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برگ��زاری دوازدهمی��ن دور انتخابات مجلس 
برای اصالح طلبان واقعیتی را روش��ن کرد که 
از مدتها پیش توسط کارشناسان سیاسی پیش 
بینی ش��ده بود. اگرچه خیلی ها تالش کردند 
که این ش��رایط را ناشی از شیوع بیماری کرونا 
بدانند اما برای خود اصالح طلبان هم روش��ن 
بود که سیاست های اجرایی آن ها در چند سال 
اخیر به گونه ای بود که موجی از ناامیدی برای 

مردم به همراه داشته است. 
حاال به نظر می رس��د عدد انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری 1400 ، یعن��ی س��یزدهمین دوره 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری نی��ز آنچنان که 
معروف است برای آنان خوش شانسی به دنبال 
نداش��ته باش��د، اما واقعیت این اس��ت که کار 
برای اصالح طلبان دیگر س��خت تر از گذشته 
ش��ده است. این س��وال اکنون مطرح است که 
اصالح طلبان مش��غول به چه نوع برنامه ریزی 
برای جبران این شرایط هس��تند؟ در اردوگاه 
اص��الح طلبان چه می گ��ذرد؟ برخی در درون 
اصالح��ات می گویند آنها باید از مردم به دلیل 
تحقق نیافتن وعده هایشان عذرخواهی کنند و 
عده ای دیگر بر این باورند که بایس��تی در بدنه 
اصالح طلب��ی، اصالحات ج��دی ایجاد کرد و 
برخی دیگر نیز با چنین رویکردی مخالفند. در 
این میان برخ��ی نیز معتقدند که دولت اصلی 
ترین مقصر در به وجود آمدن دیدگاه منفی به 
اصالح طلبان اس��ت و آنها در این میان قربانی 

شده اند؟ 
اما با توجه ب��ه این دیدگاه ها آیا اصالح طلبان 
برنامه ای برای آینده اصالحات و بهبود شرایط 

کشور دارند؟
 نامزدهایی در آستین

 آنطور که از گوش��ه و کنار ش��نیده می ش��ود 
احزاب اص��الح طلب پس از آنکه نتوانس��تند 
برای دستیابی به بدنه قدرت در مجلس موفق 
ش��وند، به این فکر افتادند ک��ه اگر نتوانند در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری موفقیتی کس��ب 
کنند، برای چند س��ال از بدنه قدرت در کشور 

دور خواهند ماند که این امر پسند آنها 
نیس��ت.اصالح طلبان از اردیبهشت ماه 
امسال ش��روع به برنامه ریزی برای این 
عرصه کردند و قرار اس��ت تا احتماالً در 
بهم��ن ماه 6 نفر نام��زد اصالحات را به 
مردم معرفی کنند. اما بعد از این معرفی 
دست به نظرسنجی در میان مردم زده 
ت��ا فردی را که اقبال بیش��تری دارد به 
عن��وان کاندیدای خود ب��رای انتخابات 
ریاست جمهوری به مردم معرفی کنند. 
افرادی که در زمره این 6 نفر قرار دارند 
»سورنا ستاری«، »محمدجواد ظریف«، 
»محمدباق��ر نوبخ��ت«،  »محمدجواد 
هاش��می«  جهرمی«،»محس��ن  آذری 

و»صفایی فراهانی« هستند. 
 پروژه نه به انتخابات 

در ای��ن می��ان برخ��ی از رویکرد تع��دادی از 
اص��الح طلبان تندرو برای انجام پروژه »نه« به 

انتخابات سخن می گویند.
ای��ن گروه با توج��ه به ش��رایط کنونی اصالح 
طلبان س��ه روش را در مس��یر خود دنبال می 
کنن��د، اولین آن کنار کش��یدن و بازی کردن 
نق��ش تماش��اچی در انتخابات 1400 اس��ت، 
دومی��ن گزینه، همراهی ب��ا طیف معترض در 
جامع��ه و تالش ب��رای برطرف ک��ردن چهره 
ضعی��ف پایگاه اصالح طلبان و س��ومین روش 
انتخ��اب کاندی��دا از طیف رقیب اس��ت تا به 
ای��ن ترتیب چهره ای جدید را در میان خود به 
نمای��ش بگذارند که معرفی الریجانی به عنوان 
کاندیدای اصالح طلبان از برنامه هایی است که 

در این چارچوب تعریف شده است. 
 چند دستگی حاکم بر اصالح طلبان 

 همانگونه که در ابتدای این گزارش آمد نظرات 
مختلفی در می��ان اصالح طلبان برای آمادگی 
ب��رای انتخابات 1400 وج��ود دارد که این امر 
حکایت از چند دستگی حاکم بر احزاب اصالح 
طلب دارد و اگر این چند دس��تگی ادامه یابد 
پیش بینی می شود که احزاب اصالح طلب در 

آینده نمی توانند به کاندیدای مشترک برسند 
. پیش از نیز ش��اهد آثار این چند دستگی در 
می��ان اصالح طلب��ان بودیم به ش��کلی که در 
انتخابات اخیر مجلس علیرغم تاکید ش��ورای 
عالی سیاس��ت گذاری اصالح طلبان مبنی بر 
ارائه ندادن لیست از س��وی اصالح طلبان، اما 
چهار لیست مختلف از سوی آنان معرفی شد. 

 اصالح طلبان چه می گویند؟
صادق زیبا کالم کارش��ناس مسائل سیاسی و 
استاد دانش��گاه که گرایش اصالح طلبی دارد 
در گفتگ��و با خبرن��گار سیاس��ت روز، در این 
ب��اره معتقد اس��ت که اصالح طلبان شانس��ی 
در انتخاب��ات آتی ندارند و با تغییرات اساس��ی 
در ن��گاه خ��ود و تغیی��ر رابطه با م��ردم روبرو 
هستند. وی با اشاره به اینکه اصالح طلبان در 
29 اردیبهش��ت 96، آخرین زمان اقبال مردم 
به خ��ود را داش��تند و توانس��تند آرای حدود 
24 میلیون نفر را ج��ذب کنند افزود: انتخاب 
روحانی نتیجه همین توجه بود اما متأس��فانه 
در نتیج��ه عملکرد بد دولت روحانی این تصور 
در م��ردم به وجود آمد که رأی دادن به اصالح 

طلبان هیچ چیز را عوض نمی کند. 
زیب��ا کالم با یادآوری اینک��ه نتیجه این روند را 

در انتخابات اس��فند ماه مجلس شاهد 
بودیم، اظهار داشت: در آن زمان کسی 
از این طرفداران پ��ای صندوق رأی به 
اصالح طلب��ان رأی ن��داد و انتظار نیز 
نمی رود که آنها در انتخابات ریاس��ت 

جمهوری تغییر رویه دهند. 
وی با اشاره به اینکه نظر مردم با تغییر 
کاندیداها نیز تغییر نمی یابد، خاطرنشان 
کرد: فرق نمی کند که کاندیدای اصالح 
طلبان چه کسی باشد، محسن هاشمی 
ی��ا ظریف و ...، حتی اگر محمد خاتمی 
رئیس دولت اصالح��ات هم این دور از 
انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شود 
موضوع تغییری نخواهد کرد. این استاد 
دانش��گاه در پاسخ به این سئوال که در 
حال حاضر اصالح طلبان چه رویکرد و تالشی 
را ب��رای تغییر نظر م��ردم در انتخابات س��ال 
1400 در پیش گرفته اند، گفت: آنها هم اکنون 
هیچ کار خاصی را نمی کنند البته بس��یاری از 
آنها به این جمع بندی رسیده اند که مردم پای 
صندوق ه��ا به آنها رأی نمی دهن��د. وی افزود: 
برخ��ی از اصالح طلبان نی��ز امیدوارند تا پایان 
سال 1400 تغییر و تحوالتی در انتخابات مانند 
سال 92 و 96 روی دهد و رأی های خاکستری 
به سمت آنها متمایل شود با این حال برگشت 
اص��الح طلبان به جایگاه س��ابق، کار س��ختی 
برای آنها خواهد ب��ود. محمدعلی وکیلی عضو 
فراکس��یون امید مجلس دهم  نیز در تش��ریح 
وضعی��ت فعل��ی اردوگاه اص��الح طلبان ضمن 
تأکید بر ای��ن که اصالح طلبان گرفتار انقراض 
نسل و فروپاشی گفتمان شده اند، اظهار داشت: 
جریان اصالح طلبی در حال حاضر نمی داند که 
عناصر گفتمانی اش چیس��ت؟ که بداند در بین 
مردم ی��ا در میان قدرت می توان��د بماند یا نه. 
به همین دلیل اس��ت که امروز در بین س��ران 
اصالح طلب تش��تت در گفتمان و راهبرد وجود 
دارد. وی با بیان این که اصالح طلبان در درون 
خود س��رمایه انس��انی جدیدی ندارند، تصریح 

ک��رد: »در طول این س��الیان در نتیجه غفلتی 
که اتفاق افتاد اصالح طلبان نتوانس��تند تربیت 
نیروی انس��انی داشته باش��ند تا امروز با اتکا به 
آن س��رمایه انسانی بتوانند گفتمان را باز تولید 
کنند. متأسفانه اصالح طلبان هم دچار تشویش 
در گفتمان هس��تند هم دچار فق��ر در نیروی 
انس��انی«. با این حال آذر منصوری، در گفتگو 
با ایلن��ا درباره حضور اصالح طلبان در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری پیش رو گفت: اصالح طلبان 
همواره نسبت به انتخابات رویکرد ایجابی داشته 
و علی القاعده از این به بعد هم این نگاه نسبت 

به انتخابات وجود خواهد داشت.
قائ��م مقام حزب اتحاد ملت خاطرنش��ان کرد: 
ایجابی به این معنی که آنجا که احساس کنند 
حضورش��ان در انتخابات در تقویت منافع ملی، 
دور کردن تهدیدهای منطقه ای و بین المللی از 
کشور و نیز تامین نظر و خواست مردم اثرگذار 
اس��ت، با همه توان خود در انتخابات مشارکت 

می کنند.
 در نهایت 

در ح��ال حاضر دولت روحان��ی که با حمایت 
هم��ه جانبه اصالح طلبان در س��ال 92 و 96 
موفق به پیروزی در انتخابات ش��د کارنامه ای 
غیر قاب��ل دفاع بر جای گذاش��ته و همچنین 
عملک��رد ضعی��ف نیروهای اص��الح طلب در 
مجل��س و ش��وراها، این جریان سیاس��ی را با 
وضعیت بغرنجی مواجه کرده اس��ت. آنها می 
دانن��د که نمی توانند حس��اب خود را از دولت 
ج��دا کنند و ب��رای ادامه حیات سیاس��ی نیز 

بایستی از این وضعیت فعلی خارج شوند.
بای��د در نظر داش��ت ک��ه اگر اص��الح طلبان 
نتوانند اس��تراتژی دقیق و روشنی برای تغییر 
وضع موج��ود خود در انتخاب��ات 1400 پیدا 
کنند، ش��رایط فعلی و اس��تفاده از روش های 
تکراری نمی تواند تأثیری بر روی مردم بگذارد 
و تنه��ا فعالیت انتخاباتی آنها دس��تیابی برای 
کس��ب مناصب مدیریتی بدون هیچ برنامه ای 

تلقی می شود. 

امام علی )ع(: ارزش مرد، به اندازه هّمت  اوست.

۸۵۰۰ شغل برکت در سرزمین 
شگفتی ها

با راه اندازی 1۷۳0 طرح اش��تغال زایی بنیاد برکت 
س��تاد اجرایی فرمان امام در س��ال ج��اری، تعداد 
مش��اغل برکت در اس��تان کرمان به ۸۵00 ش��غل 
می رسد. معاون توسعه کارآفرینی اجتماع محور بنیاد 
برک��ت با اعالم این خبر گفت: بنیاد برکت امس��ال 
راه اندازی 1۷۳0 طرح اشتغال زایی اجتماع محور را 
در مناطق محروم استان کرمان در دستور کار دارد 
که با تحقق آن، تعداد طرح های عملیاتی ش��ده در 
سه سالی که از حضور و فعالیت بنیاد در این استان 

می گذرد به 2۸00 طرح می رسد.
رضا راض��ی زاده خاطرنش��ان کرد: راه ان��دازی این 
2۸00 طرح اش��تغال زایی، ایجاد ۸۵00 شغل خرد 

و خانگی را در استان به دنبال داشته است.
 به گفته راضی زاده، شش شهرستان راور، نرماشیر، 
ری��گان، عنبرآباد، فهرج و کوهبنان و 66 روس��تای 
اس��تان کرمان زیر پوشش فعالیت های اشتغال زایی 

اجتماع محور بنیاد برکت قرار گرفته اند.
وی با اشاره به افتتاح اولین طرح های اجتماع محور 
بنیاد برکت در استان کرمان تصریح کرد: اولین طرح 
اشتغال زایی اجتماع محور بنیاد برکت در سال 9۷ و 
در شهرستان راور به بهره برداری رسید. در آن سال، 
بنی��اد به عنوان معین اقتصادی راور انتخاب ش��ده 
ب��ود و در همان س��ال اول فعالیت خود، ۸00 طرح 
منجر به ایجاد 2400 ش��غل را در این شهرستان به 
بهره برداری رس��اند. در س��ال 9۸ نیز ۳00 طرح و 

900 شغل در شهرستان راور راه اندازی شد.
معاون توس��عه کارآفرینی اجتماع محور بنیاد برکت 
در تش��ریح اقدامات این بنیاد در حوزه اشتغال زایی 
اجتماع مح��ور در اس��تان کرم��ان برای س��ال 99 
نیز گفت: امس��ال شهرس��تان های تحت پوش��ش 
فعالیت های اش��تغال زایی بنیاد برکت به شش شهر 
افزای��ش پیدا ک��رده و راه ان��دازی 1۷۳0 طرح در 
دستور کار اس��ت که از این تعداد، ۵00 طرح تا به 
امروز به بهره برداری رس��یده و مابق��ی نیز تا پایان 

سال به شکل کامل عملیاتی خواهد شد.
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