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اصل مطلب

کشورباشندوآنهاحتیاگربرندهنشوندهممهمنیست.فراتر
از این حتی اصالحطلبان میتوانند نامزد هم معرفی نکنند،

ولی هرچه باشد آنها انتخابات را تحریم نمیکنند؛ چراکه باید
از مایوس کردن مردم پرهیز کرد .نبوی در انتقادی صریح از

انگلیس تبعات توقیف نفتکش ایرانی را بعدا میفهمد

گروههای حامی ایده تحریم انتخابات تاکید میکند این عده

حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت گفت:

آیه یاس نخوانند و برای تامین منافع جناحی هم که شده،

کردند در حالی که خودشان در این سرزمین و منطقه جبلالطارق

رودربایستیها و مالحظات مرسوم را هم کنار میگذارد و

«انگلیسیها در آبهای سرزمینی اسپانیا به ناروا این کشتی را توقیف

جهت پرشور کردن انتخابات دنبال راهکار باشند .نبوی

اشغالگر هستند؛ چراکه این سرزمین متعلق به اسپانیاست و دولتی

با ادبیات کنایهآمیز در جمع اعضای حزب اتحاد ملت اصل

اشغالگر که به ناروا در این منطقه حضور دارد این کار سخیف را انجام

حرف را میزند« :آیا در انتخابات مجلس دهم خیلی نامزد

داده و این در حالی است که مردم اسپانیا هم از این کار انگلیس

گردنکلفت داشتید؟ اگر داشتید چرا از طریق اینترنت آگهی

اعالم انزجار دارند ».رئیسجمهور با بیان اینکه اقدام انگلیسیها
کاری بسیار سخیف ،غلط و اشتباه بود و به زیان آنهاست ،تصریح

کرد« :همه باید تالش کنیم در سطح جهان خطوط کشتیرانی از
امنیت کامل برخوردار باشد و به انگلیسیها گوشزد میکنم که شما

آغازگر ناامنی هستید و تبعات آن را بعدا درک خواهید کرد».

مصر توقیف کشتی ایرانی در کانال سوئز را تکذیب کرد
«مهاب ممیش» ،رئیس اداره کانال سوئز ضمن تکذیب اخبار مربوط

به توقیف کشتی ایرانی حامل نفت به سوریه گفت« :اداره کانال

سوئز به آزادی کشتیرانی بینالمللی در این کانال پایبند است و به
همه کشتیها اجازه عبور از این کانال جز در شرایط مشخص داده
میشود».طبق گزارش کانال «صدی البلد» مصر ،ممیش افزود:

«نمیتوان هیچ کشتیای را از عبور از کانال سوئز منع کرد؛ تجارت

نفت و تجارت سالح هر دو مشروع است».وی همچنین گفت« :ممانعت
از عبور کشتیها در دو حالت رخ میدهد؛ نخست اینکه ابالغیهای

از سازمانملل دریافت کرده باشیم و دوم اینکه کشتی حامل مواد

غیرقانونی باشد».

چرا ایده تحریم انتخابات که توسط اصالح طلبان رادیکال مطرح میشود نمیتواند مشکل ریزش بدنه اجتماعی دولت را حل کند؟

طبلتوخالیتحریمانتخابات
روزنامهنگار

 ۵کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان مشخص شدند

سیدامیرحسین قاضیزاده ،عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسالمی
در گفتوگو با «فارس» ،با اعالم خبر معرفی نامزدهای جدید تصدی

کرسی حقوقدانان شورای نگهبان گفت« :محمد دهقان ،علی غالمی،

پیشین از  6+5و  8+7گرفته تا  10+5و جمنا و ...اینبار با
تابلوی «شاجا» وارد کارزار انتخابات شوند .آنها مثل همیشه و

مثل همه انتخاباتهای قبلی ،کماکان ماههای اول را با بازی

هادی طحاننظیف ،محمدحسن صادقیمقدم و عبدالحمید مرتضوی

اصلح و صالح و قابل و مقبول و تکلیف و نتیجه و ...سرگرمند و

است به مجلس معرفی شوند ».قاضیزادههاشمی در پاسخ به سوالی

ازعملکرددولتسوارشدهوبهساختماناهرامثالثهپلبزنند.

بهعنوان گزینههای پیشنهادی برای عضویت در شورای نگهبان قرار

درباره زمان ارسال نامه به مجلس اظهار داشت« :پیرو تماس حوزه

بنادارندباسادهسازیمساله،برموجنارضایتیعمومیموجود

اصالحطلبان اما ماجرایشان قدری متفاوت است و برای

پارلمانی قوه قضائیه نامه به خانه ملت ارسال شده است که انشاءالله

حضورشان در این دوره صدای واحدی شنیده نمیشود،

این اولینبار در دوره ریاست جدید قوه قضائیه است که دوره حضور

یکی نسخه تحریم میپیچد و دیگری از استراتژی مشارکت

بعد از طی مراحل اداری در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت».
حقوقدانان در شورای نگهبان به پایان میرسد.

دو طیف اگرچه در نوع ورود به انتخابات اختالفاتی دارند اما

سیاسیشان را از مسیر صندوق رای در حاکمیت پیگیری

یا رومی روم یا زنگی زنگ!

این اما همه صدایی نیست که از این جریان شنیده میشود.

در مقابل گروه دیگری هم هستند که با تغییر زمین بازی و
نگاهیصفروصدی،اساسامعتقدندیابایدحضوریحداکثری
با کاندیداهایی حداکثری داشت یا آنکه یکبار هم که شده

عطای انتخابات را به لقایش بخشید .زنگ اول را در این

زمینه سعید حجاریان درآورد .حجاریان هفتماه پیش در
گفتوگو با تارنمای مشقنو بهصراحت انتخابات کنونی را

برای اصالحطلبان مصداق گدایی قدرت دانست و با بیان
اینکه اصالحات صدقهبگیر نیست ،نوشت «:این جریان اگر

مشروط دم میزند و آن یکی تاکید میکند هرطور که هست

هر بنجلی تن دهیم».

کاهش تعهدات برجام ،راهبرد غیرقابل تغییر ایران است

سیاست را نداشتیم باید بکوشیم آن را کسب کنیم نه آنکه به

دیدار و پیرامون سازوکارهای اجرای تعهدات کشورهای اروپایی در برجام

در برجام و فقدان اراده کافی برای مقابله با اقدامات تخریبی آمریکا در

این توافقنامه چندجانبه اظهار داشت« :با توجه به عدم استفاده اروپا از
فرصت یکساله اجرای تعهدات یکطرفه از سوی ایران ،تصمیم قاطع

کشور ما اجرای تعهدات متناسب با اقدام متقابل طرفهای دیگر است
و زمان انجام اقدامات یکطرفه به پایان رسیده است ».شمخانی اجرای

برنامه کاهش مرحلهبهمرحله تعهدات هستهای را راهبرد غیرقابل تغییر
ایران برشمرد و گفت« :این مسیر در چارچوب بندهای  ۲۶و  ۳۶برجام تا

زمان تحقق کامل حقوق ایران ادامه خواهد یافت».

گفت وگو
ایدهعدمحضوریاحضورمشروطدرانتخاباتمجلسشورای
اسالمی،اینروزهاهممثلبرخیادوارگذشتهازسویبعضی

مردم عنوان میکند و اینطور که بهنظر میرسد ریشه همه
ناکارآمدیها را عملکرد رفقای نیم هراهی میداند که از همان

فردایحضوردرپارلماندستاصالحطلبانرادرپوستگردو

گذاشتند و به یاران رئیس مجلس پیوستند .او قدری صریحتر

ادامه میدهد شورای عالی اصالحطلبان تقریبا تصمیمش را

گرفته و بر همین اساس در حال ساماندهی استانهاست.

در مقابل ،ایده ائتالف نیز همچنان در این جریان مشتریانی
دارد و حامیان آن به پیروزیهای  94 ،92و  96استناد

اصلیترینکسانیهستندکهازحضورمشروطدرانتخابات

میگویندوابرازمیکننداصالحطلباننبایدبههرقیمتیدر
انتخاباتمجلسحضورداشتهباشند.ازطرفیگفتهمیشود

بخشی از فعاالن سیاسی این جریان ازجمله اعضای شورای
سیاستگذاریاصالحطلبانبااینایدهمخالفندوحتیبرابرآن

موضعگیریهمداشتهاند.بااینوصفوبرایبررسیدقیقتر
این مساله با سعید نورمحمدی ،عضو شورای مرکزی و رئیس
ستادانتخاباتمجلسحزبندایایرانیانبهگفتوگونشسته

و مواضع این حزب و همچنین وقایع شورای عالی را بررسی

کردیم که مشروح آن در ادامه از نظر میگذرد.

رویای فرش قرمز

زمین رقیب میداند و معتقد است اگر اصالحطلبان شرط

در سال  ۹۴بر سر اصولگرایان آمد .پیشبینی او این است

شرط و شروطگذاری و عدم شرکت در انتخابات را بازی در
گذاشتنداینگونهنیستکهشورابهآنهاالتماسکردهیافرش

کرد و در نتیجه رقیب ،سهم اصالحطلبان را هم از کیک قدرت

مدت «بالی عظیمی» بر سر  ۲۴میلیون رایدهنده خودش

قرمز برای آنها پهن کند ،بلکه هرگز به این شرط عمل نخواهد
برخواهد داشت .منتجبنیا براساس این استدالل میگوید
اصالحطلبان حتی اگر مجبور شوند نمایندگان دستچندم
را هم به مجلس بفرستند هم بهتر از این است که شرکت نکند

و صددرصد کرسیها را به دست رقیب بسپارند.

هم دارد و تاکید میکند در این زمینه حتی در بعضی مواقع

راهیجزحضورفعالدرانتخاباتوجودنداردهشدارمیدهد
تشویقمیکنندبایدبداننددرصورتاعمالاینسیاستباید

حاکمیت مطلق جبهه پایداری در مجلس را بپذیرند و بپذیرند
که جلیلی رئیس مجلس شود.

ایده حجاریان حاال رفتهرفته مشتریان دیگری هم پیدا کرده؛
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حاکمیت بهطور اعم و شورای نگهبان بهطور اخص یا پذیرای

نیروهای این جریان امیدوارند الاقل چندماهی افکارعمومی

ایدهای که میتوان عنوان مشارکت مشروط بر آن گذاشت

و مخاطب خاصش را شورای نگهبان دانست .بر این اساس
حضور نیروهای حداکثری این جریان خواهند بود یا آنکه باید
قید حضور اصالحطلبان را بزند و پیه افت مشارکت را هم به

تن بمالد .در این راستا مصطفی تاجزاده میگوید شرکت در

انتخابات به هر قیمت منتفی است و اگر اصالحطلبان به هر

قیمتیحاضربهمشارکتدرانتخاباتشوند،پایگاهاجتماعی
خود را از دست میدهند .به گفته تاجزاده ،برخی همفکرانش

هرچههستبهنظرمیرسدسیاست«انتخاباتدرتعلیق»

حاال به یکی از دستورکارهای این جریان در حدفاصل

هشتماه مانده به انتخابات خواهد بود؛ سیاستی که برخی

را با آن سر کار بگذارند .از این استراتژی البته بعید است
آبی برای حجاریان ،تاجزاده ،ناصری و باقی رفقا گرم شود.

آنطور که برخی عقالی قوم میگویند تحریم انتخابات باعث
دلسردیمردمخواهدشدوهزینهاینموضوعدربلندمدتبه

سبد اصالحطلبان واریز خواهد شد .در این رابطه بهزاد نبوی
قائل به آن است که اصالحطلبان باید به فکر امنیت و مصالح

در مجلس را پذیرفت ،در کنار دهها نماینده خوب
به مجلس راه یافتند.

در انتخابات شـــرکت نمیکنیم ،خاتمی پای

از حافظه تاریخی مردم قدمهایی برای جدایی راه اصالحات

از اعتدال برداشته شده و میشود.
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سناریوی سومی که بهنظر میرسد اصالحطلبان در
ماههای مانده به انتخابات مجلس بر آن متمرکز خواهند

ماند ،ادامه مانور بر مساله مذاکره با آمریکا و پرداخت پرحجم
رسانهای و تبلیغاتی بر آینده برجام و بازی در زمین سیاست

خارجی است .هرچه باشد معطوفکردن توجهها به چنین

فضایی ،بیش از هرچیز باعث فراغت آنها از پاسخگویی بابت

عملکردشان در حمایت از دولت و لیست امید خواهد شد؛
فراغتی که اگر بنا بر شیفت افکارعمومی به سیاست داخلی
باشد ،جایش را به کابوسی میدهد که رویای فتح بهارستان

و پاستور را یکجا بر باد خواهد داد.

انتخابات شده اســـت اصالحطلبان توانستهاند پیروز انتخابات

شوند.هرموقعهمحضورکمرنگیداشتندناموفقبودندوشکست
خوردند .اگر در این انتخابات شرکت نکنیم برای 1400برای بدنه
ما این ســـوال ایجاد خواهد شـــد که چه چیزی تغییر کرده که در

 1400میخواهیم شـــرکت کنیم .از این منظر ممکن است روی
سردرگم کند .از این منظر میتواند موثر باشد.

حجاریان از این منظر این دغدغه را مطرح کرد که

صندوقحاضرشدونشاندادنگاهمتفاوتیبه

آن را بپذیریـــم برای حضـــور در انتخابات قدری

دارد .با توجه به این دودســـتگی در سال ،90

از این وضعیت چیست؟

وقتی نمیتوانیم کاندیدایی بدهیم که مسئولیت

مساله انتخابات نسبت به دیگر اصالحطلبان

تردید باید کرد .تنها حجاریان و یکی دو نفر دیگر

آیا عدم حضـــور در انتخابات میتواند بهنفع

از اصالحطلبان چنین دغدغهای را مطرح کردند

جریان اصالحات باشد؟

که بیشتر در حوزه نظر طرح شده است.

حوزه که محوریتش با شورای عالی سیاستگذاری

نزدیکی به تفکر حجاریان هستند همین االن برای انتخابات فعال

را دارند.

اصالحطلب و حتی کنشـــگران غیرجوان اصالحطلب نسبت به

را با عدم شـــرکت خود تضعیف کنیم ،آسیب آن

زندگی مردم بهتر شده است؟ توانستهایم مطالبات مردم را پاسخ

دغدغه است .اصالحطلبان در چند انتخابات اخیر مجلس مانند

انتخابات است .چیزی که من امروز از اصالحطلبان میبینم بنای

بله ،کامال درست است .همین االن بخش عمده کنشگران جوان

قطعـــا این بهنفـــع منافع ملـــی و منافع جربان
اصالحات نیست .ما اگر بخواهیم نهاد انتخابات

سیاستگذاری اصالحطلبان هم تا جایی که من در جریان هستم

انتخابات آتی تاثیرگذار باشد عملکرد دولت است .ارزیابی شما

اثرگذاری و تغییر شـــرایط مایوس شـــدهاند چون میگویند اگر

شدهاند و میخواهند در انتخابات شرکت کنند.

نزدیک و از ســـوی آنان تایید میشدند .حتی یکی دو نفر از افراد

نگرانی آنها عملکردی است که از ناحیه پیروزی آنها در چند

مانع بزرگی که ممکن است روی رایآوری جریان اصالحات در

حجاریان و برخی دوستان بهخاطر مساله ردصالحیتها از حضور

کاندیداهایتاییدصالحیتشدهبهبرخیچهرههایاصالحطلب

نگرانی جدی اصالحطلبان برای انتخابات مجلس نه شورای

ناتوان یا افرادی که نمیشود مسئولیت رفتارشان

کهزدهمیشدواصالحطلبانباقوتمیگفتند

شرکت جدی در انتخابات دارند ،حتی احزابی که بهنوعی مدعی

نداشـــتند و صرفا مالک قرار گرفتن در لیست این شد که برخی

سالهای  ۹۴و  ۹۶فرض کرد .علی شکوریراد میگوید

یک اتفاقی سال  90افتاد .با تمام حرفهایی

وازجلساتآناطالعدارم،همینتصمیمیعنیشرکتدرانتخابات

یعنیشناختکاملیازافرادیکهمیخواستنددرلیستبگذارند،

بیرمقی داشتند ،بنابراین نمیتوان مردم را همان مردم

پایگاه اجتماعی اصالحطلبان تاثیرگذار باشد و این پایگاه را کمی

نتیجه این لیســـت بستن این ش د که برخی افراد

هزینههایفراوانیپرداختکردهایم،لذانمیتوانیمباهمهایرادات

افرادی حمایت کنند که بهنوعی حکم هندوانه دربسته را داشتند.

آورد ،مجلس دهم و بهویژه فراکسیون امید نیز عملکرد

منســـوب به اصولگرایان را در لیست قرار دادند.

بهعنوان فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان

تایید صالحیتشده نداشـــتند .بهخاطر همین مجبور شدند از

موجود ،چنین خواهد شد .به گفته زیباکالم روحانی در این

در بستن مجدد لیست این عملکرد لحاظ شود.

اصالحطلباناست،شرایطبهشکلدیگریاستوبنابرشرکتدر

حتی به تعداد نمایندههای شهر تهران یعنی  ۳۰نفر ،کاندیدای

مجلس یازدهم ،همان بالیی سر اصالحطلبان بیاید که
که درصورت ادامه عملکرد اصالحطلبان و استمرار فضای

باقی دوســـتان اصالحطلب و مشـــخصا احزاب و شورای عالی

زمانی که در انتخابات مجلس دهم در زمان لیست بستن در تهران

اصالحطلبان این روزها روی آن اتفاقنظر دارند .صادق

این ایده البته مخالفان جدیای هم دارد .رسول منتجبنیا

اول بر منافع ملی و در مرحله دوم برای خود اصالحطلبان است.

مشـــروط در انتخابات صحبت کردند .این حرف هم برآمده از یک

مرزبندی با دولت ،سناریوی دیگری است که

انتخاباتمجلس98شرکتنکردیمودرانتخاباتریاستجمهوری

برخی فعاالن جریان اصالحطلب بیان میکنند نباید در هر شرایطی

موافق چنین ایدهای هستید؟

۲

گذشته از بازی «میآییم نمیآییم» ،بهنظر میرسد

زیباکالم دراینباره میگوید ممکن است در انتخابات

تحریمانتخاباتبدنهراسردرگممیکند

در حوزه عمل اما شـــرایط متفاوت است .در این

در انتخابات آتی مجلس شورای اسالمی شرکت کنیم .اساسا شما

راهبرد اقلیتی را بهکار برد».

سعید نورمحمدی ،عضو شورای مرکزی و رئیس ستاد انتخابات مجلس حزب ندای ایرانیان در گفتوگو با «فرهیختگان»:

فعاالن سیاســـی حاضر در جریان اصالحات بیان شده و در
حال تئوریزهشدن است .سعید حجاریان و مصطفی تاجزاده

روانهمجلسکردهوازفیلترهاینظارتیردکنندوگرنهباتجربه

و هروقت خوشش نیامد ،آنها را سر کار بگذارد.

پایین با انتخابات پدید نمیآید و این یعنی پروژه اصالحات

است و میگوید با توجه به تجربه سال ۹۴جمعبندی شورای

دیدار با انتقاد از بیعملی کشورهای اروپایی برای اجرای تعهداتشان

که اصالحطلبان بتوانند چهرههای کارآمد و توانمند خود را

سیاسی نیستند که هرگاه دلش خواست از آنها سواری بگیرد

به اعتقاد ناصری «حضور در مجلس تحت شرایطی معنا دارد

خواهد کرد؛ چراکه بهطور طبیعی مردم بازیچه یک گروه

کسانی که اصالحطلبان را به شرکت نکردن در انتخابات

میتوان به نافرمانی مدنی هم فکر کرد.

او دلیل این جمعبندی را ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات

همین حرفها را دیگر چهرههای اصالحطلب را هم میزنند.

خواهد رفت و بختشان برای پیروزی در این انتخابات افول

انتخاباتاخیربهجایمانده؛لذابرایپاککردناینموضوع

صبح روز گذشته «امانوئل بون» ،مشاور رئیسجمهوری فرانسه با علی

و مسائل منطقهای و دوجانبه با وی گفتوگو کرد .علی شمخانی در این

طیفهای رادیکال این جریان قدری حال حاکمیت را بگیرد

آنطور که حجاریان متوجه شده اگرچه تاکتیک اصلی

محمدرضاعارفکههنوزدلشباخیلیازاعضایلیستامید

عالی سیاستگذاری اصالحطلبان آن است که ائتالف نکنیم.

در قدرت دارند ،بازگشت به تحریم نوعی عقبگرد به شمار

حسینمرعشی،سخنگویحزبکارگزارانهمباتاکیدبراینکه

به انتخابات گره نخورده است .او البته ظاهرا روش جایگزینی

شمخانی ،نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی

نیست و حاال که این جریان نسبت به آن روز حضور پررنگتری

نگهبان ،نه لیست و آدمها و نه استراتژی انتخاباتی نیست.

اصالحات ،سازماندهی نیروها از پایین است ،اما فشار از

صاف نشده ،قائل به حضوری اصالحطلبانه و بدون ائتالف

اگر دومی را هم زدند سراغ لیستهای سوم و چهارم برویم اما

مجلس فعلی و لیست ناکارآمد امید ،این دوره دیگر نمیتوان

یکی از ضرورت ائتالف میگوید و دیگری از لیست مستقل.

دوگانه تکراری ائتالف یا استقالل

اولین انتخابات بعد از حوادث  -88و رای دادن چراغ خاموش

خاتمیهمنشانمیدهدقهرباصندوقرایبهاینسادگیها

شکستهایی مشابه  84برای آنها بهتر بود .به هر ترتیب این

مکنت دارد باید با اتکا بر آن به بازار سیاست برود .اگر پول بازار

خواهیم آمد.

این یعنی هوا حسابی پس است .تجربه سال - 90بهعنوان

این روش تا سال  ۹۶جواب میداد و دیگر جواب نمیدهد.

حال سپری شدن است .در چنین فضایی هریک از گروهها در

وآنطورکهخبرهاحکایتداردگویاقراراستبعدازتجربههای

میکردید اما االن میترسید رای نیاورید و انتقاد میکنید».

اما دود آن خیلی زود و در انتخابات 1400به چشم این جریان

کنند.

بتازند.اصولگرایاناینبارواژهایجدیدبرایخودجعلکردهاند

میکردید رای میآورید ،در هر شرایطی در انتخابات شرکت

میکنند؛ پیروزیهایی که اگرچه در ادامه ،اصالحطلبان را

شمارش معکوس تا اسفندماه  ،98موعد انتخابات مجلس

تالشند اسب خود را زین کنند و چهارنعل به سمت انتخابات

شدند .چرا آنموقع [این حرفها را] نگفتید؟ آنموقع فکر

معتقدند اگر لیست اول ما را زدند سراغ لیست دوم برویم و

بر سر اصل مشارکت متفقالقولند و ترجیح میدهند اراده

یازدهم آغاز شده و زمان برای گروههای سیاسی بهسرعت در

ثبتنام کردند و از میان آنها  ۱۰تا  ۱۵نفر ناشناس انتخاب

میآید .مضاف بر آنکه تحریم انتخابات  98شاید به تعبیر

سوار بر خر مراد نکرد اما هرچه بود از واگذاری نتیجه و تکرار

محمد جعفری

دادید که هرکس اصالحطلب است ثبتنام کند ۲۰۰ .نفر

در انتخابات شـــرکتکنیم چه چیزی تغییر میکند؟ آیا شرایط

دهیم؟ متاســـفانه عملکرد دولت در برخـــی حوزهها طوری بوده

برای اینکه نهاد انتخابات در ایران تثبیت شود از مشروطه تاکنون

که کنشـــگران اصالحطلب و حتی بدنه اصالحطلبان را مایوس و

و انتقادهایی که ممکن است به عملکرد شورای نگهبان یا عملکرد

چیزیکهمشاهدهمیشودایناستکهمردمگالیهمندند.اینهم

برخینهادهایدیگرداشتهباشیم،انتخاباترابهحالخودواگذار

بیانگیزه کرده است.

بخش قابلتوجه آن ماحصل عملکرد دولت است.

حزب ندای ایرانیان هم بهعنوان یک حزب جوان زمانی که تاسیس

این نکته به این معناست که شورای عالی با قوت در انتخابات

کنیم.عدمحضوراصالحطلبانقطعابرایکشورمضراست.تجربه

نیســـت که بتوانیم ب هراحتی از کنار آن بگذریم و برای آن شرط و

قطعا همینطور است .کارگروههای شورای عالی شکل گرفتهاند

بینام و نشان جای آن را خواهند گرفت.

عملکردنمایندگانکنونیراآغازکردهاست.اینکارگروهمشخص

عدم شرکت در انتخابات مجلس کنونی ممکن است در انتخابات

که قبول نداریم و فکر میکنیم به ضرر مردم بوده ،مرزبندی کنیم و

اصالحطلبان یک پایگاه اجتماعی دارند ،پایگاه اجتماعیای که

دولت انتقاد داریم .باید بهطور شفاف بگوییم این بخش از عملکرد

شد در مرامنامه خود این نکته را اعالم کرد که انتخابات مسالهای

شروط بگذاریم .باید از کوچکترین فرصتها برای اصالحطلبی
اســـتفاده کنیم .بهخاطر همین دلیل حزب ندای ایرانیان بهطور
مصمم در انتخابات شـــرکت خواهد کرد .از مدتی پیش هم ستاد

انتخابات حزب تشکیل شده و فعالیت را آغاز کردهایم .ما قطعا در
انتخابات حضور محکمی خواهیم داشت.

شرکت میکند؟

و یک کارگروه هم با مسئولیت محمود صادقی کار پایش و ارزیابی

خواهد کرد نمایندگان اصالحطلب مجلس که با لیســـت امید
وارد مجلس شـــدهاند ،آیا عملکرد رضایتبخشی داشتهاند و آیا
این عملکرد مورد تایید اصالحطلبان بوده یا خیر که براساس آن

هم نشـــان داده اگر یک جریان از انتخابات خارج شود ،جریانات

 1400هم اثرگذار باشد و امکان مانور را از اصالحطلبان بگیرد؟

بهنظر من خیلی قدرتمند است .هرموقع این پایگاه تمامقد وارد

تدبیری دارید برای اینکه بتوانید بدنه را بازسازی کنید؟

اصالحطلبان خود به جمعبندی نرسیدهاند ولی ما بهعنوان ندای

ایرانیانفکرمیکنیمبایدخیلیجدیباآنبخشازعملکرددولت

عبگیریموبگوییمبهبرخیعملکردهای
خیلیشفافدربارهآنموض 
دولت را که در آن منافع مردم تامین نشده است ،قبول نداریم.

