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نگاهی به مواضع اصالح طلبان برای انتخابات ریاست جهوری 1400

قدرت طلبی خطرناک اصالح طلبان

اص�لاح طلب و اصولگ��را ندارد  ،با گذش��ت
نیمی از س��ال  99حاال همه احزاب سیاس��ی
می روند تا برای حضور در انتخابات ریاس��ت
جمهوری  1400آماده شوند .اما در این میان
وضعیت اصالح طلبان چندان مطلوب نیست .اصالح طلبان
با چندین مش��کل روبرو هستند .از یک سو عملکرد  2دوره
دول��ت روحانی و حمایت اصالح طلبان از این دولت موجب
شده است سرمایه اجتماعی اصالح طلبان از دست رفته و
طرفداران گذش��ته چندان تمایلی به حمایت از آنها در این
دوره از انتخابات نداش��ته باش��ند و از سوی دیگر مثل همه
انتخاباتهای گذش��ته با چالش تایی��د صالحیت و عبور از
فیلتر دستگاه نظارتی مواجه هستند .چرا که اقداماا آنها در
چند سال گذشته به ویژه اتز فتنه  88به بعد براندازانه بوده
است .بزرگان این جریان نیز جایگاه گذشته خود را در میان
مردم ندارند و اص��والً تاکنون هم ابراز تمایلی برای دخالت
مس��تقیم در انتخابات از خود نش��ان ندادهاند  .دیگر شعار
" تک��رار می کن��م " در میان مردم جایی ن��دارد و مردم در
انتخابات مجلس یازدهم نش��ان دادند که دیگر به این گونه
شعارها توجهی ندارند .اما از این مشکالت گذشته  ،بررسی
عملکرد آنها نشان می دهد که اصالح طلبان دچار اختالف
در درون خود نیز هس��تند و صدای واحدی از اردوگاه آنها
به گوش نمی رسد.
اختالف برای مشارکت یا عدم مشارکت

در این میان با وجود ش��رایطی که در باال گفته ش��د یکی

از مهمترین اختالفات اصالحطلبان درباره مش��ارکت یاعدم
مشارکت در انتخابات  ۱۴۰۰است.
نشانههای این اختالف به دنبال نامه اخیر موسوی خوئینی
ها بیش از گذشته آشکار ش��د .موسوی خوئینیها در نامه
اخیر خود اصالحطلبان را به مش��ارکت در انتخابات دعوت
کرده است که این امر از نگاه برخی تحلیلگران و سیاسیون
یک فرمان انتخاباتی تلقی می ش��ود ،اما این طور که معلوم
اس��ت ،فعاالن سیاس��ی و احزاب اصالحطل��ب چندان هم
گوش به فرمان نبوده و از رویکرد وی در آن نامه اس��تقبال
نمیکنند.
ناصر قوامی ،فعال سیاس��ی اص�لاح طلب در گفتوگویی با
«نام��ه نیوز» در این باره گفت« :مش��ارکت در انتخابات به
نظر من اش��تباه برای اصالح طلبان اس��ت .فرقی هم ندارد
که این پیش��نهاد را آقای موس��ویخوئینیها بدهد یا فرد
دیگری ».وی اف��زود« :نمیدانم آقای موس��وی خوئینیها
چقدر با مردم ارتباط دارد ،اما من میبینیم که مردم نسبت
به اصالح طلبان بدبین هس��تند و همه مش��کالت دولت به
حساب اصالح طلبان ریخته شده است .به هر کوی و برزن
یا مغازه که میرویم مردم میگویند شما اصالح طلبان چه
کار کردید؟ و روحانی پدر مردم را درآورد».
علیمحمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نیز
در گفتوگویی با س��ایت آزادی ،تاکی��د کرد« :من از آقای
موسویخوئینیها و دیگرانی که مثل ایشان بدون توجه به
ابعاد کاری که باید انجام شود و ابزار متناسب با کار و برنامه

که نیاز است ،توصیه میکنند ،تعجب میکنم».
تحریم انتخابات

یکی از رویکردهایی که در س��خنان برخی از اصالح طلبان
ش��نیده می ش��ود و مورد تواف��ق همه قرار ن��دارد تحریم
انتخابات است .حمید رضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب
موتلفه اس�لامی در گفتگو با روزنامه سیاس��ت روز در این
باره گفت :به نظر میرس��د اصالح طلبان با علم به اینکه در
انتخاب��ات آتی امیدی به موفقی��ت و پیروزی ندارند  ،دچار
چند صدایی از دورن شدهاند.
وی با اشاره به اینکه برخی از اصالح طلبان به دنبال تحریم
انتخابات هستند ،افزود :به نظر میرسد عدهای از آنها حتی
به دنبال به هم زدن فضای انتخابات و شورش های خیابانی
در فضای مردمی هس��تند .آنها م��ی خواهند با این اهداف
نش��ان دهند که مشارکت مردم در انتخابات کاهش یافت و
مش��روعیت و مقبولیت انتخابات را زیر سوال ببرند تا اینکه
از این مسیر به اهداف خود دست یابند.
ترقی با اشاره به اینکه در مقابل گروهی از اصالح طلبان بر
مشارکت در این رقابت های قانونی ولو به شرط موفق نشدن
تاکید دارند  ،اظهار داش��ت :نامه موسوی خوئینیها در این
باره نش��ان داد که وی به جای بدهکار خود را طلبکار جلوه
داده و علیرغم مش��کالت کش��ور که همگی به سیاستها،
برنامهها و عملکرد وابس��تگان فک��ری اصالح طلبان بر می
گردد ،وی همچنان تاکی��د بر حقانیت اصالحبان و جایگاه
آنان در میان مردم دارد.
وی با اشاره به اینکه عدهای از اصالح طلبان تالش میکنند
ت��ا برای حضور در ق��درت رنگ عوض ک��رده و به گونهای
نظ��رات را به خود جلب نمایند ،افزود :عدهای هس��تند که
تالش می کنند به هر ش��کل ممکن در قدرت باقی بمانند،
ام��ا بدنه اصالحات نگران از آن اس��ت که اگ��ر آنها در این
چارچوب باقی بمانند دیگر برای پرس��شهای اپوزیسیون و
حامیان خارجی خود پاسخی ندارد .
مظلوم نمایی به طرق مختلف

در عی��ن حال اص�لاح طلب��ان همچنان ت�لاش دارند که
نداش��تن مقبولیت خ��ود در انتخابات را به گردن ش��ورای
نگهبان نیز بیندازند.
س��ید مصطفی تاج��زاده فعال سیاس��ی اص�لاح طلب در
مصاحبه با روزنامه آرمان گفته؛ پیام ما به مسئوالن ذیربط
این اس��ت که اگر با روشهایی در صدد حذف اصالحطلبان
هس��تید ،دس��تکم خودتان اصالحات الزم را انجام دهید.
یعنی حس��اب اصالحات را از اصالحطلبان جدا کنید ،چون
اگ��ر اصالحات فوری و س��اختاری انجام ندهید ،کش��ور به
سمت هرج و مرج و یا خدای نکرده به طرف جنگ کشیده
میشود .از سوی دیگر آنها که این روزها به دنبال روزنهای
برای بازگشت به قدرت هستند و امیدی به تحقق این مهم

تغییر شعار

زمانی که مرد خاکستری این جریان زبان مصلحت اندیشی
ب��ه کار گرفت��ه و اص�لاح طلب��ان را علیرغم همه مس��ائل
موجود به مش��ارکت فرا خواند ،نیاز به تغییر ش��عار و حتی
کاندیداهای موجود نیز احساس میشود.
عل��ی صوفی وزیر کار دولت اصالحات در این باره بدون آن
که به نقش مؤثر خاتمی و موسوی خوئینیها و اصالحطلبان
در فضای «نئولیبرالیس��تی افراطی موجود» در دولت اشاره
کن��د ،گفته؛ اصالحطلبان در بی��ن خود افرادی را دارند که
هر کدام در اندیشه خود دارای استقالل عقیده هستند ،اما
دغدغه اصلی آنها رفع مشکالت مردم جامعه است.
وزی��ر کار خاتمی در دولت اصالحات گف��ت :بنده معتقدم
در س��ال  ۱۴۰۰باید تنها به موضوعات معیشتی پرداخت و
دیگر نباید سراغ شعارهای توسعهای رفت ،زیرا مردم امروز
در تنگنای معیشتی قرار گرفتهاند و فردی را میخواهند که
ایشان را از وضعیت موجود نجات دهد.
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روزنامه

کش��ور ،ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای  ۱۶۵نفر را به همراه
دارد .مدنی خاطرنش��ان کرد :تمام مواد اولیه این واحد صنعتی از داخل
کشور تامین میشود و راهاندازی آن ،صرفهجویی ارزیقابل مالحظهای
را به همراه خواهد داش��ت .وی اف��زود؛ صادرات محصوالت تولیدی این
شرکت از جمله نخهای دوخت و گلدوزی به کشورهای همسایه از جمله
ترکیه ،آذربایجان ،ترکمنس��تان ،عراق وارمنستان در دستور کار است.
مدیر عامل بنیاد برکت همچنین در س��فر به اس��تان آذربایجان غربی و
در حاش��یه بازدید از یکی دیگر از واحدهای مشارکتی این بنیاد توضیح
داد :شرکت دیلمان درب س��لماس با میزان سرمایهگذاری  ۷۲میلیارد
ریالی در شهر سلماس و در زمینه تولید انواع درب ضدسرقت مشغول به
فعالیت است .مدنی اضافه کرد :این واحد صنعتی ظرفیت تولید  ۱۹هزار
و  ۵۰۰عدد درب ضد س��رقت را در سال دارد و برای  ۲۵۰نفر به شکل
مس��تقیم و غیر مستقیم اش��تغالزایی کرده است .وی خاطرنشان کرد:
فعالیت این شرکت در سال  ۱۳۹۰به دلیل مشکالت مالی متوقف شده
بود که با مش��ارکت و سرمایهگذاری بنیاد برکت ،دوباره به چرخه تولید
بازگشت و در حال حاضر  ۲۰درصد از محصوالت خود را به کشور عراق
ص��ادر میکند .مدیرعامل بنیاد برکت با اش��اره به ایجاد روزانه یکهزار
اشتغال خرد و خانگی توس��ط این بنیاد اظهار داشت :ایجاد  ۱۰۰هزار
طرح اش��تغالزایی اجتماعمحور را برای امس��ال در دس��تور کار داریم
ک��ه فراه��م آمدن  ۳۰۰هزار فرصت کس��ب و کار را ب��ه دنبال خواهد
داشت .وی در خصوص فعالیتهای بنیاد برکت در حوزه مشاغل خرد و
خانگی در اس��تان آذربایجان غربی هم توضیح داد :تاکنون  ۲۷۰۰طرح
اجتماعمحور در مناطق محروم اس��تان به بهرهبرداری رسیده و ۱۳۰۰
طرح دیگر نیز تا پایان سال جاری نهایی میشود .راهاندازی این  ۴هزار
طرح اشتغالزایی ،ایجاد  ۱۲هزار فرصت شغلی را به دنبال دارد .گفتنی
اس��ت ،بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)  ۲هزار و ۱۳۲
طرح در حوزههای توانمندس��ازی اقتصادی ،ام��ور زیربنایی ،فرهنگی،
سالمت و سایر خدمات را با حجم سرمایهگذاری  ۳هزار و  ۳۳۳میلیارد
ریال به بهرهبرداری رسانده یا در دست اقدام دارد.
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مدیرعامل بنی��اد برکت س��تاد اجرایی فرمان
ام��ام از ایجاد  ۱۸۳هزار ش��غل با مش��ارکت و
س��رمایهگذاری این بنیاد در واحدهای تولیدی
خبر داد .امیرحس��ین مدنی در جریان سفر به
اس��تان آذربایجان غربی و افتت��اح بزرگترین
و مجهزتری��ن واحد نس��اجی در ش��مال غرب
کش��ور گفت :بنیاد برکت از طریق مشارکت و
س��رمایهگذاری  ۵۱هزار میلیارد ریالی در واحده��ای تولیدی در قالب
طرح اش��تغالزایی بنگاهمحور ،موفق به ایجاد  ۱۸۳هزار فرصت شغلی
در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور شده است .وی از مشارکت
اقتصادی بنیاد برکت با  ۳۶۰بنگاه تولیدی خبر داد و افزود :فعالیت این
بنگاهها عالوه بر ایجاد تحول در تولید و اش��تغال کشور ،باعث صادرات
 ۷۰میلیون دالری ش��ده است .بنگاههای مشارکتی بنیاد برکت از سال
 ۹۸که تحریمها علیه کش��ور اوج گرفته اس��ت تا به امروز  ۲۷میلیون
دالر از محصوالت خود را صادر کردهاند .مدنی تصریح کرد :بنیاد برکت
پس از ثبات و به س��وددهی رس��یدن ،از  ۲۵۵بنگاه خارج شده و سهام
خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است .مدیرعامل بنیاد برکت که
برای افتتاح ش��رکت حریر ریس ارومیه به استان آذربایجان غربی سفر
کرده بود ،افزود :این ش��رکت به عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین
واحدهای نساجی کشور ظرفیت تولید سالیانه یکهزار تن انواع نخهای
دوخت ،گلدوزی و فانتزی را دارد .وی میزان کل س��رمایهگذاری در این
واحد نس��اجی را  ۱۰۰میلیارد ریال اعالم ک��رد و گفت :آغاز بهکار این
واح��د صنعتی عالوه ب��ر جلوگیری از خروج  ۵تا  ۶میلی��ون دالر ارز از
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افتتاح بزرگترین واحد نساجی شمال
غرب کشور با مشارکت بنیاد برکت
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با سرمایهگذاری  ۱۰۰میلیاردی و ظرفیت تولید
 ۱۰۰۰تن انجام شد؛
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در نهایت

ترقی معتقد اس��ت ،احتمال اینکه اص�لاح طلبان به توافق
جدی نیز برس��ند وجود دارد چرا که آنها علیرغم اختالفات
و جریانهای متعدد ،به دنبال ماندن در قدرت هستند .وی
در ای��ن باره افزود :حتی اگر این ماندن در قدرت منحصر و
محدود به احزابی چون کارگزاران باشد.
به نظر می رس��د این احتمال وجود داش��ته باش��د که در
صورت فعالیت دوباره ش��ورای عالی سیاس��تگذاری اصالح
طلبان ،ش��خص آقای موسوی خوئینیها در رأس این نهاد
سیاس��ی قرار گیرد .به گفته اص�لاح طلبان وی با مواضعی
ک��ه در ماههای اخیر اتخاذ کرده اس��ت ،این قابلیت را دارد
که اصالح طلبان را در آستانه انتخابات سال  ۱۴۰۰هدایت
کند« .داریوش قنبری» فعال سیاس��ی اصالحطلب و عضو
حزب مردم س��االری در گفتگو با تابناک در این باره گفته؛
بنده بر این باورم که قطعا تش��کیالت جدیدتری از س��وی
اصالحطلبان برای انتخابات  ۱۴۰۰ایجاد خواهد شد.
ام��ا با وجود س��ابقه تیره اصالح طلبان میت��وان امیدی به
این جریان سیاسی داشت؟ چه تضمینی وجود دارد که اگر
یکی از نامزدها اصالح طلب در انتخابات ریاس��ت جمهوری
 1400پیروز شود ،شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بهبود
خواهد یافت؟
اص�لاج طلبان آزم��ون خود را پ��س دادهان��د و آزموده را
آزمودن خطا است .قدرت طلبی آنها خطرناک است،اصالح
طلبان قدرت را برای منویات سیاس��ی خود میخواهند نه
نوکری مردم و انقالب.

¿]Â

خ��ب��ر

ندارند ،دس��ت به مظل��وم نمایی زدهاند ،گام نخس��ت آنان
تاکی��د بر ض��رورت اصالح وضع موجود اس��ت و گام بعدی
آنان عقب نش��ینی از جایگاه مصلح و تعارف این کرسی به
جریان رقیب است.
هدف از این کار ،فرار رو به جلو اس��ت .جریانی که میداند
نه نی��روی دارای صالحیت و توانمن��دی برایش مانده و نه
س��رمایه اجتماعی که به خاطر آن پای صندوق رأی آید در
واقع به این ش��کل میخواهد ضعفهای خود را الپوش��انی
کند .تاج زاده در ادامه در این باره گفته؛ اگر مردم افسار را
به تندروها بدهند ،در آن صورت باید به خدا پناه برد .ممکن
اس��ت جامعه بهخاطر تنگناهای اقتصادی به مرحله انفجار
برس��د .ولی اگر مردم احساس کنند چشمانداز امیدبخشی
وجود دارد ،اعتراض رادیکال نخواهند کرد.
این سخنان و مواضع در حالی مطرح میشودذ که تاجزاده
به نقش حریان فکری خود در به وجود آمدن شرایط کنونی
اش��ارهای نمیکن��د .وی تصری��ح کرد  :یک��ی از مهمترین
راهه��ای جلب اعتم��اد و رضایت و مش��ارکت مردم برپایی
انتخابات رقابتی و آزاد است.
براین اساس باید هرچه سریعتر اعالم شود هر شخص واجد
ش��رایطی میتواند کاندیدای ریاستجمهوری شود تا مردم
به هر نامزدی که دوس��ت دارند رأی دهند و وی با دس��ت
باز به وضع اقتصادی کشور سر و سامان دهد .اگر انتخابات
 ۱۴۰۰مانند مجلس یازدهم برگزار شود و تنها اصولگرایان
کاندیدا ش��وند ،جامعه به بنبس��ت میرس��د ،چراکه مردم
احساس میکنند حرف آنها شنیده نمیشود و به احتمال
زیاد ب��ا صندوق رأی قهر میکنند و ممکن اس��ت درصدد
برآیند با یک روش دیگر صدای خود را به گوش مس��ئوالن
برسانند».

از س��وی دیگر حمید رضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب
موتلفه اس�لامی در گفتگو با سیاس��ت روز اظهار داش��ت :
دول��ت اصالحات نش��ان داد حتی یک ریال مس��تمری در
بودجه خود برای قش��ر کم توان کش��ور ن��دارد و هیچ یک
از بودجهها و لوایح دولت نش��انی از توجه به این قشر دیده
نمیشود ،بنابراین استفاده از چنین شعاری حتی می تواند
عملکرد معکوس هم داشته باشد .
وی با بی��ان اینکه اصالح طلبان می خواهند از اقش��ار کم
درآم��د جامعه به عنوان اهرم فش��ار اس��تفاده کنند ،گفت:
شعارهای اصالح طلبان تنها ساده و فریبنده است .آنها می
خواهند از این ش��عارها برای تخریب جامعه استفاده کنند.
خواستگاه اصالح طلبان متمولین و قشر مرفه جامعه است
و تنها از این ش��عارها برای فریب جامعه استفاده می کنند
تا بار دیگر جامعه پذیرای آنها شود .
ترقی با اش��اره این که نتیجه این رویکرد فسادها  ،اختالس
ها و رش��وه هایی اس��ت که در دولت دیده میشود ،افزود:
اصالح طلبان نمی توانند مش��کالت و عوارضی که در دوره
آنها به وجود آمد فراموش کنند .آنها باید به مسئولیت خود
پاسخگو باشند.
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