به اين 
نکت��ه اذعان كرده و تاكي��د می كند كه بحث انحالل مطرح 

نيست.
 چندصدايیدراردوگاهاصالحطلبان

بعد از اين وقايع عبداهلل ناصری، عضو س��ابق ش��ورای عالی 
اص��الح طلبان گفت :  »چه با كرون��ا و چه بی كرونا بعد از 
انتخابات دوم اس��فند و حتی قبل از اين انتخابات-چنانکه 
قباًل هم اعالم كردم-عمر ش��ورای سياس��ت گذاری با اين 
ساختار و ماهيت و مديريت تمام شد؛ تاكيد می كنم هم در 

شکل و هم در محتوا كار اين شورا تمام است«. 
اي��ن فعال اص��الح طلب تاكيد ك��رد كه »اگر ش��کل اين 
مجموعه هم عوض شود، مديريت و فرم آن هم تغيير كند، 
ش��ورايی كه يك سر آن صادق نوروزی و شکوری راد باشد 
و سر ديگر آن كواكبيان و حسين كمالی اساساً اين ساختار 
نمی توان��د هيچ كاری را پيش بب��رد.« اين اظهارات ناصری 
بازتاب گس��ترده ای در ميان اصالح طلبان و رسانه های آنها 
داش��ت و موج تازه ای از موضع گيری ها و گمانه زنی ها را 

به راه انداخت.
 تاييدياتکذيب

س��يد محمود ميرلوحی عضو ش��اخص حزب اتحاد ملت و 
شورای عالی اصالح طلبان نيز با اشاره به اينکه بحث انحالل 
اين ش��ورا را منتفی اس��ت و تاكيد كرد كه »طی سال های 
اخير بس��ياری تالش كردند جريان های تازه ای را در كنار 
ش��ورای عالی سياس��ت گذاری راه اندازی كنند اما جريان 
س��ازی كاری نيس��ت كه به راحتی قابل تحقق باشد و اين 
شورا تا وقتی كه يك بديل مناسب تر و مؤثرتری در جريان 
اصالح طلبی پيدا نشود با همين شکل و محتوا به كار خود 

ادامه خواهد داد.
ميرلوحی نيز  در رابطه با منتقدين شورای عالی اذعان داشت 
كه »اگر كرباس��چی و كواكبي��ان خيال كنند كه با انتقاد از 
ش��ورای عالی سياس��ت گذاری اصالح طلبان می توانند در 
كنار هم يك جريان سومی تشکيل دهند اشتباه می كنند.« 
با اين حال ميرلوحی در گفت و گوی ديگری درباره استمرار 
رياست عارف بر اين شورا گفت كه »مگر ما قسم خورده ايم 

آقای عارف هميشه باشد؟
 كشوقوس 

يکی ب��ه دو كردن های اصالح طلبان به اينجا ختم نش��ده  
و اين بار عضو ديگر ش��ورای عالی اص��الح طلبان پنبه اين 
ش��ورا را زد. رسول منتجب نيا كه پس از كش و قوس های 
فراوان بر سر قائم مقامی حزب اعتماد ملی به همراه جمعی 
ديگ��ر انش��عاب كرده و ب��ه تازگی ح��زب »جمهوريت« را 
تأس��يس كرده ، تاكي��د كرد كه »يک��ی از كارهايی كه در 
جريان اصالحات انجام نشده و بايد برای آن اقدام شود تهيه 

يك مرامنامه و مانيفس��ت و ارائه يك تعريف كامل و جامع 
از اصالحات اس��ت. او ضمن غيرقانونی خواندن شورای عالی 
سياست گذاری اصالح طلبان تصريح كرد كه اين شورا »بايد 
كنار برود و بارها را به روی دوش احزاب و تشکل های قانونی 

و شناسنامه دار بگذارد.«
بعد از اين نوبت داريوش قنبری، عضو شورای مركزی حزب 
مردم س��االری بود كه در موافقت با ش��ورای عالی سياست 
اص��الح طلبان صحبت كند. او تاكيد كرد كه »اين مجموعه 
در جري��ان اصالحات بی بديل اس��ت و جايگزينی برای آن 
وجود ندارد و ش��ورای عالی سياس��ت گ��ذاری تصميم گير 

انتخابات 1400 در جريان اصالح طلبی خواهد بود.
احم��د ش��ريف، دبير كل حزب هدا نيز ديگ��ر چهره اصالح 
طلبی است كه در كشمکش ميان موافقان و مخالفان شورای 
عال��ی اصالح طلبان، جانب موافقان را گرفت و در يك گفت 
و گو اذعان داش��ت كه »شورای عالی سياست گذاری جبهه 
اصالح طلبان در واقع باالترين مرجع تصميم گيری سياس��ی 
اين جريان است و دبيران كل و شخصيت های سياسی در آن 
حضور دارند. تا زمانی كه نهادس��ازی ديگری صورت نگرفته 
است، همه بايد از تصميم های اين نهاد فعلی تبعيت كنند.«

 بقاوزوال
مش��اجرات اصالح طلبان بر س��ر بقا و زوال ش��ورای عالی 
سياست گذاری و ضرورت يا عدم ضرورت تدوين مانيفست 
جديد اصالح طلبی در جريان بود كه خبر رسيد عبدالواحد 
موس��وی الری، نايب رئيس ش��ورای عالی سياست گذاری 
از س��مت خود اس��تعفا كرد. اين اقدام تير خالصی بر پيکر 
ش��ورای عالی سياست گذاری اصالح طلبان بود كه تا امروز 
روز ت��الش كرد كه خود را در برابر همه انتقادات بی تفاوت 
نش��ان دهد. موسوی الری در متن استعفای خود خطاب به 
عارف خواس��ته يا ناخواس��ته پرده از اوضاع نابسامان اصالح 
طلبان و اختالفات جدی آنها برداشت. موسوی الری در اين 
نامه تاكيد كرد كه »نبايد از بازنگری در س��اختار و سازوكار 
نهادهای اجماعی اصالح طلبان در عرصه های گوناگون غفلت 
كرد.« او همچنين ابراز اميدواری كرده است كه استعفای او 
»آغازی بر تغيير ساختار و سازوكارهای نهادهای اجماعی و 
پررنگ ش��دن نقش احزاب و تش��کل ها باشد.« در واقع اين 
اظهارات وزير كشور دولت اصالحات بر ادعای منتقدان اين 
شورا مبنی بر ضرورت بازسازی و اصالح اصالحات به خصوص 

در قالب شورای عالی سياست گذاری صحه گذاشت.
 استفادهكرونايی

اس��تعفای نايب رئيس مهمترين تشکيالت اصالح طلبان با 
واكنش های متعددی همراه شد و بسياری از مدافعان شورای 
عالی اصالح طلبان را كه تا امروز در برابر انتقادات س��کوت 
كرده بودند به موضع گيری واداشت. شهيندخت موالوردی 
عض��و و يکی از دبيران ش��ورای عالی اص��الح طلبان درباره 
اس��تعفای موس��وی الری گفت: »با توجه به شرايط موجود 
ش��ورا هنوز در اين زمينه جلسه ای برگزار نکرده و تا برگزار 

شدن چنين جلسه ای نمی توان اظهارنظری كرد.«
آذر منصوری ديگر دبير اين ش��ورا نيز با انتش��ار يك توئيت 
تاكيد كرد كه »فعاليت شورای عالی در سه انتخابات گذشته 
كاماًل اقتضائی، موسمی و انتخاباتی بود.« وی در ادامه نوشت: 
»ب��رای اظهار نظر در مورد راهبرد اصالح طلبان در انتخابات 
1400 و نوع سياست ورزی اصالح طلبانه در آينده، بايد ديد 
تحوالت داخلی و خارجی كش��ور در دوران كرونا و پساكرونا 

به چه سمت و سويی می رود«
منصوری البته در يك گف��ت و گوی كوتاه تالش كرد ابعاد 
اين اس��تعفا را بش��کافد، اما با اظهاراتی سربسته و مبهم بار 
ديگر جلسات شورای عالی سياست گذاری را به »پساكرونا« 

حواله كرد.
از سوی ديگر نيز از برگزاری جلسات جداگانه موسوی الری 
با برخی از اعضای شورای عالی سياستگذاری اصالح طلبان 
خبر داد و نوشت: برخی از اعضای شورای عالی سياستگذاری 
اصالحات در حال تدارك جلس��اتی با حضور موسوی الری 
و ديگر بزرگان اصالح��ات برای يافتن راهکاری برای اصالح ِ 

اصالحاتند.
تاريخ بدون امضا

ه��م اكنون  باي��د اصالح طلب��ان را بزرگتري��ن »منتظران 
پس��اكرونا« خواند. حواله ای كه هيچ تاريخ و امضايی ندارد و 
دس��تاويز خوبی برای شورای عالی سياست گذاری ای است 
كه نفس هايش به شماره افتاده تا به اين ترتيب چند صباحی 

بيشتر بر عمر خود بيفزايد.
اردوگاه های جديد 

مجموعه اين فعل و انفعاالت حکايت از آن دارد كه دير يا زود 
تغييرات گسترده ای پيش روی جريان اصالحات است اما با 
وجود اختالفات جدی و ش��کاف عميقی كه طی س��ال های 
اخير ميان طيف های مختلف اين جريان ش��کل گرفته بعيد 
اس��ت كه اين تغييرات منجر به ظهور يك تشکيالت واحد 
و مورد وفاق همه طيف ها ش��ود و انتظار اين اس��ت كه در 
آينده ای نزديك شاهد اردوگاه های جديدی در جبهه اصالح 

طلبان كشور باشيم.

          وزیر کشور: 
انتخابات مجلس بدون هیچ 

اختالفی در همه حوزه ها تأیید شد

رحمانی فضلی گف��ت: در انتخابات مجلس تقريباً بدون 
هي��چ گونه اختالفی نتيجه را اع��الم كرديم و در نتيجه 

نهايی شورای نگهبان نيز تمام حوزه ها تأييد شد.
عبدالرض��ا رحمانی فضلی وزير كش��ور ام��روز ديرو در 
نشست ويدئو كنفرانس استانداران، اظهار داشت: موضوع 
انتخابات از افتخارات جمهوری اس��المی ايران بوده و از 
دس��تاوردهای بلند انقالب اس��المی انتخابات محسوب 
می شود. وی با بيان اينکه در انتخابات سرنوشت مردم به 
دس��ت خودشان تعيين می شود، افزود: هر چه مشاركت 
باال باشد، می تواند در مقبوليت و مشروعيت تأثير بگذارد. 
وزير كشور همچنين عنوان كرد: در اين دوره از انتخابات 
اعم از بررس��ی صالحيت ها و اجرای انتخابات به گونه ای 

بود كه كمترين شکايت را داشتيم و آن درصد خيلی كم 
از )ش��کايات و اعتراضات( نيز در بررسی منجر به نتيجه 
خاصی نش��د و ما تقريباً بدون هيچ گونه اختالفی نتيجه 
را اع��الم كرديم و در نتيجه نهايی ش��ورای نگهبان نيز 
تمام حوزه ها تأييد شد. رحمانی فضلی همچنين يادآور 
ش��د: اكنون انتخابات تمام ش��ده است و منتظر هستيم 

مجلس يازدهم به زودی تشکيل شود.
وی در ادام��ه تصري��ح كرد: م��ا انتخاب��ات الکترونيکی 
را تقريب��اً در اي��ن دوره در تم��ام 21 فرآين��د به غير از 
ش��مارش آرا ب��ه كار گرفتيم و فقط در بحث ش��مارش 
آرا نتوانس��تيم با ش��ورای نگهبان به هماهنگی برسيم و 
اميدواريم برای انتخابات پيش رو كه مياندوره ای مجلس 
و رياست جمهوری خواهد بود، بتوانيم اين مرحله را نيز 

با شورای نگهبان نهايی كنيم.
وزي��ر كش��ور در خاتمه س��خنانش يادآور ش��د: در اين 
خص��وص آزمايش هايی را انجام دادي��م كه موفق بود و 
دس��تگاه های احراز هويت كه موفق عمل كرد و امس��ال 

حتی يك گونه رأی تکراری نيز نداشتيم. فارس 

           تا پایان دوره دهم 
اولویت های جلسات علنی مجلس 

مشخص شد

عضو هيئت رئيس��ه مجلس ش��ورای اسالمی از شناسايی 
اولويت های جلس��ات علنی پارلمان ت��ا پايان دوره دهم 
خبر داد. بهروز نعمتی عضو هيئت رئيسه مجلس شورای 
اس��المی در با اش��اره ب��ه روند برگزاری جلس��ات علنی 

مجلس تا پاي��ان دوره دهم، گفت: طبق برنامه ريزی های 
انجام شده، قرار است جلسات علنی مجلس تا پايان دوره 

دهم، تا اوايل خرداد سه روز در هفته برگزار شود.
وی ب��ا بيان اينکه اولويت  های جلس��ات علنی مجلس تا 
پاي��ان دوره دهم از س��وی كميس��يون های تخصصی و 
هيئت رئيسه پارلمان شناسايی شده است، اظهار داشت: 
با توج��ه به اينکه در روزهای پايان��ی دوره دهم مجلس 
ق��رار داريم، بنابراي��ن فرصت كافی جهت رس��يدگی به 
هم��ه طرح ها و لوايح وجود ندارد، از همين رو، اولويت ها 
شناسايی شده اس��ت. عضو هيئت رئيسه مجلس تصريح 
كرد: رسيدگی به طرح دوفوريتی اصالح قانون انتخابات، 
اليحه درآمد پايدار و هزينه ش��هرداری ها و دهياری ها و 
نيز اليحه تجارت جزو اولويت های جلسات علنی مجلس 

تا پايان دوره دهم قرار گرفته است.
نعمتی در پايان خاطرنشان كرد: جلسات علنی مجلس با 
رعايت پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مقابله با كرونا و 
ضوابط فاصله گذاری اجتماعی از هفته آينده و در روزهای 

يکشنبه، دوشنبه  سه شنبه تشکيل می شود. تسنيم 

پيامبراكرم)ص(: روزه همانند سپری در برابر آتش جهنم است.

گزارش

نقویحسينی:
پرتابماهوارهنوردرچارچوببرجام

ومقرراتبينالمللیاست
س��خنگوی كميس��يون امني��ت ملی و سياس��ت 
خارجی مجلس ش��ورای اسالمی با تاكيد بر اين كه 
پرتاب ماه��واره نور در چارچوب كنوانس��يون ها و 
قراردادهای بين المللی اس��ت، گفت: پرتاب ماهواره 
نور در چارچوب برجام هم بوده؛ لذا آمريکا به هيچ 
وجه نمی تواند با اس��تناد به برجام از ما ايراد گيرد 

چون از اين توافق نامه خارج شده  است.
سيدحسين نقوی حس��ينی در واكنش به اقدامات 
اخي��ر مقامات آمري��کا بعد از پرت��اب موفقيت آميز 
ماه��واره ن��ور اظهار ك��رد: پرتاب ماه��واره نور در 
چارچوب كنوانس��يون ها و قراردادهای بين المللی و 
حت��ی برجام بوده اس��ت؛ لذا آمري��کا به هيچ وجه 
نمی تواند به اس��تناد برجام عليه جمهوری اسالمی 
اقدامی انجام دهد. اگر آمريکا برجام را قبول داشت 
از آن خ��ارج نمی ش��د ك��ه االن بخواهد مدعی آن 
باش��د. وی ادام��ه داد: آمري��کا با خ��روج از برجام 
نمی توان��د مدع��ی اجرای آن باش��د و درباره نقض 
برجام صحبت كند، تنها كش��ورهايی می توانند در 
اين باره اظهارنظر كنند كه عضو برجام باشند؛ كما 
اين كه دو كش��ور چين و روس��يه به عنوان اعضای 
برجام هم تاكيد داش��تند كه اي��ران اقدامی خالف 
برج��ام انج��ام ن��داده و از پرتاب ماه��واره نور هم 
حمايت كردند. س��خنگوی كميسيون امنيت ملی 
و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی با تاكيد 
مجدد بر اين ك��ه آمريکا نمی توان��د ادعايی درباره 
برجام داش��ته باش��د، گفت: دولت آمريکا به دنبال 
سوء استفاده از فضای كنونی حاكم بر دنيا با شيوع 
وي��روس كرونا، می خواهد فضاي��ی عليه جمهوری 
اس��المی برای بهره برداری از مناف��ع اش و انحراف 
اف��کار عمومی داخلی آمريکا ايج��اد كند، چون در 
مقابل با كرونا شکست خورده و می خواهد به نوعی 

اين شکست را بپوشاند.
وی در پاي��ان و در جمع بندی گفت: اقدامات اخير 
آمريکا درباره  موضوع برجام و نقض آن توسط ايران 
به هيچ عنوان وجاهت قانونی ندارد، چون در وهله 
اول م��ا كار خالفی دربرجام انجام نداده ايم و بعد از 
آن ترامپ ك��ه برجام را پاره كرده نمی تواند مدعی 

ايسنا  نقض آن باشد. 

چترحمايتبركتبرسرصنايعو
مشاغلآسيبديدهازكرونا

بنياد بركت ستاد اجرايی فرمان امام به دليل شيوع 
كرون��ا از صناي��ع و بنگاه های كوچك و متوس��ط و 
مش��اغل خرد و خانگ��ی در مناطق محروم حمايت 
می كند. مع��اون تامي��ن نهاده ها و مش��اركت های 
اقتص��ادی بنياد برك��ت با اعالم اين خب��ر افزود: با 
توجه به ش��يوع كرونا و كاهش رونق كس��ب و كار 
ب��ه دليل اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و منع 
رفت و آمد ميان استان ها، بنياد بركت از بنگاه های 
كوچ��ك اقتصادی و كارگاه های صنعتی و مش��اغل 
خ��رد و خانگی ايجاد ش��ده توس��ط اي��ن بنياد در 
مناطق محروم حمايت های الزم را به عمل می آورد. 
هادی جوهری تصريح كرد: بس��ياری از كارگاه های 
كوچ��ك و متوس��ط و مش��اغل خ��رد و خانگی در 
مناط��ق محروم و كمتر توس��عه يافته در اين روزها 
با مش��کالت زيادی دس��ت به گريبان هس��تند كه 
متاس��فانه به آن ها توجهی نمی شود. وی ادامه داد: 
بر همين اس��اس، بنياد بركت تمام تالش خود را به 
كار گرفته تا از اين بنگاه ها و مشاغل پشتيبانی كند.  
معاون تامين نهاده ها و مشاركت های اقتصادی بنياد 
بركت خاطرنش��ان كرد: بنياد بركت با 360 بنگاه و 
كارگاه توليدی و صنعتی مشاركت اقتصادی داشته 
و در آن ها سرمايه گذاری كرده است كه تا به امروز 
و پس از طی دوران مش��اركت، از 250 بنگاه خارج 
شده و سهام خود را به بخش خصوصی واگذار كرده 
اس��ت. جوهری درب��اره نحوه حماي��ت بنياد بركت 
از بنگاه های كوچك و متوس��ط توضي��ح داد: بنياد 
بركت از ش��ركت های مش��اركتی خود كه به دليل 
ش��يوع كرونا آس��يب ديده اند و متضرر شده اند، در 
قالب حمايت مالی، ارائه خدمات مش��اوره ای و فنی 
پش��تيانی می كند. وی تاكيد كرد: اين مش��اركت و 
س��رمايه گذاری ب��رای جلوگيری از متضرر ش��دن 
بنگاه های مش��اركتی بني��اد بركت درنظ��ر گرفته 
ش��ده تا عالوه بر رونق مجدد توليد و كسب و كار، 
از اش��تغال های ايجاد شده توس��ط اين بنگاه ها نيز 

حمايت شود.
معاون تامين نهاده ها و مشاركت های اقتصادی بنياد 
بركت افزود: بنياد بركت سال هاس��ت در قالب مدل 
اقتصادی اشتغال زايی بنگاه محور، ايجاد فرصت های 
ش��غلی و محروميت زداي��ی از طري��ق مش��اركت و 
توانمندسازی بنگاه های كوچك و متوسط اقتصادی 

را در مناطق محروم كشور دنبال می كند. 

خبر

نگاهی به تحوالت تازه در جریان اصالحات 

اوج گیری اختالف در 
اردوگاه اصالح طلبان


