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 غرق مصنوعی
 مذاکرات و انتخابات

روزنامه کیهان نوشت: یک نگرانی مهم غرب 
درباره ایران، انتخابات ریاست جمهوری است؛ 
اینکه ریل دولت با رأی م��ردم تغییر کند و 
دولتی دارای اهتمام و باورمند به ظرفیت های بزرگ ملت ایران، سکان 
اداره کشور را به دست بگیرد. این به معنای پایان وضعیت هشت  ساله 

»انفعال، معطلی و انتظار « است. 
دولتی جوان و باانگی��زه و دارای روحیه خودباوری مل��ی و اعتماد به 
نفس، بی تردید دس��ت روی دس��ت نخواهد گذاش��ت تا غربی  ها به 
هر نحو که خواس��تند، در اجرای توافق موش بدوانند و او تماش��اچی 
باشد، بلکه اصاًل همه مسئولیت های خود را بار وزارت خارجه و برجام 
نخواهد کرد و پاس��خ هر مطالبه اقتصادی و اجتماع��ی را به برجام و 
وعده برداشتن تحریم  ها مشروط نخواهد کرد. تغییر ریل در انتخابات، 
همچنین می تواند به این معنا باش��د که دولت جدی��د، چون خود را 
معطل و گروگان توافق یکطرفه نمی داند، پاسخگوی مردم می شود و 
حس نشاط و امید واقعی را که مقدمه هر حرکت ملی است، در کالبد 

جامعه می دمد.
تأمین امنیت اقتصاد و معیشت مردم، متوقف به مدیریت مسئوالنه 
است. اگر برخی مدیران که مس��ئول نگهبانی حریم اقتصاد هستند، 
کاربلد نباش��ند، بی مباالتی کنند، یا در مقابل دست درازی مماشات 
کنند، طبیعی اس��ت که ریسک دس��تکاری در اقتصاد و دستبرد به 
آن پایین می آید. در این صورت، مفس��دان زالوصف��ت از یک طرف 
به زندگی مردم دس��ت درازی می کنند و تروریس��ت های اقتصادی 
سازمان یافته، از طرف دیگر و چه بس��ا چون منافع آنها با هم منطبق 
است، هم پوشانی هم بکنند؛ چنانکه در چند سال اخیر، بلعیده شدن 
18میلیارد دالر ارز حراج  شده ظرف دو ماه و گسیل چند ده میلیارد 
دالر به استانبول و اربیل و دوبی و هرات را ش��اهد بودیم. همینطور 
قاچاق سازمان یافته مایحتاج مردم، یا کمیابی مرغ و تخم مرغ و روغن 

و پوشک و گرانی های آنچنانی.
قطعاً در این »بازی- جنایت« با معیشت مردم، هم اتاق عملیات دشمن 
نقش آفرینی می کند، هم دالالن و مفس��دان اقتص��ادی و هم فضای 
رسانه ای مسموم، اما آن متغیر اصلی که به عوامل دیگر ضریب می دهد، 
بلکه مجال اخالل را فراهم می سازد، »مدیریت  اشرافی فشل، آلوده و 

نفوذزده « است. 
مدیریت��ی ک��ه گوش��ه ای از مفاس��د و آلودگی ه��ای آن، در قال��ب 
نجومی بگیران س��یری ناپذیر و مدی��ران رانت خ��وار )ارز، کارخانه ها، 
انحصارهای واردات و...( آش��کار ش��د. چنی��ن مدیری��ت ناکارآمد و 
پرهزینه ای میل به تکثیر دارد. دستیار فالن دولتمرد ارشد، یا دختر و 
پسر و داماد بهمان وزیر و یا قوم و خویش های سیاسی آنها را می بینید 
که بدون کمترین لیاقتی، نفوذ اداری پیدا کرده و فرصت های اقتصادی 
ناب را به نیش کش��یده اند. کارخانه  هایی که به نام خصوصی س��ازی، 
توسط فالن عضو ارشد س��تاد انتخاباتی، در قالب زد و بند اقتصادی یا 

سیاسی هبه شده اند.
اگر مدیریت  اش��رافیت زده، در بحبوحه مذاکرات ب��ه دروغ می گفت 
خزانه خالی است و دست کشور را حتی در چانه زنی و مذاکره می بست، 
مدیران غیوری بودند که خط قرمزهای  اشرافیت سیاسی و اقتصادی 
را زیر پا گذاشتند،  گریبان دانه درشت  ها را گرفتند و با وجود جیغ  ها و 
تهدیدها، آنها را پای محاکمه آوردند تا معلوم شود دهها هزار میلیارد 
تومان از سرمایه  ها و اموال و امکانات بیت المال، در دوره تحریم دشمن، 

هزینه کام جویی  اشرافیت بدمست شده است.
........................................................................................................................

ارتش؛ محبوب و مقتدر
روزنامه خراسان نوشت: اگر کشوری 
توان تولی��د و حفاظت از اس��تقالل و 
تمامیت ارضی و تأمین امنیت خود را 
نداشته باش��د، نه تنها قطعاً نمی تواند امیدی به رشد و پیشرفت، 
تعالی و سرافرازی و آینده ای روش��ن در تولید علم، خود اتکایی، 
ایجاد رفاه و تولید ثروت و....  داش��ته باش��د، بلکه حتی در چنین 
کش��وری نمی توان به چرخیدن چ��رخ زندگی روزم��ره مردم و 
دس��تیابی به امکانات اولیه امیدوار بود و البته قطعه قطعه شدن، 
تجزیه و سلطه پذیری و زانو زدن در مقابل سلطه گران و ُکرنش در 
مقابل زورگویان و »گدایی تأمین امنیت« از دیگران سرنوشت دور 

از انتظاری نیست.
 اگر امروز در ای��ران عزیز با وجود همه مش��کالت اقتص��ادی و تورم 
و گرانی افسارگس��یخته ناش��ی از کم تدبی��ری برخی مس��ئوالن و 
تحریم ه��ای ظالمانه در بس��یاری از عرصه ه��ا از جمل��ه تولید علم، 
تبدیل شدن به صادرکننده بس��یاری از محصوالت از جمله بنزین و 
انواع تولیدات پتروش��یمی، شاهد دس��تیابی به توفیقات قابل توجه 
در صنعت و کشاورزی، طراحی و س��اخت عظیم  ترین سکوهای نفت 
و گاز و پیش��رفت های محیرالعقول در عرصه های گوناگون پزشکی و 
تجهیزات و صنایع دفاعی هس��تیم، همه و همه محصول ش��کوفایی 
استعداد ها و توان ایرانی در محیط »امن« ایران بزرگ است، امنیتی 
که حاصل تالش، جان فدایی، ایثار و دالورمردی غیورمردانی اس��ت 
که لباس مقدس سربازی دین و میهن را با افتخار به تن دارند و امنیت 
کم نظیر کش��ورمان آن هم در این منطقه خاص را به بهترین ش��کل 

تأمین می کنند.
ارتشی که استقاللش، کارآمدی و اقتدارش، مردمی بودن و ایمانش، 
آمادگی و نظم و انضباطش و عزت و اعتبار و محبوبیتش زبانزد است و 
خاص دوران دفاع مقدس نبود، بلکه به خاطر پای کار و در کنار مردم 
بودنش همچون دیگر نیرو ها در حوادث گوناگون از جمله سیل و زلزله 
این عزی��زان همچنان و امروز نیز همچون دیگر حافظان اس��تقالل و 
امنیت و تمامیت ارضی کش��ور و دیگر خدمتگزاران واقعی، محبوب  
هستند و در دل مردم جای دارند. ارتشیان غیور، سرافراز و دالورمردی 
که حتی در شرایط کرونا مانند بس��یاری دیگر از نیروها، جوانمردانه 
در کنار مردم هستند و برای حفاظت از جان و سالمت مردم در کنار 

مدافعان سالمت فداکارانه و ایثارگرانه در میدان حاضرند. 
جمعه ش��ب 27 فروردین بود که خانم دکتر سوسن عزیزمحمدی، 
رئیس بیمارس��تان هاجر ارتش در برنامه »بدون تعارف« شبکه دو 
سیما وقتی از ش��هادت همس��رش دکتر ابوالفضل محمدعلیزاده، 
جراح مغز و اعصاب بر اثر کرونا و حین خدمت سخن به میان آورد، از 
شهادت 15ارتشی در جریان مبارزه با کرونا خبر داد، خبری که دیگر 
بار از رشادت و ایثارگری و ایمان و اخالص و تعهد فرزندان نیک نام 

و سرافراز ایران اسالمی حکایت می کند.
ای ارتشیان و  ای همه خدمتگزاران و حافظان امنیت و استقالل و عزت 

کشور درود بی پایانتان باد.
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س�یدمحمد خاتمی به تازگ�ی در پیامی به 
کنگ�ره جمعیت زن�ان مس�لمان نواندیش، 
نکاتی فرافکنانه در مورد اس�تقبال مردم از 
انتخابات بی�ان کرده اس�ت. دو دولت اخیر 
ایران در دست کسی بوده که او  اصلی  ترین 
حام�ی انتخاباتی او محس�وب می ش�ود.  با 
این حال، خاتم�ی همچنان مدعی  اس�ت و 
از موضوع کس�ی »خارج از ق�درت« منتقد 
وضع موجود شده اس�ت.   وی مسئله طرح 
می کن�د، بی آنکه بدان�د جای�گاه او خیلی 
وقت اس�ت دیگر »طراح مس�ئله « نیست و 
حداقل از س�ال 76 - صرف نظر از سال های 
84 ال�ی 92- »جزی�ی از پاس�خ دهندگان  
اصلی« به سؤاالت و مسائل پیرامون وضعیت 
موجود ایران است. در خالل همان سال  هایی 
هم ک�ه در قدرت رس�می حضور نداش�ت، 
رقم خوردن فتنه 88 توس�ط اصالح طلبان 
تندرو با دروغ تقلب باعث ش�د ت�ا او نتواند 
صرفًا س�وال کننده باش�د. نقش خاتمی در 
آن فتنه و تأثیر فتنه ب�ر افزایش تحریم  ها و 
به هم ریختگی ش�رایط داخلی روشن است. 
او خطاب به چه کسی س�ؤال طرح می کند، 
وقت�ی خ�ود مخاطب ای�ن سؤال هاس�ت.
در بخش  هایی از پیام سید محمد خاتمی آمده 

است:
- ش��رکت یا عدم ش��رکت م��ردم در انتخابات 
امری نیست که صرفاً با توصیه و نصیحت یا امر 
و نهی محقق ش��ود، بلکه باید زمینه های عینی 

آن فراهم آید.
- مردم آگاه و رشید نیاز به قیم ندارند. طبیعی 
است که ش��روط و قیود هایی هست که هم در 
انتخاب ش��وندگان و هم انتخاب کنندگان باید 

رعایت شود، ولی این شرایط به هیچ وجه نباید 
نقض کننده موازین انتخابات آزاد باش��د و نیز 
نظارت بر آن که امری الزم اس��ت، به هیچ وجه 
نباید منافی حق انتخاب مردم و به صورت اعمال 

قیمومیت بر آنان باشد.
- با اینکه علی الظاهر همه خیرخواهان، از رأس 
نظام تا بخش های فرودی��ن آن می خواهند که 
انتخاباتی پرش��ور و پر رونق برگزار شود و بر آن 
نیز تأکید می ش��ود، متأسفانه فشار هایی وجود 
دارد که در عمل تحقق این خواست را دشوار یا 

منتفی می کند.
- در مورد انتخابات شورا ها اوالً عدم استقبال از 
نامزدی در انتخابات ک��ه در پاره ای موارد حتی 
تعداد نامزد ها برابر تعداد اعضای ش��ورا نیست، 
نشانه روشنی اس��ت بر دلس��ردی جامعه؛ هم 
در رأی دهندگان و ه��م رأی گیرندگان.  به نظر 
می رسد که در مورد انتخابات ریاست جمهوری 

مشکالت بیشتری وجود دارد.
    نق�ش خاتمی در دلس�ردی م�ردم از 

انتخابات
پایگاه اجتماع��ی اصالح طلبان بخش اعظم 
افرادی بودند که سال 94 پای صندوق های 
رأی انتخابات مجلس حاضر نش��دند. آنها با 
صندوق های رأی قهر کردن��د، چون چهار 
سال پیش از آن با دس��تور و تشویق همین 
امث��ال محمد خاتمی به لیس��ت  هایی رأی 
داده بودند که شناخت حداقلی هم از اسامی 
داخل آن نداشتند و فقط به اعتماد لیدرهای 
اصالحات نامشان را در برگه رأی خود نوشته 
بودند. آنه��ا در مجلس چ��ه کردند؟ هیچ؛ 
سکوت و حاشیه سازی. کدام مشکل از مردم 
حل ش��د؟ حاال چرا حامیان خاتمی باز باید 

سر صندوق رأی حاضر  می شدند؟ خصوصاً 
که او حرف جدیدی هم نداشت. حتی حاضر 
نشد مس��ئولیت خطا و کارنابلدی نیروهای 
اصالح طلب مورد حمایت خ��ود را بر عهده 

بگیرد!
در ق��وه مجری��ه ه��م اوض��اع بهت��ری حاکم 
نبود. حس��ن روحانی که با حمای��ت خاتمی و 
اصالح طلبان توانست دولت را در دست بگیرد، 
در اداره کشور درماند و مشکالت ریز و درشت 
و نارضایتی  ها فضای جامعه را گرفت. دلسردی 
مردم پس از آن همه امید واکنشی طبیعی ا ست. 
خاتمی نتوانست آنچه را که به مردم وعده داده 
ش��ده بود، محقق کند و همچنان حامی دولت 
روحانی باقی ماند. شاید یک عذرخواهی او پایگاه 
اجتماعی اش را ترمیم می ک��رد و مردم فاصله 
میان او و روحانی را باور می کردند، اما اینجا هم 
خاتمی ترجیح داد مدعی پرس��ؤال باقی بماند؛ 

گویی او خارج از دایره بوده است!
در مورد انتخابات ش��ورا ها هم قری��ب به اتفاق 
کرسی های شورای شهر دس��ت اصالح طلبان 
بوده اس��ت. آنچنان که در تهران حتی یک فرد 
غیراصالح طلب عضو شورا نیست. با این حساب 
ناکارآمدی ش��ورا ها رغبت م��ردم را کم کرده 

است.
در هر حال، خاتمی اکنون وقت اعتراض و طرح 
مسئله اش نیست، بلکه باید پاسخگوی عملکرد 
جریان متبوعش باش��د. او یک مدعی تکراری  
است. همواره در دایره قدرت نقش آفرین است و 
همواره مدعی معترض و منتقد بودن؛ حال آنکه 

مخاطب اعتراض  ها و انتقاد ها خود اوست.
   شما قیم مردم هستید؟

محمد خاتمی می گوید مردم قیم نمی خواهند. 

او در شرایطی این جمله را می گوید که خود در 
مقام لیدر یک جریان سیاسی به گونه ای برخورد 
می کند و دستور انصراف و کاندیداتوری و امثال 

آنها را می دهد که خود قیم مردم شده است!
از س��ویی نق��ش قیمومی��ت او می��ان احزاب 
اصالح طلب و حذف یک کاندیدا و میدان دادن 
به دیگری، خود نشان روشنی دارد که خاتمی 
با قیمومیت بر مردم مشکلی ندارد؛ با اینکه چه 

کسی قیم باشد، مشکل دارد.
   تقسیم کار خواص اصالح طلب

این می��ان س��ایت مش��رق معتقد اس��ت که 
اصالح طلبان میان خود تقس��یم کار کرده اند. 
مش��رق می نویس��د: »هرقدر که سیدحس��ن 
خمینی تمایل دارد تا نقش هاشمی را به عنوان 
رهبر میانه رو، اما معترض در میان اصالح طلبان 
بازی کند، آن س��وتر محمدخاتمی از موقعیت 
قبلی فاصل��ه گرفته و نقش سنگرش��کنی را بر 
عهده  گرفته اس��ت. رئیس دولت اصالحات در 
پیامی به کنگره یک ح��زب اصالح طلب گفته 
است که نمی توان انتخابات به هر شکل و شیوه 

را عین مردم ساالری دانست.«
مش��رق در ادامه هم نوش��ت: »تغییر موقعیت 
رهبران اصالح طلب در آس��تانه انتخابات پیام 
قابل توجه��ی در خ��ود دارد: 1- ب��ه نظر یک 
تقسیم کار میان سران اصالحات روی  داده که 
یکی قبای معترض بر تن کرده و دیگری در نقش 
اپوزیسیون برانداز وارد معرکه شود، این وضعیت 
درست به مانند سال 88 بی اثر است. در آن زمان 
هاشمی به عنوان رهبر معترض به نتایج انتخابات 
در موقعیت میانه قرار گرفت و س��عی کرد پلی 
میان نظام و اصالح طلبان شورشی شود. مدتی 
بعد رهبرانقالب عوامل فتنه را بدون تفکیک در 
موقعیت »خواص بی بصیرت « خواند. باقی مانده 
از گروه پرچم دار اصلی غائله88 حاال با تمسک 
به بیت امام )ره( دوباره سودای بازسازی واقعه 

قدیمی را دارد.
2- اگر مردم نس��بت به وضعی��ت فعلی ناامید 
باش��ند؛ این »قهر« نتایج کار دولتی اس��ت که 
ش��هروندان را در سخت  ترین ش��رایط به حال 
خود ر ها کرده و حتی توانایی کنترل صف مرغ 
و تخم مرغ را نیز ن��دارد. اصالح طلبان پیش از 
آنکه بخواهند لباس سیاه اپوزیسیون نمایی را 
بر تن کنند، باید مسئولیت این »دولت تکرار « 

شده را بپذیرند.
3- هر زمان ب��ه وضعیت انتخاباتی در کش��ور 
نزدیک می ش��ویم؛ گروه عملیاتی وابس��ته به 
خاتمی سعی در امنیتی کردن فضای کشور دارد، 
ناامید کردن مردم از صندوق رأی و تشکیک در 
فرآیند انتخابات بخش��ی از پروژه نخ نما ش��ده 
آنها در موقعیت  هایی اس��ت که احساس خطر 

شکست می کنند.
در سال 88 اصالح طلبان براساس نظرسنجی  ها 
به خوبی می دانستند که بازنده قطعی انتخابات 
هس��تند، بنابراین از اواخر بهمن 87 شروع به 
جنگ ایذایی کرده و کمیته غیرقانونی صیانت از 
آراء را ساختند، این شتر جملی مدتی بعد زمینه 

هشت ماه شورش خیابانی شد.«

خاتمی؛ مدعی تکراری
لیدر اصالح طلبان در مورد نقش خود در کاهش مشارکت انتخاباتی مردم تغافل می کند

فرمانده نیروی دریایی سپاه تأکید کرد
 آمادگی سپاه

 برای پاسخ پشیمان کننده به دشمنان
فرمان�ده نی�روی دریای�ی س�پاه در پیام�ی ب�ه مناس�بت 
س�الروز جانفش�انی دریادالن نیروی دریایی س�پاه در س�ال 
1367 در نب�رد مس�تقیم ب�ا امری�کای متج�اوز از آمادگ�ی 
کام�ل این نیرو برای پاس�خ س�ریع ، قاط�ع و پش�یمان کننده 
در ه�ر س�طح و ه�ر ن�وع از تهدی�د ب�ه دش�منان خب�ر داد.

به گزارش سپاه نیوز؛ در بخشی از پیام دریادار تنگسیری آمده است: 
29 فروردین 1367 یادآور خاطره ای به یاد ماندنی است که از یاد ها 
فراموش نخواهد شد، روزی که در آن دریا دالن رشید نیروی دریایی 
سپاه اسالم، سرداران رشیدی همچون شهیداسداهلل رئیسی و شهید 
اسحاق دارا، در نبردی نابرابر و مستقیم با لشکر مجهز ابرهه زمان، 
امریکای متجاوز، مواجه ش��دند و دلیرمردانه با ایستادگی و ایثار، 
مقاومتی عاشورایی را به نمایش گذاش��تند تا هیمنه پوشالی این 

دشمن غدار شکسته شود.
ما در طول دفاع مقدس و بعد از آن باور کردیم و آموختیم سالح ایمان 
و اعتقاد راسخ به خداوند متعال و زیر علم والیت می تواند مجهز ترین 
ناوهای امریکایی را شکس��ت دهد . امریکایی های متجاوز در دوران 
دفاع مقدس و بعد از آن سیلی های متعددی از رزمندگان دریادل ما 
خوردند که یکی از آنها از دست شهدای بزرگوار دارا و رئیسی بود که 

دشمن آن را هرگز از یاد نخواهد برد.
تنگسیری اضافه کرده است: درخشش امروز دریادالن والیتمدار و 
ایثارگر سپاه اسالم در عرصه های دفاعی، رزمی، امنیتی، اجتماعی 
و خدمت رسانی به مردم عزیز در جریان سیل، زلزله، بیماری کرونا 
و دیگر بالیای طبیعی در امتداد مجاهدت های بزرگ و غرورآفرین 
ش��هدای گرانقدر اس��ت که هر روز جلوه ای از ای��ن توانمندی ها و 
عزت آفرینی ه��ا در جامعه اس��المی و عرص��ه بین المللی جلوه گر 

شده است.
فرمانده نیروی دریایی سپاه در پایان آورده است: اینک در طلیعه 
قرن جدید، خداوند سبحان را خاضعانه شاکریم، به توان و قدرتی 
دست یافته  ایم که در امت واحده الهی نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی، با حفظ وحدت و برادری، آمادگی کامل برای حفاظت و 
صیانت از »اقتدار « و »امنیت« ستودنی و پایدار ایران باعظمت، 
پا در رکاب مق��ام عظمای والی��ت ، رهبری عزیزت��ر از جانمان ، 
فرمانده معزز کل قوا حض��رت آیت اهلل العظمی ام��ام خامنه ای 
)مدظله العالی(، گوش به فرمان و مهیای پاس��خ س��ریع ، قاطع و 
پشیمان کننده به هر نوع از تهدید و مکر مذبوحانه دشمنان علیه 

نظام و میهن اسالمی، در هر سطحی می باشیم.
........................................................................................................................

آصفری:
غنی سازی 60 درصدی بخشی از اقدام 

ایران در قبال بدعهدی غربی هاست
نماینده اراک در مجلس با بیان اینکه غنی سازی 60درصدی بخشی 
از اقدامات ایران در قبال عدم ایفای تعهدات غربی هاست، گفت: 
اروپا باید از ظرفیتی که جمهوری اسالمی در مذاکرات وین ایجاد 
کرده، استفاده کند و بداند ما کارهای دیگر را هم در دستور داریم.

به گزارش فارس، محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور 
داخلی کشور با اشاره به آغاز غنی سازی 60 درصد در ایران اظهار 
داشت: جمهوری اسالمی چه غنی سازی 60 درصد را دنبال کند و 
چه این موضوع را با غنای کمتر یا بیشتری پیگیری کند، همگان 
می دانند که این کار ما برای اس��تفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای 
اس��ت و بنا داریم از آثار و ب��رکات این دانش در ح��وزه اقتصادی، 
کشاورزی، پزشکی، دامپروری و انرژی استفاده کنیم؛ ضمن اینکه 
در دکترین دفاعی جمهوری اس��المی ایران به هیچ وجه س��الح 
هس��ته ای جایگاهی نداش��ته و ندارد. وی افزود:  اقدام جمهوری 
اسالمی برای آغاز غنی س��ازی 60درصدی هر چند که دیر شروع 
شده است، اما کاری بزرگ و ارزشمند محسوب می شود و به طرف 
مقابل فهماند که نمی توانند ما را معطل مذاکرات کنند و حتی به 

ایفای وظایف شان در برجام نپردازند.
نایب رئیس کمیس��یون امور داخلی کش��ور تصریح کرد: متأس��فانه 
غربی  ها نه تنها به وظایف و تعهدات خود نپرداختند، بلکه به جزئی  ترین 

وظایف شان هم عمل نکردند.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور گفت:  دولت با مصوبه مجلس 
مؤظف شده اورانیوم را تا غنای 60درصد افزایش دهد و از این کار برای 
س��وخت زیردریایی و برخی صنایع مرتبط و در ح��وزه دارویی از آن 
استفاده کند. آ  صفری با اشاره به در جریان بودن مذاکرات وین عنوان 
کرد: با دستور مقام معظم رهبری قرار نیست این مذاکرات فرسایشی 
باش��د و کش��ورهای غربی باید بدانند این آخرین مرحله مذاکرات با 
آنهاست و اگر خروجی این مرحله از مذاکرات برداشتن تحریم ها نباشد، 
اقدامات تروریستی که با دستور و چراغ سبز امریکا صورت گرفته است، 
نمی تواند جلوی فعالیت هسته ای کشورمان را در رسیدن به غنی سازی 
60درصد بگیرد و ما را مقاوم تر و مس��تحکم تر در پیگیری این مسیر 
خواهد کرد. وی افزود: کش��ورهای غربی نمی توانن��د از یک طرف به 
کشورمان فشار وارد و ما را تحریم کنند و از طرف دیگر به وظایف شان 

در قبال جمهوری اسالمی عمل نکنند.
........................................................................................................................

نماینده مردم تهران:
خواسته ملت ایران رفع تمامی تحریم  هاست

نماین�ده م�ردم ته�ران در مجل�س ش�ورای اس�المی ب�ا 
اش�اره ب�ه بحث ه�ای مرتب�ط ب�ا مذاک�رات وی�ن تأکی�د 
ک�رد: خواس�ته اصل�ی م�ردم رف�ع تم�ام تحریم هاس�ت.

به گزارش فارس مجتبی رضاخواه، نماینده م��ردم تهران در مجلس 
شورای اس��المی در نشس��ت علنی روز گذش��ته مجلس با اشاره به 
مذاکرات وین گف��ت : در این روز ها در انتهای کار دولتی هس��تیم که 
در هشت سال گذشته وعده و وعید های گوناگونی مبنی بر چرخش 
همزمان چرخ اقتصادی و هس��ته ای داد، اما امروز پس از هشت سال 
گرانی های گسترده در سفره مردم قرار گرفته است، امروز که مجدداً 
مذاکرات هسته ای آغاز شده، اعالم می کنیم هر مذاکره ای که بتواند 
منافع ملی را تأمین کند، پسندیده و مورد حمایت است، اما عموم مردم 
حق دارند نگران باش��ند که مبادا مجدد عایدی مردم و کشور از این 

مذاکرات تقریباً هیچ شود.
این نماینده مجلس بیان کرد: دولت باید توجه کند که نشستن پشت 
میز مذاکره امتیازی است که از قانون اقدام راهبردی مجلس به دست 
آمده اس��ت و باید از این فرصت برای تأمین منافع ملی استفاده کند، 
بنابراین ساده لوحی های گذشته نباید تکرار شود، دولت توجه کند که 
حتی قدم زدن ب��ا وزیر خارجه امریکا و دلخوش ب��ودن به امضای وی 
مشکالت اقتصادی مردم را حل نخواهد کرد، کمااینکه در گذشته نکرد، 
بلکه دقت در نوشتن تفاهمنامه و در نظر گرفتن تنبیه برای اجرا نکردن 

تعهدات طرف های مقابل، موجب رضایت مردم خواهد شد.
وی گف��ت: رئیس جمهور توجه کند که خواس��ته مل��ت ایران رفع 
تمامی تحریم  هاست؛ همچنان که شما هشت سال پیش ادعا کردید 
تحریم  ها رفع خواهند ش��د. ش��ما ادعا کردید که ت��رک در دیواره 
تحریم  ها اتفاق افت��اده، اما ملت ایران هنوز ترکی مش��اهده نکرده 
است، پس تالش��تان برای رفع همه تحریم  ها به کار گیرد، نه صرفاً 

تحریم های دوران ترامپ.

زینب شریعتی
   گزارش

بهارستان

»س�لب صالحیت نماینده مجل�س« موضوع 
پرمناقشه ای اس�ت که با وجود نظر تفسیری 
ش�ورای نگهبان و صراحت در سیاس�ت های 
ابالغی انتخابات تاکنون به نتیجه نرسیده است؛ 
این موضوع حاال در کمیسیون تخصصی مجلس 
تصویب شده و در صورت تأیید نهایی یک بار 
برای همیشه این خأل قانونی رفع خواهد شد.

کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی در ادامه رسیدگی به طرح اصالح قانون 
نظارت بر رفتار نمایندگان ماده ای را مصوب کرد 
که امکان بررسی مجدد صالحیت نماینده و حتی 
س��لب نمایندگی از او را در ص��ورت بروز تخلف 
و با ش��رایطی ممکن می کند. سمیه محمودی، 
سخنگوی کمیس��یون تدوین آیین نامه داخلی 
مجلس در این مورد به فارس گفت: طبق مصوبه 
کمیس��یون و نیز طب��ق بند 13 سیاس��ت های 
کلی انتخابات، چنانچه هیئت نظ��ارت بر رفتار 
نمایندگان تشخیص دهد که فرد نماینده دیگر از 
شرایط الزم برای ادامه دوره نمایندگی برخوردار 
نیست، می تواند پرونده وی را مستقیماً به شورای 

نگهبان ارسال کند.
  اس�تدالل مجلس برای ورود به میدانی 

مناقشه برانگیز 
مصوبه اخیر کمیسیون تدوین آیین نامه در  حالی 
اس��ت که تا به حال بحث هایی که درباره بررسی 
صالحیت مس��تمر نماین��دگان ش��ده، به دلیل 
آنچه مغایرت با قانون اساسی خوانده  می شد، به 
نتیجه نرسیده است و استدالل این بود که کسی 
نمی تواند نماینده مجلس را سلب صالحیت کند، 
اما نظر نمایندگان این اس��ت که براس��اس بند 
13 سیاس��ت های کلی انتخابات ابالغی از سوی 

مقام معظم رهبری این موضوع امکانپذیر است.
بند 13 سیاس��ت های کلی انتخاب��ات ابالغی از 

سوی مقام معظم رهبری بر تعیین سازوکار الزم بر 
حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم نامه، 
جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخالقی 
و انجام اقدام��ات الزم در صورت زوال یا کش��ف 
فقدان ش��رایط نمایندگی مجلس در منتخبان 

تأکید دارد.
  رد صالحیت 90 نماین�ده مجلس دهم و 

سؤاالتی که پیش آمد
بعد از آنکه صالحی��ت 90 نماینده مجلس دهم 
برای راهیابی به مجلس یازدهم به تأیید شورای 
نگهبان نرسید، دو موضوع مطرح شد؛ اول اینکه 
پس هیئت نظارت بر نمایندگان در مجلس چه 
می کرد؟ و موضوع دیگر اینکه بررس��ی مستمر 
صالحیت نمایندگی با چ��ه راهکاری قابل انجام 
است و در واقع تکلیف ش��رایط   »زوال یا کشف 
فقدان شرایط نمایندگی « و اقدام قانونی الزم چه 
شده اس��ت. در همان زمان الیاس نادران درباره 
ردصالحیت  برخ��ی نمایندگان ب��ه دالیل مالی 
نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت و تأکید 
کرد: آسیب شناسی اینکه با وجود هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان کشور با چنین پدیده هایی مواجه 
است و پیش بینی ساز و کار هایی در جلوگیری از 

تکرار آن، از وظایف حاکمان و سران قواست.
وی این سؤال را مطرح کرد که نمایندگان قبلی 
مجلس حتماً قب��اًل از فیلتر ش��ورای نگهبان رد 
شده اند؛ چگونه در دوره نمایندگی مرتکب مفسده 
مالی شده اند؟ فراتر از تصمیمات و وظایف شورای 

نگهبان پاسخگویی به افکار عمومی است.
  شرایطی که کرس�ی نمایندگی از دست 

می رود
در واقع براساس قانون، ش��ورای نگهبان در یک 
مرحله فقط صالحیت نماینده مجلس را آن هم 
در دوره کاندیداتوری بررسی می کند و بعد از آن 

فقط در صورت عدم تأیید اعتبارنامه اس��ت که 
سمت نمایندگی به منتخب داده نمی شود و بعد 
از آن زمانی که اعتبارنامه نماینده ای به تصویب 
می رسد تا پایان دوره نمایندگی فقط به سه طریق 
ممکن اس��ت که از مجلس خارج شود؛ اولین که 
فوت کند، دیگر اینکه استعفا دهد و یا غیبت کند. 
در غیر این صورت کسی نمی تواند او را از سمت 

نمایندگی مجلس عزل کند.
حاال اینکه اگر نماینده ای در دوره نمایندگی خود 
تخلف و جرمی مرتکب ش��ود که دیگر صالحیت 
نمایندگی را نداشته باشد، بحثی بوده که گاهی 
مطرح شده، اما بی نتیجه مانده است. در واقع گرچه 
همه بر نظارت بر رفتار نمایندگان تأکید داشته اند، 
اما درباره شیوه برخورد با تخلف نماینده آن هم در 

شرایط حاد، تکلیف قانونی وجود نداشته است.
   قانون اساس�ی؛ مصونی�ت یا ممنوعیت 

عزل؟
براس��اس این گزارش اصل  هشتاد و ششم قانون 
اساس��ی می گوید نمایندگان  مجل��س  در مقام  
ایفای  وظایف  نمایندگی  در اظهارنظر و رأی خود 
کاماًل آزادند و نمی توان  آنها را به  س��بب  نظراتی  
که  در مجلس  اظهار کرده  اند یا آرایی  که  در مقام  
ایفای  وظایف  نمایندگی  خ��ود داده  اند، تعقیب  
یا توقیف  کرد، اما هی��چ قانون دیگری حدود این 
مصونیت را روش��ن نکرده اس��ت. آنچه تاکنون 
درباره امکان نداشتن عزل نماینده مجلس به آن 
استناد شده و مغایر با قانون اساسی تلقی شده، به 
این اصل باز می گردد. البته عالوه بر این همچنان 
که اشاره شد در سیاست های کلی انتخابات که 
سال 1395 از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شد، 
این موضوع به صراحت دیده می ش��ود. براساس 
بند 13 سیاس��ت های ابالغی ض��رورت طراحی 
یک روش جهت نظارت بر نماینده در طول چهار 

سال فعالیت تأکید شده است. البته واضح بود که 
طبق قاعده مکانیسم را خود مجلس باید طراحی 
و تصویب می ک��رد؛ چراکه مرج��ع قانونگذاری 

مجلس است.
  آیا ش�رایط نمایندگی تضمین 4 س�اله 

دارد؟
شرایطی که برای انتخاب شوندگان برای مجلس 
ذکر شده طبیعتاً شرایطی است که باید تا پایان 
دوره نمایندگی در نماینده حفظ شود؛ چون رأی 
مردم به نماینده، مش��روط به داشتن آن شرایط 
بوده است. قانون نظارت بر نمایندگان در مجلس 
هشتم با همین منطق و برای پاسخ به این شرایط 
بود که به تصویب رس��ید. این قانون با این هدف 
تصویب ش��ده بود تا مراقبت الزم را نس��بت به 
حفظ صالحیت درباره نماین��دگان انجام دهد و 
در صورت عدول از آن صالحیت، هیئت نظارت 
مربوطه مجازات هایی را در نظر گرفت که اعمال 
خواهد شد. بنابراین اصل حفظ این شرایط برای 
نمایندگان و شورای نگهبان اصلی پذیرفته شده و 
منطبق بر سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 

درخصوص انتخابات محسوب می شود.
با این حال تجربه اجرای قان��ون نظارت بر رفتار 
نمایندگان حکایت از ای��رادات متعددی دارد که 
آن را کم اثر کرده و نمونه بارز این کم اثری از دست 
دادن صالحیت نمایندگی بسیاری از نمایندگان 
دوره دهم مجلس شورای اس��المی بود. حاال اما 
در کنار رفع س��ایر نقایص موجود در این قانون، 
نمایندگان به وادی پرمناقشه سلب صالحیت و 
امکان عزل از نمایندگی هم وارد ش��ده اند که در 
صورت تصویب نهایی در صحن علنی هم سکوت 
قانون در این باره شکسته خواهد شد و هم بند 13 

سیاست های ابالغی به اجرا نزدیک می شود.
  منبع: خبرگزاری فارس
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