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بنابراین به باور من تا مشــخص شــدن این ســواالت باید فضاسازی های جهت
نافی داشــتن برنامه مشــخص برای
دار رســانه ای را کنار گذاشــت ،اگر چه اینِ ،
هر یک از ســناریوهای احتمالی نیست؛ برنامه ریزی که قاعدتاً باید در نهادهای
تصمیم گیرنــده از حــدود یــک ســال پیش و بــا معلوم شــدن دو رقیــب اصلی
انتخابــات امریکا آغاز تا مشــخص می شــد در صورت پیروزی هــر کدام باید چه
اقداماتی را انجام بدهیم و چه نکنیم.
جز این ،در پاســخ به کسانی که می گویند میان رئیس جمهور مستقر و منتخب
امریکا نباید فرقی قائل بود نخست باید گفت که در درجه اول شکست انتخاباتی
رئیــس جمهــوری کــه بدتریــن و گســترده تریــن تحریمهــای طــول تاریــخ را از
اردیبهشت  97علیه ملت ایران اعمال کرده و در سبعانه ترین اقدام دستور ترور
ســردار شهید قاسم ســلیمانی را صادر کرده اتفاق مثبتی اســت که نباید نادیده
گرفــت .دیگــر اینکه اگر چه کســانی کــه قائل به تفــاوت ترامپ و بایدن نیســتند
متکــی به این اســتدالل درســت اند کــه از نظر اهداف کلی همه رؤســای جمهور
امریــکا منافع ملی این کشــور را دنبال می کنند؛ اما بــه این نکته توجه ندارند که
سیاســت خارجی امریکا در دوران ریاســت جمهوری  46نفری که تا کنون در این
سمت قرار گرفته اند یکسان نبوده است .تفاوت آنها از نظر روش ها و منش ها
و سیاســت هایی که اتخاذ می کنند در سیاســت خارجی امریکا هم تفاوت ایجاد
کرده است .چنانکه نمی توان روش و نتیجه عملکرد بیل کلینتون و بارک اوباما
رؤســای جمهور دموکرات یا جرج دبلیو بوش و دونالد ترامپ جمهوریخواه را با
هم یکسان دانست؛ بله آنها در موضوع تأمین منافع امریکا با یکدیگر اختالفی
نداشــته اند اما درباره اینکه در مورد ایران یا کشــورهای دیگر چه سیاســتی اتخاذ
کننــد و چگونــه رفتــار کننــد ،متفــاوت بــوده اند و مــا به عنوان کشــوری کــه خواه
ناخــواه از این تغییرات منتفع یا متضرر میشــویم بایــد این اختالفها را خیلی
خوب بشناســیم و متناســب با آن برنامه ریزی کنیم ،البته همانطور که نباید دو
رئیس جمهــور را یکســان بدانیم باید از تبلیغ تحلیل هایــی که افق کاذب بهبود
همــه مســائل را ارائه میکند هم اجتنــاب کنیم ،زیرا به باور مــن توقع تغییرات
خیلی مثبت با آمدن بایدن همانقدر غیرواقع بینانه اســت که تبلیغات کســانی
که می گویند اگر در خرداد  1400مثال یک رئیس جمهور انقالبی دو آتشــه بر ســر
کار بیاید همه چیز درست خواهد شد.
واقعیــت این اســت که مســأله ایــران و امریکا دو ســو دارد؛یک ســو اینکه رئیس
جمهــور امریکا چه اقداماتی انجام میدهد و ســوی دیگر اینکه مســئوالن ایران
بر اساس منافع ملی و سیاست مستقل جمهوری اسالمی چه سیاستی را دنبال
میکننــد ،چــه تصمیماتــی میگیرند و چه رفتــاری بروز میدهنــد؛ از این حیث
تجربه برجام به عنوان نتیجه روندی که توانســت دو طرف را حداقل بر ســریک
موضوع به تفاهم برســاند تجربه مهمی بود و نشان داد اگر قرار باشد مسأله ای
حــل شــود بایــد هــر دو طــرف اراده اش را داشــته باشــند و بــا اراده یــک طــرف
نمی شود کاری را پیش برد.
از ایــن حیــث اجمــاع داخلــی نه فقــط راجع بــه موضوع امریــکا بلکــه در مورد
مجموعه سیاســت خارجی جمهوری اســامی امر مهمی است که باید عینیت
پیدا کند؛ زیرا یکی از معضالت در سیاســت خارجی ما این اســت که همه درباره
آن کارشــناس اند و اظهار نظر میکنند؛ اینکه هر روز دســتگاه سیاســت خارجی
بــا اتهــام هایــی مواجه می شــود و شــایعات کذبی شــکل می گیرد کــه مثال چه
نشســته اید کــه در جنگ قــره باغ مرز ایــران با ارمنســتان از بین رفت یــا خزر را
دادند رفت یا فالن جا سازش کاری شد بویژه وقتی نه فقط در رسانه ها و فضای
مجازی بلکه در نهادهای حاکمیتی مطرح می شود جلوه همین وجود نداشتن
اجماع در سیاست خارجی است؛ در عوض نقدهای جناحی مطرح می شود که
دلسوزانه نیست و کمکی هم به حل مسأله نمی کند.
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ایران و امریکا مسألهای دو سویه

خبـــر

بــه ایــن اعتبــار ،مهمتریــن عامــل توفیــق «طــرح جامــع مدیریــت هوشــمند
محدودیتهــا» توجــه بــه ضــرورت پذیــرش تــام و تمام شــهروندان و مشــارکت
همگانی است .از اینجا به بعد است که نقش ارتباطات بحران برجستهتر میشود و
مسئولیت نهادهای رسمی ،نهادهای مدنی و رسانهها برای کمک به درک مشترک
از خطر مشترک و اقدام مشترک اولویت مییابد .مهمترین نیاز در این ایام پیش رو
فراهم آوردن زمینههایی برای افزایش توانمندی در گفتن ،شــنیدن و به کار بســتن
در دو ســوی نظام سیاسی و جامعه اســت .الزامات «حکمروایی خوب» و «سرمایه
اجتماعی» در چنین شــرایط دشــواری بیش از همیشه به چشم میخورد .بنابراین
باید به ســه ضرورت مهم هم در مدیریت بحران و هم در ارتباطات بحران اهتمام
ورزید .تقویت داوری قابل اعتماد برای ارزیابی سیاستها و برنامههایی که در پیش
گرفته میشــود ،اکنون خأل مرجعیتهای سیاســی و رسانهای موانعی چشمگیر در
این راهند .عرضه بستههای جامع سیاستی که در برگیرنده همه نیازها و نگرانیهای
مردم بخصوص گروهها و طبقات آســیبپذیر جامعه باشــد .مســألهای که با غلبه
غــم «نان» و غصه معیشــت حتی خطــر ابتال به کرونا هم بــرای بخشهای بزرگی
از جامعه را پذیرفتنی میکند .آمــوزش ،توزیع دانش و مهارتافزایی :در وضعیت
خطیــر کنونــی ،جامعه از ســوی منابع پر شــمار با دادههــا ،توصیهها و هشــدارهای
متعارض و نادرســت بمباران اطالعاتی میشود .بیش و پیش از هر چیز باید نظام
ارتباطی و اطالعرســانی بحران اصالح و تجدید ســازمان شود .ضرورتهایی از این
دســت و هــر الزامی دیگــر نیاز بــه روی آوردن دولت به ســوی نهادهای تخصصی،
حرفهای و مدنی جامعهمحور است.
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مدیریت بحران؛ مسائل و ضرورتهای تازه
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از سید حســن خمینی تا مطهری و ظریف و الریجانی در لیست نامزدهای احتمالی کارگزاران سازندگی

قالیباف :مردم سیاست فشار حداکثری ترامپ را
شکست دادند

رئیس مجلس هم دیرو ز در آیین افتتاح ،رونمایی و آغاز عملیات اجرایی پروژههای
شــهرداری قم با تبریک هفته بســیج گفت :بســیج بدون شــک تبلور عینی حضور
مــردم به صورت ســازمان یافتــه در همه عرصههای خدمت و تــاش و مجاهدت
در کشــور است .به گزارش فارس ،محمدباقر قالیباف افزود :اگر در قانونگذاری در
مجلس و در اصالح نظام اداری و اجرایی کشور در قوه مجریه دست به دست دهیم
و خیلی از این مســئولیتهایی را که امروز به صورت متمرکز در حال اجراســت به
شهرداریها واگذار کنیم ،مطمئن هستیم مردم در رفاه قرار خواهند گرفت و خیلی
از مشکالت حل خواهد شد .ما تحت دو فشار جدی در کشور قرار داریم که تحریم
و کرونا اســت .حق مطلب آن اســت بگوییم که در این دو فشــار جدی و سنگین که
بــر دوش مردم کشــورمان اســت مردم مــا نجیبانــه و مجاهدانه در مقابــل این دو
فشــار بزرگ مقاومت کرد ه و تحمل کردند و مشــاهده کردیم چگونه طرح ترامپ
را که فشار حداکثری بود شکست دادند .رئیس مجلس گفت :همه ما خوشحالیم
که امروز میبینیم او دیگر در مســند قدرت نیســت و این موضوع نتیجه مجاهدت
و مقاومــت این مردم عزیز اســت ضمن اینکه در بحث کرونــا به دلیل حفظ جان
یکایک مردم عزیز کشورمان همه ما مسئولین موظف هستیم تالش کنیم ضمن
اینکه پیشقراوالن این عرصه یعنی پزشکان و پرستاران و مدیران فعال این بخش
در قــوه مجریــه قابــل تقدیر هســتند ولی اگر مقاومــت ملت عزیزمــان نبود چنین
موفقیتی به دســت نمیآمد .وی با بیان اینکه نقد و انتقاد باعث ســازندگی است،
افزود :ولی این نقد و انتقادها بایســتی منصفانه بوده و برای پیشــبرد کارها باشــد و
مشکالت مردم را حل کند تا بتوانیم گرهای از مشکالت را رفع کنیم .وی گفت:مهم
نیســت چه کســی چه کاری را انجام میدهد بلکه مهم آن اســت که آن کار انجام
شــود ،امروز همه ما در مجلس شــورای اسالمی و دولت محترم به این جمعبندی
رســیدهایم کــه در این شــرایط ســخت مردم نیازمند کمک معیشــت هســتند و بر
همین اســاس در طرح معیشــت تالش کردیم کاالهای اساســی راحتتر و ارزانتر
و با کمک مالی مستقیم به تک تک خانوارها و بویژه خانوارهای مستضعف که در
جغرافیای دورتری هستند برسد و بر همین اساس اصالً مهم نیست که این کار از
سوی مجلس انجام میشود یا از سوی دولت.
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گروه سیاســی /حــزب کارگــزاران ســازندگی با
اعالم فهرست بیستگانه اسامی کاندیداهای
احتمالــی خــود در جایــگاه دومیــن تشــکل
سیاســی قــرار گرفــت کــه رســماً حضــور در
ماراتــن انتخابات ریاســت جمهــوری  1400را
اعالم کرده اســت .رتبه نخســت از آن تشــکل
اصولگرای جبهه پایداری است که اواسط مهر
آغــاز به کار کمیته انتخاباتیاش برای معرفی
کاندیدای مورد حمایت خود را اعالم کرد.
اعالم فهرســت کارگــزاران از ســوی رئیس
شــورای مرکزی این حــزب اصالحطلب فارغ
از کــم و کیــف آن از ایــن جهــت اهمیــت دارد
که نشــان میدهــد برخالف تبلیغــات برآمده
از جبهــه رقیــب کــه در اظهارات معــدودی از
خودیهــای ایــن جریان سیاســی نیــز بازتاب
داشــته؛ اصالحطلبــان خــود را در موقعیتــی
نمیبیننــد کــه بخواهنــد نتیجــه انتخابــات
ریاســت جمهــوری را پیشــاپیش واگــذار کننــد
و بــه همیــن دلیل بــرای حضــور در آن انگیزه
نداشته باشند.
بــه گــزارش ایســنا ،محســن هاشــمی
رفســنجانی رئیس شــورای مرکــزی کارگزاران
روز گذشــته بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســات
شــورای مرکــزی و کمیتــه سیاســی حــزب
کارگزاران در این باره گفت :تصمیم گرفته شد
که این حزب بهعنوان یکی از احزاب شــاخص
اصالحطلب ،در انتخابات ریاســت جمهوری
فعال باشــد و از کاندیــدای این طیف حمایت
کنــد چرا کــه تحریم یا انفعــال و بیتفاوتی در

انتخابــات ،مغایــر بــا روحیــه اصالحطلبــی و
مردمساالری دینی است.
هاشمی ســپس از تدوین رویکرد کارگزاران
نســبت به شــرایط کشــور و دولت آینــده و نیز
تشــکیل کارگروهــی بــرای گفتوگو بــا احزاب
همســو و رایزنــی بــا کاندیداهــای احتمالــی
ریاســت جمهوری خبر داد .فهرستی از حدود
 20کاندیدا که مشخص نیست برای انتخابات
ریاســت جمهــوری پــا بــه میــدان خواهنــد
گذاشت یا خیر اما البد کمیته انتخاباتی حزب
کارگزاران برای ترغیب یا مجاب کردن آنها به
حضور در انتخابات تالش خواهد کرد.
آیــتاهلل سیدحســن خمینــی ،اســحاق
جهانگیــری ،محمدرضا خاتمــی ،محمدرضا
عــارف ،محمدجــواد ظریــف ،علــی مطهری،
رضــا اردکانیــان ،علــی الریجانــی ،مســعود
پزشــکیان ،محمدجــواد آذری جهرمــی،
محمدباقر نوبخت ،سورنا ستاری ،عبدالناصر
همتــی ،علیاکبــر صالحــی ،محمــد صــدر،
مجیــد انصــاری و عبدالواحــد موســوی الری
و همچنیــن معصومــه ابتــکار و شــهیندخت
مــوالوردی چهرههایــی هســتند کــه تاکنــون از
سوی این حزب اصالحطلب احصا شدهاند.
جــز چهرههایــی کــه بــه ســبب جایــگاه یــا
مســئولیت سیاســی افــرادی فراجناحی تلقی
میشــوند ،اســامی افــرادی همچــون علــی
مطهــری و علــی الریجانــی کــه به هــر ترتیب
همچنــان در زمــره اصولگرایــان میانــهرو بــه
حساب میآیند ،نشان دهنده در پیش گرفتن

راه متفــاوت کارگــزاران در انتخابــات آتــی
اســت .کارگــزاران همچنین با نام بــردن از دو
کاندیدای احتمالی زن نشــان داد که اعتقادی
بــه نظرات ســلبی مطرح شــده در ایــن روزها
علیه امکان نامزدی زنان در انتخابات ریاست
جمهوری ندارد.
جز این ویژگی دیگر فهرســت کاندیداهای
احتمالــی کارگــزاران بــه چالــش کشــیدن
برخــی احــزاب همســو در اعتقاد بــه حمایت
صــرف از نامــزد اصالحطلب اســت .پیشتر
برخــی چهرههــای اصالحطلــب از جملــه
علــی شــکوری راد دبیرکل حــزب اتحاد ملت
در موضعگیریهایــی اعــام کــرده بودنــد
کــه برخــاف انتخابــات ســال  92و  96بــا ایده
حمایــت از «کاندیــدای نیابتی» کــه به معنی
حمایت از نامزدی اصولگرا یا اعتدالی اســت،
موافقت ندارند.
اختــاف نظــر و رویکــردی کــه پیشــتر در
جریــان انتخابــات مجلــس یازدهم نیــز تبلور
یافته و ســبب شــده بود علی رغم تکیه بیانیه
شــورای سیاســتگذاری اصالحطلبان بر میسر
نبــودن ارائــه فهرســت از ســوی اصالحطلبان
از جملــه در تهــران ،برخــی احــزاب از جملــه
کارگــزاران فهرســتی مســتقل معرفــی کننــد.
تجربهای که به نظر میرســد ســبب شــده این
حزب استقالل بیشتری برای فعالیت سیاسی
خــود قائل باشــد و چندان منتظــر نتیجه نهاد
اجماعی مانند شــورای سیاســتگذاری که حاال
خود ماهها است در دوران فترت بسر میبرد،

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در گفتوگو با «ایران»:

طرح یارانه کاالهای اساسی منجر به افزایش نقدینگی و تورم میشود
عقالنیت در مجلس کم رنگ و احساسات پررنگ شده است
رضوانه رضایی پور
خبرنگار پارلمانی

نماینــدگان مجلس همچنــان روی طــرح «تأمین
کاالهــای اساســی» تأکیــد دارنــد .آنــان پــس از رد
این طرح از ســوی شــورای نگهبــان بهدلیل تعیین
نشــدن بار مالیاش ،آن را اصالح و دوباره به شــورا
فرســتادند .البته تغییراتــی که از ســوی نمایندگان
اعمال شــد چیــزی غیــر از فــروش امــوال دولتی و
ســهام شــرکتهای صنعتــی و بانکهــا و بیمههــا
نبود تا اصرار آنان برای رســیدن به این هدف به هر
قیمتی محل ســؤال باشد .شورای نگهبان هم البته
روز چهارشــنبه اعــام کرده که بــا اصالحات انجام
شــده طرح پرداخــت یارانه بــه مردم بــرای تأمین
کاالهــای اساســی را تأییــد کــرده اســت .اینکــه چرا
نمایندگان به هر طریق که شــده خواســتار تصویب
این طرح هستند ،مشخص نیســت .آیا آنان در پی
تحقق همان شــعار حل مشکالت معیشتی مردم
در ابتــدای کار هســتند کــه خــود را بــه آب و آتــش
میزننــد تا به جیــب  60میلیون ایرانــی پول تزریق
شــود؟ اینکه طرح تأمین کاالهای اساســی چقدر از
سوی آنان کارشناسی شده و صحیح به نظر میآید
را با یکی از نمایندگان مطرح کردیم .محمد باقری
بنابی ،رئیس فراکســیون مســتقلین والیی مجلس
توگو با «ایران» ،این تصمیمات را از اســاس
در گف 
اشتباه خواند که به هیچ عنوان کارشناسی شده هم
نیســت .او این تصمیم مجلس را از روی احســاس
خوانــد که هر وقت فروکش کنــد و عقالنیت حاکم
شود متوجه ضرر آن میشوند.
ëëچرا نمایندگان مجلس همچنان بر اجرایی شدن
طــرح تأمیــن کاالهای اساســی بــا وجــود مخالفت
دولــت و بســیاری از اقتصاددانان اصــرار دارند؟ آیا
چنین طرحی واقعاً حالل مشکالت اقتصادی امروز
کشوراست؟
هــم پرداخت یارانه نقــدی به مردم و هم طرح
تأمین کاالهای اساســی که طی دو سه هفته گذشته
در مجلس شورای اســامی در حال پیگیری است،
طرحهای ابتری هستند که به هیچ وجه نمیتوانند
بــرای حل مشــکالت مردم قدمــی بردارنــد .حتی
وقتــی دولت هــم میخواهد چنیــن اقدامی انجام
دهــد ،نظــرم بــر اشــتباه بــودن آن اســت .مجلس
مصوبهای در این خصوص داشته و شورای نگهبان
هــم بر آن ایــراد وارد کرده ،اما باالخره اصالح شــد
و دوبــاره به شــورا رفــت و تأیید هم شــد .اما هر چه
باشد به نظر میرسد این گونه طرحها چه از طرف

دولت و چه از ســوی مجلس مســیر اشتباهی است
که متأســفانه از دوره آقای احمدینژاد شروع شده
و هنوز هم ادامه دارد.
ëëتوجیــه نماینــدگان بــرای ایــن کار وضعیتــی
اســت که بهخاطر شــیوع ویروس کرونا بر کشور
حاکــم شــده و در حقیقــت میگوینــد بــا ایــن
مصوبه به معیشت مردم کمک میشود.
اگــر دولــت پــول دارد و اگــر مجلــس منابعی را
میشناسد که میتواند برای این کار تخصیص دهد
بهتر است که آن را برای حل مشکل اشتغال جامعه
و ناتمــام ماندن طرحهــای عمرانی که به معضل
تبدیــل شــده ،اختصــاص دهد .چــرا که اگــر مردم
اشــتغال داشته باشــند خیلی از مشــکالت خود به
خود رفع میشود .در وضعیت کرونا ،بحث مهمتر
بیمه بیکاری است که تاکنون نتوانستند فکری برای
حــل آن بکنند .ایــن موضوع بایــد در اولویــت قرار
بگیــرد .هنوز چند میلیون نفر بیمــه بیکاری خود را
نگرفتند .اگر بحث حمایتی مطرح است ،میتواند
در مورد برخی نهادهای حمایتی همچون سازمان
بهزیســتی و کمیتــه امــداد انجــام شــود امــا تالش
مجلــس بــرای اختصــاص کمــک بــه  60میلیــون
ایرانــی ،بــه  30هزار میلیــارد تومان پول نیــاز دارد.
وقتــی این میــزان پــول وارد جامعه میشــود عمالً
ســودی برای مردم ندارد .تزریق هر میزان پولی در
جامعه ،ســبب افزایش نقدینگی و بــاال رفتن تورم
میشــود .اگر پــول داریم و منبع مالی میشناســیم
مشــکل بیمه بیکاری را حل کنیم ،یــا فقط آن را به
کمیته امداد و بهزیستی بدهیم .کارهای عمرانی را

رونــق داده و حقوق کارگــران و کارمندان را افزایش
دهیــم .اینگونــه اقدامــات مجلس ،کارهــای ابتری
اســت که از دوران احمدینژاد آغاز شــده و به نظر
میرسد همچنان هم ادامه دارد.
ëëکارشناســان اقتصادی هم به وجود چنین تبعات
منفی اقتصادی هشــدار دادهاند اما ظاهراًتوجهی از
سوینمایندگاننمیشود؟
یکــی از تبعات ایــن کار ایجاد تورم اســت .دیگر
اینکــه مــا وقتی بــه میان جامعــه میرویم با رشــد
قیمت اجناس روبه رو هستیم .حاال اگر با این طرح
نقدینگــی جامعــه را افزایــش دهیم ،نتیجــه آن را
ظرف ســه چهار ماه آینــده در کشــور خواهیم دید.
این کار حتماً مشکالت جامعه را بیشتر خواهد کرد.
مخصوصاً طبقه فقیر و دهکهای پایین جامعه با
مشکالت زیادی روبه رو خواهند شد .عالوه بر اینها
مشــکل تأمین منابع هم وجــود دارد .نمیدانم که
از کجــا باید ایــن مقدار پول بــرای تزریق به جامعه
تأمیــن شــود .هرچند مجلــس راهــکاری همچون
فروش اموال دولتی و سهام شرکتهای صنعتی و
بانکها و بیمهها را پیشنهاد داده اما عمالً از این کار
طرح موفقی حاصل نخواهد شد.
ëëبنابراین شــما هم معتقدیــد که مصوبه یاد شــده
کارشناسی شــده نیست .پس دلیل اصرار مجلس بر
اجرایآنچیست؟
متأســفانه در کشــور مــا بحثهــای کارشناســی
دربــاره طرحهــا و حتــی لوایــح بــه حــد الزم انجام
نمیشــود و جــای کار کارشناســی و تحقیقــات و
پژوهشهــای علمــی را گاه هیجانات و احساســات
میگیــرد .بیراه نیســت اگر گفته شــود عقالنیت در
نهادهــای مختلــف و بخصــوص در مجلــس کــم
رنــگ شــده اســت .طرحهایــی از قبیــل پرداخــت
یارانه به مردم برای تأمین کاالی اساسی طرحهای
احساســاتی و غیرمنطقــی اســت که با گــذر زمان و
فروکــش کــردن هیجانــات متوجــه میشــویم چه
آســیبها و تبعات منفی برای مردم داشــته است.
اصــرار مجلس هم بر این مصوبــه به خاطر حاکم
بودن همان جو هیجانی و احساساتی بر بهارستان
اســت کــه از ابتــدا شــروع بــه کار مجلــس در قالب
تــاش برای حل مشــکالت مردم شــکل گرفته اما
راه درست و عقالنی برای محقق کردن این دغدغه
انتخاب نشده است .با این حال اگر این طرح تبدیل
به قانون شود باید از هم اکنون در انتظار پیامدهای
منفــی آن همچون افزایش نقدینگــی در جامعه و
تورم آن بود.

باقی نماند.
تــا نزدیــک بــه دو هفتــه پیــش رســانهها از
ن هاشــمی ،اســحاق جهانگیری و علی
محســ 
الریجانی به عنوان ســه گزینه اصلی کارگزاران
در انتخابــات  1400نــام میبردنــد .امــا وقتــی
حســین مرعشــی ســخنگوی حــزب حضــور
جهانگیــری و هاشــمی در انتخابــات را منتفی
اعــام کــرد توجهها بر نــام الریجانــی بیش از
گذشته متمرکز شد .گزینهای که از ماهها پیش
در کنــار نــام کارگزاران مطــرح بــود و بعضاً با
واکنش منفی چهرههای اصولگرا مواجه شده
بود .تا آنجا که عباس ســلیمی نمین در اظهار
نظری واکنشــی بگوید کارگــزاران خیر و صالح
آقای علی الریجانی را نمیخواهد.
حاال اما با ارائه این فهرست علی الریجانی
تنها گزینه کارگزارانیها و اصالحطلبان طیف
نزدیک به کارگزاران نیست؛ هر چند همچنان
بــه دلیــل برخــورداریاش از حمایــت طیــف
معتــدل اصولگرایــان و نیــز حفــظ جایــگاه و
نقش حاکمیتیاش به عنوان مسئول پیگیری
یکــی از مهمتریــن قراردادهــای خارجــی
اســتراتژیک کشــور میتوانــد قابــل اتکاتریــن
گزینهها باشد.
محمــد عطریانفــر از چهرههــای شــاخص
حــزب کارگــزاران  25شــهریورماه در روزنامــه
ســازندگی هــر چنــد رقابــت مطلــوب 1400
را رقابــت یــک چهــره اصالحطلــب بــا علــی
الریجانی به عنوان نامزد مطلوب اصولگرایان
دانســته بــود و رقابــت ریاســت جمهــوری

ســال  76را یــادآور شــده بــود ،امــا احتمــال
حمایــت اصالحطلبــان از الریجانــی را نیــز
غیرممکن ندانســته بــود .او با اشــاره به اینکه
علــی الریجانــی از منظــر تاریخــی ،متعلق به
جریــان اصولگرایــی اســت ،نوشــته بــود« :اما
حداقل از ســال  ۸۴تا امروز رفتار ،منش و نوع
سیاســت ورزی ایشان شــباهتهای زیادی به
رویکردهای اصالحطلبانه داشــته و تجربه سه
دوره مجلس ایشان هم نوعی رضایتمندی را
از ســوی اصالحطلبــان در کنار خــود دارد؛ لذا
عطف عنایت بــه امثال آقای الریجانی زمانی
میتواند مطرح باشد که اصالحطلبان از ارائه
نیــروی متحد و مشــترک میان احــزاب متبوع
خــود دچــار امتنــاع و یــا محرومیــت شــوند...
چه بســا در شــرایط انقباضی و صعوبت برای
اصالحات در ســال  ۱۴۰۰هم واقعهای مشــابه
آنچــه در ســال  ۹۲رخ داد ،رقــم بخورد .در آن
شــرایط از میــان گزینههــای موجــود ممکــن
اســت گزینههایــی مثــل آقــای الریجانــی کــه
از چهرههــای معقــول اصولگرایــی اســت،
میتواند مورد بحث و گفتوگو قرار گیرد».
بــا این حــال همچنــان باید دید کــه نتیجه
مذاکرات کارگزاران بــا چهرههای پرطرفداری
مانند حسن خمینی و محمدجواد ظریف چه
خواهد بود .عالوه بر اینکه همچنان به اجماع
رســیدن اصالحطلبان طیفهــای مختلف بر
ســر نام کاندیــدای واحد مهمتریــن راهبردی
اســت که برای افزایش احتمال موفقیت آنها
در انتخابات آتی میتواند پیش رویشان باشد.

طرح دو فوریتی برای حضور در ستاد ملی مقابله با کرونا

تدابیر جدید برای تشکیل جلسات علنی بهارستان
گــروه سیاســی  /مجلــس هــم باالخــره بــه
تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا تن داد ،اما
با سلیقه خود .سخنگوی هیأت رئیسه مجلس
از تدابیر جدید و تغییر نحوه برگزاری جلســات
علنــی برای مقابله با کرونا در دو هفته پیش رو
خبر داد .محمدحسین فرهنگی در گفتوگو با
ایســنا گفت :جلســات علنی روزهای یکشنبه و
چهارشــنبه بهصورت ترکیبی تشکیل میشود،
همــه نماینــدگان در محــل مجلــس حضــور
خواهنــد داشــت و بــا فاصلهگذاری ســه متری،
نیمــی از نماینــدگان در محــل صحــن علنــی
حضــور مییابنــد و نصــف دیگر در ســالنهای
دیگر بهصورت آنالین حضور خواهند داشت.
تعداد نیمی از نمایندگانی که فرهنگی از آن نام
برد ،بالغ بر  160نفر اســت .این در حالی اســت
که در مناطق قرمز تمام جلســات در تمام قوا،
شرکتهای دولتی و غیر دولتی ،نباید باالی ۱۵
نفر باشد و این دستورالعمل و چارچوبی است
کــه وزارت بهداشــت و درمان تدوین کــرده ،در
قرارگاه عملیاتی بررسی و در ستاد ملی مقابله
با کرونا تصویب شده است.
فرهنگی درخصوص ساعات برگزاری جلسات
هم گفت :جلســات از ســاعت  ۷و  ۴۵دقیقه تا
ســاعت  ۱۱و نیم تشــکیل میشــود و بعــد از آن
تعطیــل میشــود .کمیســیونها نیــز در همین
ســاعات در روزهــای دوشــنبه و سهشــنبه در
محلهای تعیین شــده بهصورت حضوری و با
حضور دو ســوم اعضا ،جلســات خــود را برگزار
میکننــد .ســخنگوی هیــأت رئیســه مجلــس
یادآور شد :همچنین برای کلیه جلسات تنفس
پیشبینی شده و در این فاصله ضدعفونیهای
محیطی انجام میشود.
فرهنگــی با بیان اینکه نماز جماعت و پذیرایی
ظهــر نیــز انجــام نمیشــود ،گفــت :همچنین
پذیــرش هرگونه میهمان و مراجعه کننده ،جز
کســانی که بهطور محدود به خاطر موضوعات
دســتور دعوت میشــوند ،ممنوع خواهــد بود.
همچنیــن حضــور در حوزههــای انتخابیــه نیــز
انجام نمیشود.
علیرضــا ســلیمی دیگــر عضــو هیأت رئیســه
مجلــس هــم توضیــح داد :طبــق تصمیمات
گرفتــه شــده  ۱۶۷نفــر از نمایندگان بــا فاصله
دو متــر از یکدیگــر در صحــن علنــی حضــور
پیــدا میکنند و مابقی نماینــدگان هم در تاالر

مشروطه یعنی مجلس قدیم حضور مییابند
و در صــورت لــزوم برخــی از آنــان در محــل
کمیســیون اصل  ۹۰و کمیسیون تلفیق حاضر
میشــوند .بــر این اســاس نماینــدگان در چند
نقطه مجلس تقســیم میشــوند تــا در صحن
علنی مجلــس متمرکز نشــوند و پروتکلهای
بهداشــتی بهصــورت کامــل رعایــت شــود.به
گفتــه وی ،جهــت بررســی طرحهــا و لوایــح
در صحــن علنــی مجلس هــم صرفــاً معاون
پارلمانــی رئیسجمهــوری و یــک کارشــناس
میتواننــد حضور یابنــد تــا از تراکم جمعیت
خودداری شود.
ëëتــاش مجلــس بــرای حضــور در ســتاد ملی
مقابلهباکرونا
طــرح عضویــت نماینــدگان در ســتاد ملــی
مقابلــه بــا کرونا بــا قیــد دوفوریــت در مجلس
تدوین شــده و بزودی به هیأت رئیســه مجلس
تقدیــم خواهــد شــد.به گــزارش فــارس ،ماده
واحــده این طــرح بدیــن گونه اســت :بهمنظور
انجــام همــکاری و هماهنگی مجلس شــورای
اســامی بــا قــوه مجریــه در مقابله بــا ویروس
کرونــا در سراســر کشــور و ایفای نقــش نظارتی
قوه مقننه ،از تاریخ تصویب این قانون رؤســای
کمیســیونهای بهداشت و درمان ،امور داخلی
کشــور و شــوراهای مجلــس شــورای اســامی
بهعنوان عضو ستاد ملی مقابله با کرونا (بدون
رأی) تعییــن میشــوند .رئیــس ســتاد مذکــور
توچهار ســاعت
موظــف اســت حداقــل بیســ 
قبل از تشــکیل هر جلســه ســتاد ملی مقابله با
کرونا ،کتباً رؤسای کمیسیونهای مذکور در این
قانون را جهت حضور در جلســه دعوت کرده و
دســتور جلسه ستاد را برای آنها کتباً ارسال کند.
مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات
ماده  576قانون مجازات اسالمی (کتاب پنجم
تعزیــرات و مجازاتهــای بازدارنــده) مصــوب
 1375/3/5میشود.
پیشــتر نیز ،احمــد امیرآبــادی فراهانــی ،عضو
هیأت رئیسه مجلس با اشاره به حضور نداشتن
نماینــدگان پارلمــان در ســتاد ملــی مبــارزه بــا
کرونــا گفته بود :قالیبــاف ،رئیس مجلس برای
پیگیــری این موضــوع نامهای بــه رهبر معظم
انقالب نوشت ه است تا رئیسهای دو کمیسیون
«بهداشــتو درمــان» و «اجتماعی» عضو این
ستاد شوند.

