
ســرویس سیاســی-   خروج از جریان 
اصولگرایی جبهه پایداری به زودی یکی 
از مشکالت اساســی جریان اصولگرایی 
خواهد شــد. اگر تاکنــون کج  دارومریز و 
باج دهانه ایــن جریان را درون خود حفظ 
کرده بودند، دیگر بیش از این ممکن نیست. 
زیاده خواهی جبهه پایداری به ویژه حاال که 
بازی به یک رقابت درون گروهی نزدیک 
شده مماشــات را بیش از این امکان پذیر 

نمی کند.
نخستین جرقه جدی انفکاک این جریان از 
اصولگرایی هم بر سر انتخابات 1400 بروز 
خواهد کرد. صحبت های صادق محصولی دبیرکل تازه منتخب جبهه پایداری و وزیر 
سابق احمدی نژاد حاکی از همین اتفاق است. جبهه پایداری یا در این بازی انتخاباتی 
پیروز می شود و مجلس و قوه مجریه را سهم خود می کند یا راهش را از اصولگرایان جدا 
می کند. وحدت تاکتیکی ای که بر سر انتخابات مجلس بین این گروه اصولگرایی و باقی 
جریان به ویژه طیف قالیباف رخ داد، قطعا طوالنی نخواهد بود تا جایی که آنها به سختی 
حاضر به پذیرش شهردار سابق تهران در لیست مجلس تهران شده بودند. اگر بتوانند 
سعید جلیلی را وارد مجلس کنند و گزینه مورد نظر خود را به پاستور برسانند، ریاست 
دو قوه از آن آنها خواهد شد. به نظر می رسد که جبهه پایداری به توان و نفوذ خود در 
جریان اصولگرایی و بدنه حامی اش آن چنان باور دارد که این بار قطعا زیر بار ائتالف 
نخواهد رفت. صادق محصولی گفته است: »محصولی و جبهه پایداری اهل بده بستان 
نیستند برای همین ممکن است حرف هایی هم درباره ما بزنند. برخی می گویند اگر با ما 
وحدت کردید درست است ولی اگر وحدت نکردید وحدت شکن هستید! ما معتقدیم 
جریانی می خواهد تحت عنوان پدرساالری برای احزاب اصولگرا تصمیم بگیرد ولی 

ما زیر بار این جریان نمی رویم«.
اصولگرایان از هم اکنون دو دسته شده اند؛ شورای وحدت و شورای ائتالف، جداگانه 
ســعی دارند محوریت وحدت یا ائتالف را پیش ببرند. این در حالی اســت که به نظر 
می رسد هر دو گروه از جذب جبهه پایداری ناکام مانده اند. در این صورت باید گفت 
حداقل تا انتخابات 1400 و شوراهای شهر و روستا باید انتظار سه لیست اصولگرایانه را 
داشته باشیم. شورای وحدت با محوریت جامعه روحانیت فعال شده و شورای ائتالف 
نیروهای انقالب که در وزارت کشور به عنوان جبهه ثبت شده اند، با مسئولیت غالمعلی 

حدادعادل فعال است.
با این حال منصور حقیقت پور، فعال سیاسی اصولگرا، پیرامون اصالح قانون انتخابات 
گفته: »جریان پایداری از ابتدا ســاز جدایی می زند و در نهایت هم به وحدت جامعه 
اصولگــرا تمکین نمی کند. آنها خیلی زودتر نماینده خود را معرفی می کنند و کاری 
با بقیه ندارند. این کمک می کند تا آنها به جمع بندی اصولی و درســتی نرســند. اینها 
جریانی لحظه ای و دم انتخاباتی هستند و تشکلی اساسی برگرفته از اصول ثبت شده 
و اساسنامه ای و مرام نامه ای تحت آموزش های مشترک نیستند، از این رو به وحدت 
رسیدن در این طیف کار آسانی نیست. اعضای پایداری تا اردیبهشت ماه به دنبال فرد 
مستقل خودشان هستند تا او را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در معرض رأی 
مردم قرار دهند. اما احتماال در هفته های منتهی به انتخابات با اصولگرایان توافق خواهند 
کرد؛ به عنوان مثال چند وزارتخانه دولت ســیزدهم را طلب خواهند کرد و همچنین 
برنامه شان این خواهد بود که در صورت رئیس جمهورشدن قالیباف، مقدمات رئیس 

مجلس شدن سعید جلیلی را فراهم کنند«.
ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی اصولگرا هم با اشاره به اینکه در انتخابات سال آینده هم 
این احتمال وجود دارد که پایداری با اصولگرایان ائتالف نکند، گفته بود: »جبهه پایداری 
به شورای ائتالف در سال ۹۸ نپیوست و عمال در اجماع اصولگرایان شرکت نکرد بلکه 
در لحظات پایانی تبلیغات انتخاباتی به یک وحدت نسبی بر لیست مشترک پیوست. در 
انتخابات سال آینده هم این احتمال وجود دارد که پایداری با اصولگرایان ائتالف نکند. 
همچنین معلوم هم نیست که اوال آقای جلیلی نامزد انتخابات شود یا خیر و از سوی 
دیگر مشخص نیست که پایداری او را به عنوان نامزد خود معرفی کند. به بیان دیگر 

ممکن است پایداری از نامزدی غیر از جلیلی حمایت کند«.
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متوقف نخواهد شد
»میخائیل اولیانوف«، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین 
گفت بازرســی های آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران به طور کامل متوقف 
نخواهند شد.اولیانوف گفت: »باید این را هم بدانیم که محدودیت های جدید ایران 
در خصوص بازرسی ها لزوماً برای مدت طوالنی دوام نخواهد داشت. همه چیز به 

تالش های سیاسی در جهت اجرای کامل توافق هسته ای بستگی خواهد داشت.«

اخبار ویژه ...

بازگشت به میز مذاکرات 

گزینه اول نبود

رئیس جمهور بعدی 

مذاکره مستقیم 

روشن کرد

آمریکا بدون توجه به نقض عهد و خروج از برجام توســط دولت ترامپ، 
خواهان بازگشت به میز مذاکرات 1+5 با ایران شد.جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 
در کنفرانس امنیتی مونیخ بدون اشاره به اعمال تحریم های دولت ترامپ و خروج 
این کشــور از برجام، خواهان بازگشــت به میز مذاکرات 1+5 شد و گفت: ما باید 
تالش های ایران برای بی ثبات سازی خاورمیانه را زیر سوال ببریم.ما آماده هستیم 

که با پنج بعالوه یک درمورد فعالیت هسته ای ایران، وارد تعامل شویم.

صادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه خاتمی سال ۹۲ مخالف 
کاندیداتوری روحانی بود ولی هاشمی رفسنجانی او را راضی کرد، تاکید کرد: گزینه 
اول ما آقای روحانی نبود. آقای هاشــمی در شــورای نگهبان رد شد که اگر چنین 
نمی شد آقای روحانی اصال مطرح نمی  شد.وی افزود: در بین اصالح طلبان بعضی 
از روی نفاق، برخی از روی عالقه و ... به آقای روحانی رای دادند اما اصل مطلب 

این بود که گزینه ای بهتر از آقای روحانی برای اصالح طلبان نبود.

دبیر کل جامعه روحانیت مبارز با اشــاره به انتخابات ریاست جمهوری آتی 
ایران گفت: مردم ایران امروز در تعیین حق سرنوشت آزاد هستند. مصداق بارزش 
این است که هیچ یک از ما نمی داند که چه کسی رئیس جمهور خواهد شد. شاید 
این تعبیر چندان جالب نباشد اما حتی مقام معظم رهبری هم نمی تواند بگوید که 
رئیس جمهور بعدی ایران کیست.پورمحمدی در پایان جلسه در بخش پرسش و 
پاسخ مخاطبان در مورد سوالی مبنی بر حضور آیت اهلل رئیسی در انتخابات 1400 
گفت: ما به دوستان والیی خود گفته ایم که دور هم جمع شوید و با هم مشورت 
کنید. به هر نتیجه ای که رسیدید، جامعه روحانیت مبارز از شما حمایت می کند. ما 
گفته ایم که به هیچ عنوان نامزد انتخاباتی پیشنهاد نمی دهیم اما از نامزد شما حمایت 
می کنیم. از ما پرسیده شد که چرا چک سفید امضا می دهیم. ما گفتیم که ارزش خرد 
جمعی، تحمل یکدیگر و مشارکت بیشتر از اینها است.وی افزود: نه گزینه ای داریم 
و نه گزینه ای پیشنهاد خواهیم داد اما هر کدام از جریان های سیاسی ما را به جلسات 

دعوت کند حضور می یابیم. 

حمید ابوطالبی مشــاور سیاســی رئیس جمهوری به تصمیم آمریکا برای 
عقب نشینی از فعال سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه 
ایران، واکنش نشان داد.ابوطالبی نوشت: آمریکا درگام نخست با اروپا همراه شد؛ 
درگام دوم ، مواضع سه کشور اروپایی که امکان استفاده از مکانیزم ماشه را دارند تندتر 
نمود؛ اکنون و در مرحله سوم با ایجاد ۳+1، میان 5+1 شکاف انداخت؛ به زودی و 
مجزا، با روسیه وچین هم به تفاهم می رسد؛ مذاکره مستقیم تنها راه و امکان  تغییر در 

صورت بندی جدید است.

حداد عادل، رئیس شورای ائتالف نیرو های انقالب در همایش سیاسی اتحادیه 
جامعه اسالمی دانشجویان گفته آمدن احمدی نژاد را اصال به عنوان شوک انتخابات 
در نظر نگیرید؛ یعنی تکلیف روشن است.زیاد تحت تاثیر موضع گیری و فضای 
مجازی و حرف زدن ها نباشید. چنین اتفاقی نخواهد افتاد، دفعه ی قبل هم نیافتاد، 
حاال که 4 سال هم گذشته و بدتر هم شده است، به هر دلیلی نیافتاد، این دفعه دالیلش 

بیشتر است؛ بنابراین به این فکر نکنید.

علی مطهری: دبیرکل جبهه پایداری: 

نرخ باالی مشارکت مهم ترین مساله انتخابات است

سرویس سیاسی - نماینــده مردم تهران 
در مجلس دهم گفت: مهم ترین مساله در 
انتخابات مشارکت باالی مردم است. هر 
مقدار مشارکت مردم باالتر باشد، انتخاب 
واقعی تر خواهــد بود و مردم به یک فرد 
جامعــی رای می دهند تا به پیشــرفت و 

توسعه و سیاست خارجی فکر کند. 
علی مطهری در نوزدهمین کنگره حزب 
مردم ساالری با بیان اینکه مهم ترین مساله 
در انتخابات مشارکت باالی مردم است، 
گفت: همانطور کــه دیروز رهبر معظم 
انقالب اشــاره کردند مشــارکت باال در 
انتخابات برای کشــور بسیار مهم است.  
مخاطب اول ایشــان مردم هســتند آنها 
باید با همه انتقادات به وضعیت موجود، 
در انتخابات شرکت کنند و مخاطب دوم 
نهاد نظارت است که باید از سخت گیری 
بی جا خودداری کند و اگر کسانی به قانون 
اساســی انتقاد دارند و فســاد اخالقی و 
مالــی ندارد احراز صالحیت کند تا مردم 

مشارکت باالتری داشته باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم اضافه 

کرد: کسانی که می گویند انتخابات را تحریم 
کنیم بدانند که این رفتار کارساز نیست. به هر 
حال مشارکت 50 درصدی بوجود می آید 
و این تحریم های اینگونه نتیجه ای نخواهد 
داشت. هر مقدار مشارکت مردم باالتر باشد 
انتخاب واقعی تر خواهد بود و مردم به یک 
فرد جامعی رای می دهند تا به پیشرفت و 
توسعه و سیاست خارجی فکر کند و این 
پیشرفت تا حد زیادی بستگی به سیاست 

خارجی دارد.
مطهری ادامه داد: باید رییس جمهوری به 
فکر حقوق ملت باشد مقابل ضایع شدن 
حق مردم ایستادگی کند و اهل مقابله با این 
نهاد و آن نهاد نباشــد. حتی وقتی مسایلی 
برای کشور پیش می آید، برای مردم روشن 
کند و اگر حقوق مردم ضایع شــد با مردم 
حرف بزند و  اگــر حادثه ای رخ داد آن را 

برای مردم توضیح دهد.
وی درباره نامزدهای انتخابات اظهار کرد: 
باید نیروهای خــوب و متدین اصولگرا 
و اصــالح طلب را با هم به کار گرفت. در 
ابتدای دولــت دوم تدبیر و امید، گفتم که 

رییس جمهوری با همه رقابتی که با دیگر 
نامزد اصولگرا داشت بهتر بود او را معاون 
اول می کرد و از همه نیروهای قوی استفاده 
می کرد تا کشور را به اتحاد برساند. اگر این 
کار را می کرد اینطور اصولگرایان به دولت 

حمله نمی کردند.
مطهری توصیه کرد: از نیروهای دو طرف 
استفاده کنید تا ائتالف شود و رقابت های 
گروهی و جناحی ادامه نیابد. مردم باید به 
آرامش و گشایش اقتصادی برسند و ببیند 
انقالب، رفاه و آسایشــی برای آنان آورده 

است. امیدوارم به این اهداف برسیم.
وی درباره شرایط فعلی کشور عنوان کرد: 
شرایط جدیدی امروز برای کشور به وجود 
آمده اســت. رفتن ترامپ و تغییری که در 
آمریکا ایجاد شد شرایط جدیدی را بوجود 
آورده که می توانیم بگوییم برد بایدن یک 
پیروزی برای مردم ایران اســت و یکی از 
عوامل شکســت ترامپ مقاومت ۲ یا سه 
ساله مردم ایران بود که او در سیاست خود 

درباره ایران شکست خورد.
این فعال سیاسی با اشاره به تغییری که در 
وضعیت منطقه رخ داده است، نوع برخورد 
با این تغییرات و مسایل منطقه را بسیار مهم 
ارزیابــی کرد و گفت: نگوییم هیچ فرقی 
بین بایدن با ترامپ یا اوباما با ترامپ وجود 
ندارد.  واقعا میان آنها تفاوت زیادی وجود 
دارد و باید از این فرصت استفاده و متناسب 
با رفتار امریکا عمل کنیم.  نه اینکه در هر 
شرایطی بگوییم آمریکا استکبار جهانی 
اســت و تا نابودی آمریکا هیچ همکاری 

با آن نباید داشته باشیم
مطهری یادآور شــد: مسایل منطقه را باید 
زودتر از دیگران خودمان حل کنیم.  اساسا 
هدف اصلی انقالب را نباید فراموش کنیم. 
هدف ما این بود تا کشــور نمونه اسالمی 

پیشرفته در ایران بوجود بیاوریم تا الگویی 
برای کشــورهای اسالمی دیگر باشد تا از 
ما پیروی کنند. سیاست آزادی فلسطین و 
گسترش جهانی اسالم را دنبال کنیم. این 
موارد از اهداف انقالب اســالمی است و 

رسیدن به این موارد هم راه دارد.
نماینده سابق مجلس شورای اسالمی اضافه 
کرد: مردم باید احساس کنند به پیشرفت و 
رفاه رسیده اند و اینگونه به سمت انقالب 
بیایند نه اینکه سختی های غیرضروری را 
تحمل کنیم که وضعیت آن روشن نیست.  
مطهری افزود:  بازنگری در قانون اساسی 
موضوع مهمی اســت که حــزب مردم 
ساالری مدتی است آن را پیگیری می کند. 
مصطفــی کواکبیــان در دوره ای که در 
مجلس شــورای اسالمی حضور داشت، 
این موضوع را پیگیری می کرد و امیدواریم 
به نتیجه برسد. باید توجه داشته باشیم که 
کیفیت این کار مهم است و در قانون اساسی 
اصول جدیدی داشته باشیم که به نفع مردم 

باشد.
این فعال سیاسی با اشاره به اصالحاتی که 
در ســال ۶۸ در قانون اساسی اعمال شد، 
متــن قبلی این قانون را بهتر عنوان کرد و 
افزود: در  بازنگری مثال تکلیف مساله صدا 
و سیما باید مشخص شود. اصالح در اداره 
و نظارت بر صدا و سیما کار بسیار مشکلی 
شده است. همچنین اختالفی در تفسیر 
اصل 11۳ قانون اساسی درباره تفکیک قوا 
و مسوولیت اجرای قانون اساسی وجود 
دارد مشــکل ایجاد کرده اســت. به طور 
کلی یکی از مشکالت امروز مداخالت 
نهادها در کار یکدیگر است البته بخشی 
به مدیریت اجرایی بر می گردد و بخشی 
مربوط به قانون اساسی است که می توان 

این اصالحات را انجام داد.

سیاسی

کواکبیان نامزد شد

دوشنبه کلید می خورد!

ماجرای شیراز

پدرخوانده ها 

مصطفی کواکبیان به عنوان نامزد اختصاصی حزب مردم ساالری در انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 معرفی شد.در نشست بعد از ظهر کنگره نوزدهم حزب 
مردم ساالری پس از تصویب رئوس مهم و محورهای اساسی قطعنامه این کنگره و 
تصویب اولویت های برنامه سال 1400 اعضای کنگره به تفصیل در مورد مشارکت 
مشروط حزب مردم ساالری در انتخابات 1400 به بحث و بررسی پرداختند. در ابتدا 
در مورد انتخابات شوراها بحث شد و قرار شد که استان ها با هماهنگی اصالح طلبان 
همان استان لیست انتخاباتی پیشنهادی را پس از تصویب شورای مرکزی منتشر 
سازند.در مورد انتخابات ریاست جمهوری نیز پس از تبادل نظر فراوان در ابتدا مقرر 
شد که حتما حزب مردم ساالری نامزد اختصاصی داشته باشد و به نهاد اجماع ساز 
اصالح طلبان معرفی نماید.آنگاه در ادامه این نشست اعضای مجمع عمومی کنگره 
نوزدهم با تصویب برخی پیشنهادات و شروط مطرح شده از سوی مصطفی کواکبیان 
به اتفاق آرا معرفی ایشــان به عنوان نامزد اختصاصی انتخابات ریاست جمهوری 

1400 از سوی حزب مردم ساالری را به تصویب رساندند.

وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا روز دوشنبه ۲۲ 
فوریه )4 اسفند( تشکیل جلسه خواهند داد تا درباره آخرین تحوالت بین المللی از 
جمله ایران و برجام گفت وگو کنند.به گزارش ایرنا، تارنمای اتحادیه اروپا روز جمعه 
با اعالم این خبر افزود که نشست پیش رو به ریاست »جوسپ بورل« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا برگزار می شود. »آنتونی بلینکن« وزیر امور خارجه آمریکا هم به 
صورت ویدئو کنفرانس در این نشست شرکت خواهد کرد.آینده روابط اتحادیه اروپا 
و آمریکا، چالش های امنیتی و دفاعی مشترک اتحادیه اروپا، تحوالت میانمار، اتیوپی، 
بالروس و روسیه از دیگر موضوعات این نشست عنوان شده است.این نشست 
یک روز پس از آن برگزار خواهد شد که رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در تهران برای تغییر رای جمهوری اسالمی در خصوص توقف اقدامات 

داوطلبانه تحت برجام و پروتکل الحاقی چانه زنی خواهد کرد.

نماینده مردم مرودشت در مجلس در صفحه توییترش نوشت: ابراهیم رئیسی 
در شیراز ستاد انتخابات ندارد.جالل رشید کوچی نماینده مردم مرودشت در مجلس 
در صفحه توییترش نوشت: اخیرا فردی در استان فارس و چند استان دیگر مدعی 
راه اندازی ستاد برای آیت اهلل رئیسی شده بود. پیگیر شدم کامال کذب است به ایشان 

که گویا با نیت خیر هم این کار را کرده است تذکر جدی دادند.

عزت اهلل ضرغامی ضمن اشــاره به تحوالت داخلی و خارجی امروز ایران 
افــزود: محافظه کاری و مرعوب بــودن و انفعال در مقابل پدیده پدرخوانده های 
خودساخته ازجمله عوامل ناکامی احزاب محسوب می شود.ضرغامی یکی از رموز 
موفقیت تشــکل ها را صداقت با مردم و هواداران و شفاف سازی در رفتار و گفتار 
دانست و گفت: حساس بودن احزاب وتشکل های سیاسی به مسایل اساسی کشور 
و جامعه الزمه فعالیت احزاب اســت.وی گفت: در کنار تمام تالش احزاب باید 
مکانیزم راهبردی کارشان همراه با رفتار صادقانه باشد تا موجب تحقق برکت امور و 
اهدافشان در خدمت بهینه به مردم قرار گیرد.وی همچنین توسعه فعالیت تشکل ها 
و احزاب در فضای مجازی را با تولید وانتشار مناسب محتوای مفید و ناظربر مسایل 
و نیازهای واقعی جامعه خواستار شدند. وی ظرفیت جوانان را برگ برنده اقتدارو 

عزت نظام اسالمی برشمرد.

سرویس سیاسی-   مصطفی هاشمی طبا 
گفت: برخی نمایندگان کنونی به هیچ وجه 
به فکر مملکت نیستند و فقط می کوشند 
امیال جناحی و سیاسی خود را تأمین کنند

جمع کردن طومار برای افرادی که احتمال 
نامزدی شــان در انتخابات1400 می رود 
از ســوی برخی نمایندگان مجلس از آن 
دســت بدعت های سیاســی است که تا 
کنون دیده نشــده است. عملی که به زعم 
بسیاری می تواند مناسبات مجلس با دولتی 
کــه روی کار خواهد آمد را از نظارت به 
حمایت تغییر دهد؛ به بیان دیگر اگر قرار 
باشد نمایندگان مجلس پشت یک نامزد 
بایســتند، در صورتی که او رأی بیاورد عمال به حامیان بی قید و شــرط نه ناظرانی 
مســتقل بر اجرای مصوبات توسط دولت تبدیل می شوند. در این بین پرسش این 
است که هدف نمایندگان مجلس یازدهم از چنین عملی چیست و آیا به پیامدهای 

احتمالی آن فکر کرده اند؟
مصطفی هاشمی طبا، فعال سیاسی درباره این موضوع گفت: »به نظر من اگر نمایندگان 
از باب یک شــهروند عادی بودن از نامزدی حمایت کنند، هیچ ایرادی ندارد و حق 
آنهاست اما اینکه برخی از نمایندگان طومار جمع کرده اند و از یکی از شخصیت ها 
درخواســت کرده اند که در انتخابات نامزد بشــو، در شــأن نمایندگی آنها نیست. 
هیچگاه هم در عرف سیاسی چنین چیزی را نداشته ایم اما به هر حال از این دوستان 

مجلس نشین فعلی هیچ چیز بعید نیست«.
او ادامــه داد: »برخی نمایندگان کنونی اصال نمی دانند چه کار می کنند. وقتی دولت 
الیحــه بودجه را به مجلس فرســتاد، آنها کلی قیل وقال کردنــد که در بودجه باید 
اصالحات ســاختاری انجام شــود اما در نهایت دیدیم که در ساختار بودجه هیچ 

تغییری ایجاد نشد و صرفا در کمیسیون بودجه چند عدد را جابه جا کردند«.
این فعال سیاســی درباره اینکه آیا حمایت نمایندگان از نامزد ریاســت جمهوری 
می تواند به اصل تفکیک قوا لطمه بزند، بیان کرد: »کار از این حرف ها گذشته است 
و قضیه فراتر از این حرف هســت. وقتی برخی نمایندگان هیچ حدودی را رعایت 
نمی کنند، چه انتظاری داریم که به فکر اهمیت اصل تفکیک قوا باشند؟ آب از سر 
نمایندگان گذشــته است و دیگر نمی شود برای آنها از این مبانی کلی سخن گفت. 
واقعا من تعجب می کنم که چه طور یک نماینده مردم به خود اجازه می دهد از جایگاه 
نمایندگی از فردی درخواست کند که در انتخابات نامزد شود. با هیچ منطقی چنین 

عملی پذیرفتنی نیست«.
هاشــمی طبا درخصوص سیاســی کارهای مجلس یازدهم بــه جای انجام وظیفه 
قانون گذاری، تصریح کرد: »به نظر من برخی نمایندگان کنونی به هیچ وجه به فکر 
مملکت نیستند و فقط می کوشند امیال جناحی و سیاسی خود را تأمین کنند که اگر 
چنین نبود، در این ماه هایی که روی کار آمده اند یک مصوبه برای بهروزی مملکت 

تصویب می کردند«.
او در پایان در پاسخ به این پرسش که چه قدر احتمال می دهید دولت آینده از جنس 
مجلس یازدهم باشد، گفت: »تصور می کنم دولت آینده از جنس مجلس یازدهم باشد 
اما خدا نکند که این طور شود که اگر شود، کشور دوره سختی را تجربه خواهد کرد«.

احتماالدولتبعدهمازجنسهمین
مجلسباشد

مصطفی هاشمی طبا: 

مهرداد الهوتی نماینده ادوار مجلس: 

قوه مقننه نباید درگیر انتخابات ریاست جمهوری شود
 سرویس سیاسی -  نماینده ادوار مجلس گفت: البته با توجه 
به اطالعاتی که دارم این حرکتی که برخی دوستان نماینده 
انجام دادند خود آن شــخصیت مورد نظر راضی نبود که 
چنین کاری انجام شود. اینها معموال تصمیمات احساسی 

است که گرفته می شود.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 برای هر دو جناح 
اهمیت دارد و آنها برای توفیق در این رقابت می خواهند همه 
ظرفیت های خودشان را فعال کنند اما در این بین جمعی از 
نمایندگان می خواهند در نامه ای رسمی از برخی چهره های 
اصولگرا برای نامزدی در انتخابات دعوت کنند؛ این اقدام با 

واکنش تحلیلگران و فعاالن سیاسی همراه شد و آنها معتقدند 
»نامه یادشده بُعد نظارتی مجلس را تضعیف می کند«.

مهرداد الهوتی درباره نامه حمایت جمعی از نمایندگان برای 
نامزدی برخی چهره ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 
1400 گفت: اخبار حکایت از آن می کند که مجلس این کار 
را انجام داده است. این کار به لحاظ شخصیت حقوقی کار 
درستی نیست اما به عنوان شخصیت حقیقی مشکل قانونی 
ندارد. وی با بیان اینکه نمایندگان باید تالش کنند قوه مقننه 
درگیر انتخابات ریاست جمهوری نشود، ادامه داد: این اقدام 
قطعا آثار خوبی به همراه نخواهد داشت چون این موضوع را 

در جامعه تفهیم می کند که مهندسی پشت انتخابات است 
چون همیشه مردم نگران این مسئله هستند. حال آنکه شاید 
این طور نباشد. عضو حزب اعتدال و توسعه افزود: نظام 
ما مردم ساالر است و مردم انتخاب می کنند و تصمیم اول 
و آخــر را نیز مردم می گیرند. در همه جای دنیا نظارت و 
فیلتری در حوزه برگزاری انتخابات وجود دارد اما اگر ذهن 
مردم برود به سمتی که مهندسی پشت انتخابات وجود دارد، 
معنی اش آن می شود که مردم نقشی در انتخابات ندارند. 
جا افتادن چنین دیدگاهی در جامعه قطعا بر میزان مشارکت 

مردم اثر منفی می گذارد.


