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قاسم میرزایی نیکو نماینده اصالحطلب مجلس گفت :دولت الیحه اصالح س��اختار را به مجلس ارائه کرد و
کمیسیون ویژهای نیز برای این موضوع در قوه مقننه تشکیل شد ،کارشناسان بررسی کردند اما کمیسیون ویژه
نظر مثبتی در خصوص اصالح ساختار دولت نداشت ،سپس این الیحه به صحن آمد و نمایندگان در صحن علنی
مجلس شورای اسالمی با اصالح س��اختار دولت مخالفت کردند .به گزارش خانه ملت ،میرزایی نیکو بیان کرد:
قاسم میرزایی نیکو:
دولت همچنان بر اصالح ساختار خود تاکید دارد و اگر چه به لحاظ قانونی در فرصت  6ماه پس از رد الیحه اصالح
دولت بر اصالح
س��اختار دولت در مجلس نتوانس��ته الیحهای را ارائه کند ،اما هرجایی که تریبونی را به دس��ت آورده به صورت
ساختاروزارتخانهها شفاهی بر لزوم اصالح ساختار دولت تاکید کرده اس��ت .وی گفت :اگر بار دیگر الیحه اصالح ساختار دولت را به
مجلس ارائه کنند ،ممکن است نمایندگان این بار با الیحه موافقت کنند زیرا اصرار دولت را دیدهاند.
اصرار دارد

»

خبر
با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی؛

حجت االسالم و المسلمین رئیسی
به ریاست قوه قضائیه منصوب شد

حضرت آیت اهلل خامن��های رهبر معظم انقالب اس�لامی در
حکمی حجت االسالم و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی
را به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی دفتر مقام معظم رهبری ،رهبر
انقالب اسالمی در این حکم که با تاریخ شانزدهم اسفند ماه صادر
ش��ده ،با تأکید بر لزوم تحول در قوه قضائیه و آغاز پرقدرت دوران
جدیدی که زیبنده گام دوم انقالب باشد ،از فقاهت ،دانش ،تجربه،
سالمت ،امانت و کارآمدی حجت االسالم و المسلمین رئیسی در
مقاطع گوناگون خدمت و سوابق طوالنی ایش��ان در قوه قضائیه و
آشنایی کامل با همه زوایای آن ،به عنوان دالیل این انتخاب یاد ،و
در ادامه هشت توصیه مهم خطاب به رئیس جدید قوه قضائیه بیان
کردند.متنحکمرهبرمعظمانقالباسالمیبهاینشرحاست:
بسماهللالرحمنالرحیم
جناب مستطاب حجت االس�لام و المسلمین آقای حاج سید
ابراهیمرئیسیدامتبرکاته
آغاز ده��ه پنجم انقالب و گذش��ت چهل س��ال از تش��کیل
دادگس��تریِ مبتنی بر فقه و حقوق اس�لامی ،ایجاب میکند که
با تکیه بر تجربهها و دس��تاوردها و رهنمودهای انباش��ته در این
نصاب زمانی ،تح ّولی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در
قوه قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزهای
مضاعف و نظم و تدبیری حکمتآمیز ،دوران جدیدی را که زیبنده
گام دوم انقالب است ،با قدرت و جدیت آغاز کند.
اینجانب ب��رای تحقق این مقص��ود حیات��ی ،جنابعالی را
برگزیدهام که دارای سوابق طوالنی در سطوح مختلف قوه قضائیه
و آش��نا با همه زوایای آن میباش��ید و از طرفی در کنار فقاهت از
تحصیالت حقوقی و دانش و تجربه در این عرصه مهم برخوردارید،
و س�لامت و امانت و کارآمدی خود را در مقاطع گوناگون خدمت
نشاندادهاید.
سند تحول قضائی پیشنهادی جنابعالی را مالحظه کردم .بر
اساس مشورتها و نظرات کارشناسی ،آن را مفید و کارساز میدانم.
با این حال چند نکته را مؤکدا ًبه جنابعالی سفارش میکنم.
نخست آنکه برای همه فصول این سند و بندهای ذیل آنها ،زمان
تعیین کنید و خود و همکارانتان را بر پایبندی به سرآمد برنامه الزام
نمایید .در زمانبندیها نه عجله و نه مماطله نباید راه داده شود.
دوم آنکه در هم ه فصول تحول ،مردمی بودن و انقالبی بودن و
ضد فساد بودن را رعایت کنید.
سوم آنکه عنصر نیروی انس��انی صالح را در رأس عوامل تحول
پاکی دامن آنان از هر گونه
و پیشرفت قوه بدانید .سالمت قضات و ِ
فساد ،شرط الزم و ا ّول برای همه توفیقات شما است .در ریشهکنی
فساد از درون قوه که مایه مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات
دادگاهها و دادسراها است ،هیچ تردید و درنگ نکنید.
چهارم آنکه گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادیهای
مشروع و نظارت بر ا ِعمال قانون را که در شمار هدفهای قوهقضائیه
در قانون اساس��ی اس��ت در رأس برنامهها قرار دهید .این موجب
اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائی��ه در حوادث و منازعات
خواهدشد.
پنجم آنکه در برخورد قضائی مالحظه این و آن را نکنید.
ششم آنکه از جوانان صالح و انقالبی و فاضل در مسئولیتهای
قوهاستفادهکنید.
هفتم آنک��ه قاض��ی و دادگاه را عزیز بدارید .احس��اس عزت و
س��د محکمی در برابر انگیزهها و عوامل نفوذ و
شرافت در قاضیّ ،
انحرافاست.
هشتم آنکه همکاری با قوای مجریه و مقننه و همافزایی با آنان
را که سفارش همیشگی اینجانب است در نظر داشته باشید .آنان
نیز موظف به همراهی و همکاری با شمایند.
در پایان الزم میدان��م از آیت اهلل آملی ب��ه خاطر تالشهای
ارزشمندشان تشکر و قدردانی کنم و برای توفیق کامل جنابعالی
و همکارانتان دست دعا و توسل به درگاه ربوبی بلند کنم و توجهات
و دعای حضرت بقیة اهلل ارواحنا فداه را مسألت نمایم.

لعیاجنیدی:

»

آسیبهای ناشی از
تحریممستندسازی
میشود

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور گفت :خسارت و آسیبهای وارده به بخشهای گوناگون کشورمان
ناشی از تحریم آمریکا با هدف تالش برای اقدامات حقوقی و ثبت در تاریخ جمع آوری و مستندسازی میشود.
به گزارش برنا ،جنیدی اظهار داش��ت :این اقدام توس��ط کمیته حقوقی تحریم انجام میش��ود و الزم است
مستندات تحریمهای غیرقانونی آمریکا توسط همه دس��تگاهها به دبیرخانه این کمیته ارسال شود چراکه برای
دعوای اصلی در دیوان بینالمللی دادگس��تری باید تمام رفتارهایی که در نتیجه خروج آمریکا از برجام به ایران
ضرر میزند ،مستند باش��د .معاون حقوقی ریاس��تجمهوری افزود :آمریکا بدون هیچ توجیه منطقی و به بهانه
صلح و امنیت از این پیمان بینالمللی (برجام) که هدفی جز تقویت صلح در جهان نداشت خارج شد و در تناقضی
آشکار تحریمها علیه ایران را تشدید کرد.

گزارش «روزان» از دیدار انتخاباتی با فراکسیون امید:

هشدار نسبت به گسترش یأس و ناامیدی

گروه سیاس�ی -هفته گذش��ته
خبری مبنی بر دیدار اعضای فراکسیون
امید مجلس شورای اس�لامی با رئیس
دولت اصالحات منتشر شد .خبری که
ابتدا جزئیاتی درباره آن نش��ر نیافت اما
سپس ،سخنان رئیس دولت اصالحات
در آن جلسه منتشر ش��د و مورد توجه
افکار عمومی قرار گرفت.
جلس�ه رئی�س دول�ت
اصالحات و فراکسیون امید
فاطم��ه س��عیدی س��خنگوی
فراکس��یون امید روز سهشنبه در مورد
برگزاری جلس��ه دیدار با رئیس دولت
اصالحات اطالعرس��انی کرد .او تأکید
کرده بود که این دیدار به روال هر ساله
و در سالگرد انتخابات انجام گرفته و در
آن پیرامون مس��ائل و مشکالت کشور
صحبت شده است.
بع��د از این خب��ر ،برخ��ی دیگر از
اعضای فراکسیون که در جلسه حاضر
بودند ،درباره آن جلس��ه سخن گفتند.
براس��اس این روایتها جلسه دیدار در
شامگاه دوشنبه سیزدهم اسفند برگزار
شده که حدود  50الی  60نفر از اعضای
فراکس��یون حاضر بودن��د و در ابتدای
جلس��ه حدود  20الی  25نفر از اعضای
فراکس��یون امید صحبت کردند .گفته
ش��ده که صحبتها درباره موضوعات
مختلف��ی ب��وده و بر روی یک دس��تور
مشخص تمرکز نشده است .البته ،گفته
ش��د که بحث درباره مشکالت کشور و
گسترش احساس ناامیدی بوده است.
تا پیش از پانزدهم اس��فند یعنی دو
روز بعد از آن جلس��ه ،خبر دقیقتری از
صحبتها و بحثها منتش��ر نش��د .در
این فاصله اغلب حاضران جلس��ه وقتی
درباره آن دی��دار صحب��ت میکردند،
تالش داشتند که تأکید کنند جلسهای
عادی و طبق روال بوده است .این تأکید
از نگرانی حاضران نس��بت به حواش��ی
احتمالی ناشی میش��د .دیدار با رئیس
دولت اصالحات پی��ش از این نیز برای
حاضران در جلسه حاشیه درست کرد.
تندروه��ای مجلس اغلب داش��تن هر
ارتباطی با رئیس دولت اصالحات را در
بین همکارانشان برنمیتابند .نامبردن از
او در نطقها یا دیدار با وی اغلب هیاهوی
آنها را بلند میکند.
با همین سابقه بوده است که تا پیش
از انتشار متن صحبتهای رئیس دولت
اصالحات در آن جلسه ،اغلب حاضران
به جای اطالعرس��انی درباره محتوای
جلسه بر این تأکید میکردند که دیدار
آنها امری عادی است و نشان از موضعی
خاص یا تحولی خاص ندارد.
اعالمبرائتبرایحفظعافیت
اما واکنشهای اعضای فراکسیون

امید محدود به اطالعرس��انیهای کلی
درباره آن جلس��ه نش��د بلک��ه یکی از
اعضای این فراکس��یون خود را مخالف
این دیدار معرفی کرد و در سخنانی که
فورا ً در رس��انههای اصولگرا بیشترین
توجه را به خود جلب کرد مخالفت خود
را نشان داد .جلیل رحیمی جهان آبادی
نماینده مردم تایباد و رئیس فراکسیون
اهل س��نت مجلس دی��دار ب��ا رئیس
دول��ت اصالح��ات را ه��در دادن وقت
عنوان کرده و گفت��ه که «ضمن احترام
به فراکس��یون امید ،طبق روال دو سال
گذشته ،امسال نیز در جلس��ه دیدار با
رئیس دولت اصالحات شرکت نمیکنم
چون نمیخواهم وقتی را که متعلق به
موکالن و پیگیری مشکالت آنان است
به چالشهای سیاسی هدر بدهم ،رفع
بدبختیهای مردم را واجبتر از جلسات
پرچالش اینچنین��ی میدانم .مواضع
رهبری نسبت به رئیس دولت اصالحات
مشخص اس��ت و اطاعت از رهبری را بر

»

رئیس دولت اصالحات به مجلس آمدند
اما ب��رای عافیت خ��ود از او اعالم برائت
میکنند.
رحیمی جهانآبادی ار اعضای حزب
کارگزاران سازندگی است و این موضع
او با واکنش حزب متبوعش روبهرو شد.
علی جمالی عضو هیأت رئیسه این حزب
در توئیتی با انتقاد از مواضع او نوش��ت:
«آقای رحیمی جهانآبادی که بیش از
یک سال اس��ت از حزب کارگزاران جدا
ش��دهاند و حتی در آخری��ن کنگره نیز
حضور نداش��تهاند ،امروز نمیتوانند به
نام کارگزاران موضعی بگیرند که بهدرد
ش ِرو بخورد .این
تأییدش در انتخابات پی 
مواضع هیچ ارتباطی به حزب کارگزاران
سازندگی ایران ندارد».
البت��ه ،جهانآبادی ب��ه این توئیت
پاس��خ داد و نوش��ت« :بنده در دو سال
عضویت در ش��ورای مرک��زی به دلیل
گرفتاریهای نمایندگی م��ردم دو بار
توانستم در جلسات شورا حاضر شوم و

کرد .صحبتهایی که ب��ا واکنشهای
بس��یاری در ش��بکههای اجتماع��ی
روبهرو شد.
رئیس دول��ت اصالحات ب��ا تأکید
بر اینک��ه به ج��ای مقصریاب��ی باید به
دنبال ریش��ههای بحران کنون��ی بود،
گفته که «نتیجه ای��ن وضعیت افزایش
بیاعتمادی م��ردم به نظ��ام و جامعه و
تبدیل این بیاعتمادی به ناامیدی است.
وضعیتکنونینتیجهبرخیسیاستهاو
جهتگیریها است که باید اصالح شود.
هم در ساختار و هم در رویکرد اشتباه و
اشکاالتی وجود داشته است .در مجلس،
آقای مطهری خیلی شجاعانه ،بسیاری از
مسائل را مطرح میکند اما این سخنان
چقدرشنیدهمیشود؟»
رئیس دولت اصالحات تأکید کرده
که «اصالحات اگر چه نظر انتقادی دارد
اما درون نظام اس��ت .خطر این است که
مردم از درون هم مأیوس شوند .نظام باید
اصالحپذیر و انعطافپذیر شود تا با اصالح

رئی�س دولتت اصالح�ات با بی�ان اینک�ه «برج�ام کار بزرگ�ی بوده اس�ت و اگر
تنها اث�ر آن ،این باش�د ک�ه م�ا را از بن�د  7منش�ور س�ازمان ملل خ�ارج کند،
موف�ق ب�وده اس�ت» اف�زوده ک�ه «درب�اره  FATFضم�ن احت�رام ب�ه نظرات
موافق و مخال�ف ،نمیدان�م با توج�ه به مصال�ح ملی ،به چ�ه حس�ابی در مقابل
آن مقاوم�ت میش�ود .کاری نکنی�م ک�ه اجماعی ب�ه نف�ع ترامپ ایجاد ش�ود و
مجلس باید از دس�تاورد خود یعنی تصویب  FATFبه ش�کل ج�دی دفاع کند.

خود واجب میدان��م .قب ً
ال هم به همین
دلیل در جلس��ات اینچنینی ،هیچگاه
شرکت نکردم».
صحبته��ای جهان آب��ادی از یک
سو به وضوح نش��ان میدهد که بر روی
کسانی در این جلس��ه حاضر میشوند،
فشار س��ختی وارد میش��ود و از سوی
دیگر ،نش��ان میدهد که در فراکسیون
امید هس��تند کس��انی که ب��ا حمایت

سال قبل هم به دلیل همین گرفتاریها
کاندیدای شورا نش��دم و مواضعم کام ً
ال
شخصی است».
ف�رازی از س�خنان رئی�س
دولت اصالحات
دو روز بع��د از دی��دار رئیس دولت
اصالحات با اعضای فراکس��یون امید،
کانال تلگرامی نزدیک به ایش��ان متن
صحبتهای او در آن جلس��ه را منتشر

نظام ،یأسها از بین برود».
وی گفته که «امروز من از سوی مردم
با این س��ؤال مواجهم که ما را کشاندید
پای صندوق رأی ،یک مورد نشان دهید
که در راستای اصالحات واقعی باشد؛ آیا
قوهقضائیه و نحوه برخوردها بهتر شد یا
بخش خصوصی سالم میتواند در عرصه
حضور داشته باشد؟ آیا رویکردهایی که
ما را در تنگناهای بزرگ خارجی قرار داد،

اصالح ش��د یا در برابر رویکردهای سالم
مقاومت ش��د تا مردم نتیجه امتیازی را
که بهدست آمده احساس نکنند؟ دیگر
خیلی سخت اس��ت که به مردم بگوییم
بیایید رأی بدهید .آی��ا فکر میکنید در
دور آینده انتخابات به حرف من و ش��ما
مردم پای صندوقها خواهند آمد؟ بعید
میدانم مگر اینک��ه در یکس��ال آینده
تحولی رخ دهد.
رئیس دولت اصالحات تصریح کرده
که «متأسفانه با خواس��ت جریانهای
داخل��ی ی��أس در جامعه م��ا در حال
افزایش اس��ت و ریزش از اصالحطلبان
به س��بد جریانهای رقی��ب اصالحات
نمیرود ،بلکه به س��بد براندازان روانه
میشود».
او با بیان اینکه «برج��ام کار بزرگی
بوده است و اگر تنها اثر آن ،این باشد که
ما را از بند  7منش��ور سازمان ملل خارج
کند ،موفق بوده است» افزوده که «درباره
 FATFضمن احترام به نظرات موافق و
مخالف ،نمیدانم با توجه به مصالح ملی،
به چه حس��ابی در مقاب��ل آن مقاومت
میش��ود .کاری نکنیم ک��ه اجماعی به
نفع ترامپ ایجاد ش��ود و مجلس باید از
دستاورد خود یعنی تصویب  FATFبه
شکل جدی دفاع کند».
رئیس دولت اصالح��ات ضمن بیان
اینک��ه «دولت میتوانس��ت تصمیمات
بهتری بگیرد» گفته که «جریانی که این
همهتهاجمبهدولتمیکندازسردوست
داشتنمردماینکاررانمیکندبلکهبرای
این است که از دولت و اصالحات و امثال
مطهریبدشانمیآید».
سخنان رئیس دولت اصالحات نشان
میدهد که او علیرغم محدودیتهایی
که دارد ،درک واقعبینانهای از ش��رایط
سیاس��ی کش��ور دارد .ناامی��دی و
سرخوردگی عمومی را درک کرده است
و متوجه است که تداوم وضع موجود به
نظرناممکنمیآید.
انتقادهای بس��یاری ب��ه او به خاطر
دعوتمردمبهرأیدادندرانتخاباتهای
مجلس دهم و حتی ریاس��تجمهوری
شده اس��ت .این س��خنان رئیس دولت
اصالحات نشان میدهد که او به انتقادات
با نگاه��ی همدالنه گوش کرده اس��ت و
متوجه اس��ت که این ناامیدی و از دست
رفتن سرمایه اجتماعی به هر دلیلی که
باشد به هم به روند اصالحطلبی و هم به
جریان اصالحطلبان آسیب وارد کرده و
اگر برای آن چارهاندیشی نشود ،تداومش
خسارتبارترهمخواهدشد.
با این حال ،باید گفت که او بهعنوان
رهبر جری��ان اصالحات گرفت��ار همان
ناامیدی هم هست و در کالمش اثری از
راهکاری برای برونرفت از بحران نیست.

محمد هاشمی:

روحانیدرباره«سخنگو»نداشتندولتپاسخگوباشد
محمد هاش��می عضو سابق
مجمع تشخیص مصلحت نظام
در مورد اینکه انتخاب س��خنگو
ب��رای دول��ت در ش��رایط فعلی

چقدر الزم و ضروری است اظهار کرد :همیشه
مرسوم بوده که دولتها سخنگو داشته باشند تا
هم در کنفرانسهای خبری و هم در سایر موارد
الزم س��خنانی را از قول دول��ت و رئیس آن به

گوش رسانهها و مردم برسانند و ارتباط الزم را
برای انتقال اطالعات از دولت به سایر دستگاهها
یا مردم و رسانهها برقرار کند.
به گزارش ایسنا ،هاش��می تأکید کرد :این
موضوع که یک دولت س��خنگو داش��ته باش��د
امری ضروری برای همه دولتها بوده و هست،
اما اینکه آقای روحانی چه مصلحتی دیده است
که در شرایط فعلی س��خنگویی برای دولت در
نظر نگیرد را خود ایشان باید پاسخ بدهد.
این عضو س��ابق مجمع تشخیص مصلحت
نظام با تاکید ب��ر اینکه مواضع رس��می دولت
باید از زبان س��خنگو با مخاطب��ان آن دولت در
میان گذاشته ش��ود ،اظهار کرد :افراد مختلف
در هیأت دولت میتوانند مواض��ع فردی خود
را در گفتگو با رس��انهها بازگو کنن��د یا درباره
مسئولیتهایش��ان به طور تخصصی پاسخگو
باش��ند اما هیچکدام از آنه��ا را نمیتوان موضع
رس��می دولت دانس��ت ،چ��را ک��ه دولت یک
مجموعه کلی است و هر کدام از آن افراد بخشی
از آن مجموعه محسوب میشوند و کار سخنگو
این اس��ت که از طرف تمامی ای��ن مجموعه به
رسانهها یا مردم پاسخگو باشد.

هاش��می ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه نمیتوان
قض��اوت کرد که آی��ا با نبود س��خنگوی دولت
رابط��ه جامعه ب��ا دولت قطع ش��ده اس��ت یا
خیر ،اظه��ار کرد :ب��ه هر حال در ح��ال حاضر
هم پ��س از برگ��زاری جلس��ات هفتگی هیأت
دول��ت معم��والً وزرا ب��ه می��ان خبرن��گاران
میآیند و پاس��خ س��واالت آنه��ا را میدهند و
وزرا خودش��ان نیز در س��فرهای اس��تانی که
معموالً آخر هفتهها برگزار میکنند به ش��کلی
میکوش��ند مطالبات م��ردم را پیگیری کنند
و پاس��خ س��واالت آن��ان و رس��انهها را بدهند
اما همه این موارد میتواند به این معنا باش��د
که رابطه دولت با جامعه قطع نش��ده اس��ت به
این معنا نیست که وجود سخنگو یک ضرورت
نیست.
این عضو س��ابق مجمع تشخیص مصلحت
نظ��ام در پای��ان تاکید ک��رد :همانط��ور که
میدانی��م وزرا چ��ون از س��وی خودش��ان و
مس��ئولیت فردیش��ان صحب��ت میکنن��د
نمیتوانند جای خالی س��خنگو را پر کنند و به
نظر میرسد نیاز به سخنگو با این تمهیدات رفع
نشده است.

گزارش
شورای وحدت اصولگرایان
و مشکالت پیش رو

»

کمتر از یک س��ال به برگ��زاری انتخابات مجلس ش��ورای
اس�لامی باقی مانده اس��ت اما جناح اصولگرا هنوز نتوانسته به
اجماعی فراگیر دست یابد .جبهه اصولگرایی تاکنون قادر نبوده
که یک بلوک سیاسی مس��تحکم و بزرگ مقابل رقیب تشکیل
دهد و ناچار در بلوکهای سیاسی کوچک باقی مانده است.
به گ��زارش ایرن��ا ،ش��ورای وح��دت اصولگرای��ان در مهر
ماه امس��ال با صدور نامه ای آغاز به کار کرد ،ش��ورایی با حضور
گروههای مختلف همسو که در نامه خود به دولت اعالم کرد برای
حل مشکالت اقتصادی کشور آماده است.
گفته می ش��د علیرضا زاکانی به عنوان ب��ازوی اجرایی این
ش��ورا وظیفه جمع کردن اصولگرایان را برعهده گرفته است و
حجتاالسالم سید ابراهیم رئیس��ی ،محمد باقر قالیباف ،سعید
جلیلی و محسن رضایی نقش محوری جلسات را بر عهده دارند.
اگر چه قالیباف پس از مدتی از این شورا جدا شد و تشکلی با
اندیشه های نواصولگرایی پایه گذاشت.
چند روز پیش محمدرضا میرتاجالدینی از فعاالن سیاس��ی
اصولگرا از ریاست حداد عادل بر ش��ورای وحدت اصولگرایان
خبر داد و گفت« :کلیت قضیه را تایید میکنم .جلسات شورای
راهبردی وحدت نیروهای انقالب به روال همیش��گی تش��کیل
میشود و بناست که در آیندهای نزدیک این جلسات با جامعیت
بیشتری برگزار شود تا وحدت و همگرایی بسیار باالیی میان تمام
جریانهای اصولگرایی ایجاد شود .ما دو انتخابات مهم مجلس و
ریاستجمهوری را در پیش داریم و این نوید را میدهم که جمنا
میخواهد یک وحدت سراس��ری میان تمام اصولگرایان ایجاد
کند تا مشکالت انتخاباتهای پیشین پیش نیاید».
اما مهدی چمران ای��ن خبر را تکذیب ک��رد و گفت« :اخبار
منتشره مبنی بر تعیین رئیس برای این شورا دقیق نیست و اصال
چنین بحثی در ش��ورای وحدت مطرح نشده اس��ت .این شورا،
ریاستی نیست؛ بلکه یکسری افراد دور هم جمع شدهاند و بحث
و برنامهریزی میکنند .حال ممکن اس��ت در هر جلسه ،یک نفر
مدیریت بحثها را برعهده داشته باشد؛ اما به معنای ریاست کلی
شورا نیست».
مس��ئله اتحاد اصولگرایان تنها ب��ه ای��ن دوره از انتخابات
بازنمیگردد هر بار که به انتخاباتی نزدیک می شویم جریان ها و
احزاب اصولگرا با آهنگی تند به دنبال وحدت می روند.
بعد از انتخابات ریاس��ت جمهوری  1396و شکس��ت نامزد
اصولگرایان ،ابراهیم رئیس��ی که در قالب جمن��ا وارد انتخابات
ش��ده بود .زمزمه اصالح و بازنگری در احزاب اصولگرا به گوش
رس��ید .در پنجم خ��رداد  1397جامعه روحانیت مب��ارز اعالم
کرد در اساس��نامه خود تغییراتی ایجاد کرده است و در آخرین
رایگیری آیتاهلل موحدی کرمانی که پ��س از آیتاهلل مهدوی
کنی دبیرکل فقید جامعه روحانیت ش��ده بود ج��ای خود را به
حجتاالس�لام مصطفی پورمحمدی داد و خود به عنوان رئیس
شورای مرکزی این تشکل سیاسی منصوب شد.
اما در این میان رئیسی ش��ورای وحدت اصولگرایان را پایه
گذاش��ت تا اینبار او محور اتحاد اصولگرایان باش��د .ش��ورای
وحدت شورایی متش��کل از  ۲۴حزب اصولگرا ۱۸ ،تشکل عضو
جبهه پیروان خط ام��ام و رهبری ،جبهه ایس��تادگی ،جمعیت
ایثارگران ،جمعیت رهپویان ،جبهه پایداری و جمعیت پیشرفت
و عدالت است.
اما در اواخر آذر ماه حمیدرضا ترقی سخنگوی حزب موتلفه
اس�لامی به صورت تلویحی توقف نشس��ت های شورای وحدت
اصولگرایان را تأیید کرد.
وی درباره ادام��ه برگزاری جلس��ات مجموعه  ۲۴تش��کل
اصولگرا با محوریت حجت االس�لام رئیس��ی گفت :در این ماه
نشنیدم که جلساتی را برگزار کرده باشند ولی پیش از این طبق
روال معمول جلسات برگزار می شد.
بحث های مطرح شده در خصوص ریاس��ت حداد عادل نیز
نشان می دهد که اصولگرایان نتوانس��ته اند به اتحادی درونی
دس��ت یابند .باهنر دبیرکل جبه��ه پیروان خط ام��ام و رهبری
میگوید« :هرازچندگاهی میبینیم جبهه متحد اسالمی ،جمنا
و جبهه وحدت عناوین مختلفی است که در زمان انتخابات بروز
و ظهور پیدا میکنند .س��ال  98انتخابات مجلس است و احزاب
و جریانات نیز خودش��ان را برای آن مقطع آم��اده میکنند .باید
ائتالفی بزرگ از اصولگرایان به وجود بیاید .جلس��ات راهبردی
اصولگرایان بر همین اس��اس تشکیل میش��ود و افراد حقیقی
و حقوقی مؤثر در جلس��ات حضور پیدا میکنند ،اما هنوز به نام
تشکیالتی قویای نرسیدهاند .به نظر میرسد شورای وحدت از
درون آن دربیاید .امیدواری زیادی داریم که این وحدت به وجود
بیاید».
همانگونه که باهنر می گوید بررسی فعالیت ها و تالشهای
اصولگرای��ان ب��رای اتحاد در چند س��ال اخیر نش��ان می دهد
اصولگرایان هنوز نتوانسته اند به اتحادی مستحکم دست یابند
و ناچار در هر انتخاباتی در گروه های سیاسی کوچک و غیرمقاوم
پا به عرصه می گذارد.
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