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مدیران دولت آینده را بشناسیم
محمدرض��ا خس��روی، فع��ال اجتماع��ی طی 
یادداشتی در ش��ماره دیروز همدلی نوشت: هر 
دوره انتخابات در کشور ما ش��رایط ویژه خود را 
داشته است و نظری کوتاه بر تاریخچه این برهه های تأثیرگذار در دوران 
پس از انقالب فرآیند شکل گیری فرهنگ انتخابات را در کشور به وضوح 
نشان می دهد؛ از حضور گس��ترده گروه  ها و احزاب مختلف و مردم در 
اولین انتخابات های جمهوری اسالمی گرفته تا حضور کم رنگ مردم و 
بخش اعظم اح��زاب کش��ور در انتخابات دوره اخیر مجلس ش��ورای 
اس��المی که بگذریم، طعم حضور در س��تاد های انتخاباتی نامزد های 
ریاست جمهوری و مجلس شورای اس��المی سال هاست که به دهان 
بسیاری شیرین آمده اس��ت و در آس��تانه انتخابات گروهی از فعاالن 
سیاسی درصدد ربودن گوی س��بقت از همفکران و همراهان خود در 

کسب مسئولیت های مهم در ستاد انتخاباتی نامزد  ها هستند.
تا اینج��ای کار تقریباً مش��ابه تم��ام انتخابات ه��ای دموکراتیک در 
کشور های دنیاست و مس��لماً به ایجاد ش��ور و هیجان در انتخابات و 
همچنین تش��ویق مردم برای حضور موثر در عرصه های سیاس��ی و 
اجتماعی کمک می کند. آنچه در کشور ما به عنوان یک فرهنگ اتفاق 
افتاده است و در هر دوره پررنگ تر می شود، اعطای مسئولیت های مهم 
و بعضاً تخصصی به اعضای ستاد نامزد پیروز است که گویی حقی عظیم 
بر گردن او دارند و برای ادای این حق، نامزد برگزیده چاره ای جز خیرات 
جایگاه  ها و مشاغل مهم دولتی ندارد. اصاًل جای تعجب نیست که فردی 
از آزمایشگاه تشخیص طبی به استانداری برسد یا دیگری با تحصیالت 
سیاسی در عرصه ورزش فعالیت کند. پس اگر بخواهیم مدیران آینده 

را بشناسیم، باید نیک در ستاد های انتخاباتی بنگریم.
هر چند دو ماه بیش��تر به انتخابات ریاس��ت جمه��وری نمانده و تنور 
انتخاباتی در کشور آنچنان گرم نیست، باالخره رئیس جمهور بعدی بر 
سر کار خواهد آمد و باز مدیران در سطح کشور تغییر خواهند کرد؛ امید 
می رود اتوبوس مدیران آینده پر از مسئول باتجربه، متخصص و شایسته 
باشد که در حوزه فعالیت خود تحصیل کرده باشند و بتوانند گره های 

کور اقتصادی و اجتماعی را در کشور بگشایند.
........................................................................................................................

مغالطه در مورد غنی سازی 60 درصد
امید ادیب در صفحه دوم روزنامه قدس آنالین نوشت: 
متأسفانه باز هم مسئوالن کش��ورمان در اظهارنظر 
خود پیوست رس��انه ای مدونی نداشتند! چند مقام 
کشورمان پس از اعالم غنی س��ازی ۶۰درصدی در 
نطن��ز، ای��ن مس��ئله را »واکن��ش « ای��ران به خراب��کاری تروریس��تی 
رژیم صهیونیس��تی در تأسیس��ات هس��ته ای ایران عنوان کردند. حتی 
محمدجواد ظریف تصریح کرد انتقام خرابکاری در نطنز را با غنی سازی 
۶۰درصدی گرفتیم. این تلقی که غنی سازی ۶۰درصدی »پاسخ« ایران 
به جنایت جنگی اس��رائیل در حمله به تأسیسات هسته ای ایران بوده، از 

آنجا ناشی می شود که ماهیت این اقدام به خوبی درک نشده است.
در توضیح باید گفت که این حمله یک »هدف اصلی « و یک »اثر وضعی« 
داشته که باید این دو بعد را از هم تفکیک کرد؛ هدف این حمله، به اشتباه 
انداختن دستگاه محاسباتی ایرانی و نشان دادن یک ایران منزوی، فاقد 
قدرت و آسیب پذیر در برابر حمالت خارجی در افکار عمومی بود، به ویژه 
که مسئولیت حمله به صراحت از طرف اسرائیلی  ها پذیرفته شد. اثر این 
حمله هم خالی شدن دست ایران در مذاکرات هس��ته ای در وین بود. 
آنچه ایران در قالب غنی س��ازی ۶۰درصدی در نطنز انجام داد، جبراِن 
بعد دوم این حمله و نوعی پاسخ به طرف امریکایی در گفت وگو ها بود، اما 
مسئله اصلی یعنی پاسخ به گستاخی رژیم صهیونیستی همچنان روی 
زمین باقی مانده اس��ت. به عبارت دیگر براساس قاعده »چشم در برابر 
چشم « اگر به این حمله پاسخ درخوری داده نشود، باید منتظر حمالت 
دوباره و سخت تری بود. انتقام متناظر این حمله باید، حمله مشابه در 
تأسیسات هسته ای اسرائیل باشد. در غیر این صورت هرگز نمی توان از 

گزند نفوذی های درونی در امان بود.
........................................................................................................................

نابودی تولید با فرش قرمز برای عهدشکن ها
کمال احمدی در روزنامه کیهان با اش��اره به 
مطرح شدن بازگشت شرکت های خارجی پس 
از احیای برجام به داخل کشورمان گفت: تا چه 
زمانی خارجی های بدقول همچون پژو و توتال فرانس��ه و سامس��ونگ و 
ال جی کره باید بدون پرداخت هیچ هزینه و غرامتی به س��ادگی به بازار 
85میلیون ای��ران برگردند و به ریش رقبای داخلی ش��ان بخندند؟ مگر 
همین شرکت توتال نبود که با سرقت اطالعات گرانبهای میادین نفتی ما 
بدون پرداخت هیچ غرامتی زیر قراردادش زد و بعد هم با همین اطالعات 
ارزشمند به سراغ رقیب ایران در پارس جنوبی رفت و سود هنگفتی از آن 
ناحیه به جیب زد؟ مگر همین سامس��ونگ و ال جی نبودند که فقط در 
همین دهه 9۰ دوبار با بدعهدی شان بازار لوازم خانگی کشور را با التهاب 
مواجه کردند؟ مگر همین کره ای  ها نبودند که در یک دزدی آشکار حداقل 
7 میلیارد دالر از پول  ملت ایران را به بهانه تحریم، چند سال پیش بلوکه 
کردند و تا همین حاال س��ودش را هم می خورند؟ حاال چرا ما باید برای 

چنین شرکت های عهدشکن و بعضاً دزد، فرش قرمز پهن کنیم؟
یقیناً آحاد ملت شریف ایران هرگز تمایلی به بازگشت چنین شرکت های 
سودجو و مفت خوری ندارند و اجازه نخواهند داد خودباختگان نفوذی در 
برخی دستگاه های اجرایی و یا رس��انه های زنجیره ای با سانسور و تقلب 
جای شاکی و متشاکی را عوض کنند. مردم اتفاقاً خواهان برخورد قاطع 
دستگاه های نظارتی و قضایی با افراد و رسانه  هایی هستند که با جعل و 
فریبکاری مشغول ماله کشی بر سابقه س��وء شرکت های مزبور هستند. 
مردم نمی خواهند به بهانه های واهی برجام��ی راه برای واردات بی رویه 
کاالهای خارجی باز شود و شاهد بیکاری دوباره جوانانشان باشند. ایرانیان 
از مدیرانشان می خواهند برای یک بار هم که شده قانون ممنوعیت ورود 

کاالهای مشابه تولید داخل را بدون هیچ بهانه جویی در عمل اجرا کنند.
رهبر حکی��م انقالب چندی پی��ش در انتقاد از همی��ن بهانه جویی  ها 
فرمودند : »در برخی مواقع، برخی دستگاه های اجرایی، به بهانه  هایی 
به دنبال باز کردن راه واردات بی مورد هستند. به عنوان مثال می گویند 
برای اینکه کیفیت خودروی داخلی ارتقا یابد، باید خودروی خارجی 
وارد ش��ود، در حالی که باید کیفیت خودروی داخل��ی از راه های دیگر 
افزایش یابد و نه از طریق واردات خودروهای خارجی و به خاک سیاه 
نشاندن تولید داخلی... متأسفانه عده ای در کشور به طور دائم می گویند 
»نمی ش��ود و نمی توانیم « در حالی که »می توانیم « و دلیل آن هم این 
اس��ت که ما وقتی می توانیم یک ماهواره بر را با سرعت 75۰۰ متر بر 
ثانیه به فضا پرتاب کنیم و ماهواره را در مدار قرار دهیم و یا در صنایع 
دفاعی آن پیشرفت های بزرگ را داشته ایم، پس در تولید هم می توانیم 

به جهش دست پیدا کنیم.«
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به موازات برگزاری جلسات کمیسیون مشترک 
برجام در س�طح معاونین وزرای خارجه ایران 
و1+4 در وین، نگرانی هایی از گس�ترده ش�دن 
پیامدهای برجام این بار در قالب یک توافقنامه 
جدید، افکار عمومی را به خود مشغول ساخته 
اس�ت. پیامدهای منف�ی توافقنامه هس�ته ای 
در س�ال 2015 این نگران�ی را در جامعه ایجاد 
کرده که هر نوع توافقنامه مش�ابهی می تواند 
ساده  ترین حقوق جامعه ایرانی را نیز به چالش 
کش�انده و مغایر با منافع ملی کش�ور باش�د.

پیامدهای ناشی از توافق نامتوازن عالوه بر ضعف 
ن��گارش متن، می توان��د تعهدات جدی��دی برای 
جمهوری اس��المی ایران ایجاد ک��رده و وضعیت 
صنعت هس��ته ای را همچنان در حالت فریز نگه 
دارد و در مقابل حتی نتواند طرف امریکایی را وادار 
کند تا دست کم بخشی از تحریم ها را تعلیق کند؛ 

همانند آنچه در برجام صورت گرفت.
بسیاری معتقدند که عالوه بر پیامدهای غیرقابل 
جبران برج��ام در حوزه های اقتصادی، سیاس��ی 
و معیش��تی، ایجاد حفره های امنیتی و اطالعاتی 
در کشور و به ویژه در صنعت هسته ای نیز حاصل 
مستقیم برجام است؛ آفتی که علی الظاهر اراده ای 

برای مقابله با آن نیز در دولت وجود ندارد.
رهبرمعظ��م انقالب اس��المی نیز هفته گذش��ته 
بخش��ی از نگرانی های موج��ود درب��اره آنچه در 
وین در جریان اس��ت را اینگونه بیان می فرمایند: 

»تشخیص مسئوالن این اس��ت که مذاکره کنیم 
و همین سیاس��ت را اعمال کنیم. ما در این زمینه 
بحثی نداریم؛ منتها باید مراقبت شود که مذاکره 
فرسایشی نش��ود. نباید جوری باش��د که طرف ها 
بخواهند این مذاکره را کش بدهن��د؛ چراکه این 
مسئله برای کشور ضرر دارد. پیشنهاداتی که طرف 
مقابل مطرح می کند، غالباً پیشنهادهای متکبرانه 
و تحقیرآمیزی است که حتی قابل نگاه کردن هم 
نیست. امیدواریم مسئوالن کشور در این زمینه هم 
کاماًل با چشم باز و دل محکم و توکل به خدا بروند 
جلو و توفیقات الهی شامل حال آن شود و ملت را 

خرسند و خوشحال کنند.«
بخش��ی از نگرانی های جامع��ه را منتخبان ملت 
در مجلس شورای اس��المی ابراز می کنند، اگرچه 
دولت کمافی س��ابق خود را قائل به پاسخگویی و 
حتی توجه به موضع گیری و نطق های نمایندگان 
نمی داند، اما مجلس فعلی با قانونگذاری مناسب در 
سال گذشته توانست دولت را وادار کند تا بخشی از 
تعهدات هسته ای را تعلیق کرده و بستر حداقلی را 

برای تعلیق تحریم ها فراهم کند.
   مذاکرات فرسایشی و مرحله ای نباشد 

در پایان جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای 
اس��المی حجت االس��الم نصراهلل پژمانفر، رئیس 
کمیس��یون اص��ل 9۰ در تذک��ر آئین نامه گفت: 
قانون اق��دام راهبردی رفع تحریم  ه��ا در مجلس 
به تصویب رسید. براساس این قانون مقرر شد تا 5 

اسفند تحریم  ها برداشته شود، وگرنه ایران اجرای 
پروتکل الحاقی را لغو خواهد کرد. مجلس اطالعی 
از جزئیات مذاکرات ندارد. خبر هایی به ما رسیده 
که کاله گشاد جدیدی به سر کشور گذاشته شده 
است. تیم مذاکره کننده باید در چارچوب مصوبات 

مجلس مسائل را پیگیری کند.
وی ادامه داد: طبق گزارش  هایی که به ما رس��یده 
امریکایی  ها تحریم  ها را چن��د بخش کرده و اعالم 
کردند تنها بخشی از تحریم  ها را برمی داریم؛ این 
بازی جدید امریکایی  هاس��ت. باید روشن شود که 
تیم مذاکره کننده بر س��ر چه موضوعاتی مذاکره 
می کند. خفت، خواری و ذلتی که مذاکرات برای 
ملت ایجاد می کند، باید روش��ن ش��ود. متأسفانه 
مذاکرات زمان ندارد و پای��ان نمی یابد. هر تعهد و 
مذاکره ای را خارج از چارچوب قانون اقدام راهبردی 

رفع تحریم  ها محکوم می کنیم.
در ادامه نیک��زاد، نایب رئیس مجلس در پاس��خ 
به این تذکر گفت: دول��ت نمی تواند خالف قانون 
عمل کند. مذاکره بدون برداشتن همه تحریم  ها و 
راستی آزمایی معنا ندارد. مذاکره نباید فرسایشی 
و مرحله ای باش��د. مجل��س پای قان��ون مصوب 
ایستاده است. کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس این موضوع را رص��د می کند. به 
دوس��تان مذاکره کننده هم توصی��ه می کنیم که 
اگر نمی توانید کاری کنید، مذاکرات را فرسایشی 
و مرحله ای نکنید، زیرا مجلس با مذاکرات برخالف 

قانون راهبردی مخالف است.
   حفره های امنیتی با برجام بیشتر شد

سیدمصطفی میرسلیم، عضو تشخیص مصلحت 
نظام و نماینده مردم تهران در مجلس نیز در این باره 
می گوی��د: »وزارت امور خارجه موظف اس��ت در 
اقدامات جاری و آتی خود حتماً تمام حوادثی را که 
در این چند سال با خرابکاری های عناصر نفوذی 
بیگانگان از جمله رژیم صهیونیستی و امریکا انجام 
گرفته اس��ت، مدنظر قرار دهد. از س��وی دیگر، با 
توجه به اینکه ادعای دولت همواره این بوده است 
که ریشه تمام مش��کالت کش��ور به تحریم های 
ظالمانه امری��کا برمی گردد، باید با دس��ت پر و با 
برآورد دقیقی از خس��ارت  هایی که به مردم ما در 
این س��ال  ها بر اثر تحریم  ها وارد ش��ده است، وارد 
مذاکرات جدید برجامی ۱+۴ شود و توأم با مطالبه 
تنبیه عوامل اصل��ی آن خرابکاری ها، خواس��تار 
رفع تحریم  ها و بدون هی��چ مجامله ای جبران آن 

خسارات شود. «
 وی در پاسخ به این سؤال که آیا می توان گفت که 
به واسطه افزایش بازرسی های آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، در مراکز هس��ته ای حفره امنیتی به 
وجود آمده اس��ت؟ می گوید: »موض��وع فقط به 
بازرسی های نطنز ختم نمی ش��ود. حفره امنیتی 
که از 3۰ سال قبل وجود داش��ته، با تبعات برجام 
تشدید ش��ده اس��ت. در چارچوب راهبرد اصالت 
دادن به مذاکره، اقدامات وزارت امور خارجه توجیه 
پیدا می کند. مذاکره، اگر هم مفید یا ضروری باشد، 
فقط بخشی از یک مجموعه اقدامات هماهنگ است 
که باید انجام گیرد. هشت سال آزگار از فرصت های 
ناب جمهوری اس��المی پای این مذاکرات از بین 
رفته و همه اقدام��ات اقتصادی در گ��روی نتایج 
مذاکرات برجامی قرار گرفته است و به جای اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، مقاومت به استهزا 
کشیده و کشور در رکود تورمی غرق شده است.  « 
میرسلیم همچنین ادامه می دهد: »در این روزهای 
پایانی نیز دولت دوازدهم می خواهد به هر قیمتی 
اثبات کند که مذاکرات برجامی نجات بخش است 
تا در واقع بی ثمر نبودن هشت ساله خود را توجیه 
کند. البته در یک دولت هماهنگ با تدابیر راهبردی 
نظام، تنبیه رژیم صهیونیستی به شکل مناسب و به 

موقع انجام خواهد گرفت.«
   انعطاف حداقلی، رضایت حداکثری

تمام این نگرانی ها در حالی است که برخی منابع 
خبری گزارش می دهند که طرف امریکایی قائل به 
این نیست تا تحریم های وضع شده بعد از برجام که 
در دو دوره باراک اوباما و دونالد ترامپ وضع شده 
اس��ت را به صورت مفید و موثر بردارد، بلکه تنها 
به تعلی��ق بخش اندکی از تحریم ه��ای ضدایرانی 
رضایت داده و امیدوار اس��ت با این انعطاف اندک 
بتواند طرف ایرانی را یکبار دیگر راضی به امضای 

توافقنامه جدید کند.

رضایت حداکثری ما از انعطاف حداقلی امریکا!
برخی نمایندگان مجلس از تکرار پیامدهای برجامی در توافقنامه جدید وین ابراز نگرانی کردند

 برنامه ای برای راهپیمایی خودرویی
 روز قدس نداریم 

ب�ا توج�ه ب�ه اینک�ه نگران�ی عادی ان�گاری ش�رایط کرونای�ی 
وج�ود دارد، راهپیمای�ی خودروی�ی نی�ز نخواهی�م داش�ت 
و ای�ن تصمیم�ی اس�ت ک�ه ت�ا ای�ن لحظ�ه اخذ ش�ده اس�ت.

به گزارش فارس، نصرت اهلل لطفی، قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی، صبح سه  شنبه 3۱ فروردین در نشست هم اندیشی راهپیمایی 
روز قدس، با بیان اینکه در این ۴۰ سال بزرگداشت روز قدس همواره 
مورد تأکید بزرگان نظام بوده و اس��ت، خاطر نش��ان کرد: البته سال 
گذشته و امسال این مراسم تحت تأثیر بیماری کرونا بوده، اما این مراسم 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت و جهانیان و مردم فلسطین از ایران 
به عنوان پرچمدار حمایت از قدس انتظار خاصی دارند. لطفی با بیان 
اینکه حضور ایران در منطقه عالوه بر دفاع از مظلومان، پشتوانه ای برای 
دفاع از امنیت ملی کشور است، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی در ترور 
شهید سردار سلیمانی و شهید فخری زاده و دو نوبت اقدام خرابکارانه 
در نطنز دست داشته و این اقدامات نشان داد که در کنار حمایت از مردم 

مظلوم فلسطین، باید با این رژیم جعلی مقابله کرد.
قائم مقام ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با اشاره به عادی سازی 
روابط چند کشور عربی با رژیم صهیونیستی و کمرنگ شدن حمایت 
از قدس گفت: ان شاءاهلل نابودی رژیم صهیونیستی و تشکیل حکومتی 
در فلسطین با حضور همه فلس��طینیان و برگزاری همه پرسی محقق 
خواهد ش��د. وی همچنین افزود: ما هم باید رس��الت دینی و انقالبی 
خود را در بزرگداش��ت روز قدس انجام دهیم و هم به س��المت مردم 
توجه کنیم، زیرا این روز ها بیش از ۴۰۰ نفر در کشور به دلیل ابتال به 
کرونا فوت می کنند. ستاد کرونا با وجود سنوات قبل، همراهی خوبی 
با ما انجام داد و قرار بود برای روز قدس، ب��ا توجه به تجربه موفق ۲۲ 
بهمن 99، راهپیمایی خودرویی داشته باشیم. لطفی ادامه داد: اگرچه 
موضوع فلسطین و استکبارستیزی موضوعی حیاتی است، اما با موج 
اخیر کرونا که پیش بینی می شود تشدید هم شود، اعالم می کنیم که 
تا این لحظه هیچ تصمیمی مبنی ب��ر راهپیمایی وجود ندارد. با توجه 
به اینکه نگرانی عادی انگاری شرایط کرونایی وجود دارد، راهپیمایی 
خودرویی نیز نخواهیم داش��ت و این تصمیمی است که تا این لحظه 
اخذ شده است. البته سایر برنامه های روز قدس، غیر از راهپیمایی به 

قوت خود باقی خواهد بود.
........................................................................................................................
ظریف پذیرفت مجلس در جریان جزئیات 

توافق وین قرار بگیرد
چنانچ�ه پیش نویس�ی در وی�ن از س�وی تی�م مذاکره کنن�ده 
و طرف ه�ای برجام�ی تهی�ه ش�ود ک�ه مجل�س در جری�ان آن 
نباش�د، نمایندگان نس�بت ب�ه آن واکنش نش�ان خواهن�د داد.

شهریار حیدری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با راه دانا؛ با اشاره به ورود مذاکرات 
وین به مرحله پیش نویس گفت: طی دو هفته گذشته جلسه ای با حضور 
آقای ظریف برگزار کردیم و در آن جلسه نمایندگان خواستار این شدند 
که محور مذاک��رات و جزئیات توافقات به اطالع مجلس برس��د. آقای 
ظریف در این جلسه بر اطالع رس��انی روند مذاکرات به مجلس تأکید 

کردند و پذیرفتند که مجلس در جریان جزئیات مذاکرات قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه روند مذاکرات 
در دو محور خواهد بود، تصریح کرد: رفع تحریم ها اولین قدم برای ادامه 
مذاکرات و توافقات است و بعد از آن برگش��ت به برجام مورد نظر است 
تا مذاکرات تداوم داشته باش��د. چارچوب توافقات و پیش نویس ها باید 
بر اساس لغو تحریم ها باشد و شفاف سازی و برگشت به برجام بعد از آن 
پیگیری شود. نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اشاره به اینکه سیاست کلی نظام لغو تحریم هاست که پیش 
از این اعالم شده اس��ت، عنوان کرد: باید پیش نویسی که در وین تهیه 
می ش��ود در چارچوب دو محور تعیین شده باش��د، در غیر این صورت 
مجلس واکنش نش��ان خواهد داد و از س��وی جمهوری اسالمی ایران 
چنین پیش نویسی قابل قبول نیست و مجلس با آن مخالف است. حیدری 
خاطر نشان کرد: چنانچه پیش نویسی تهیه شود که مجلس در جریان آن 

نباشد، نمایندگان نسبت به آن واکنش نشان خواهند داد.
........................................................................................................................

محمدباقر قالیباف:
 مجلس هفته آینده  تعطیل نیست

 اما جلسه علنی ندارد
مجلس هی�چ گاه تعطیل نیس�ت و صرفًا در روزهای یک ش�نبه و 
سه  شنبه هفته آینده جلسه علنی نداریم، اما نمایندگان به حوزه های 
انتخابیه نمی روند و همین جا پیگیر حل مشکالت مردم هستند.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف صبح سه  شنبه در جلسه علنی مجلس 
شورای اسالمی و در نطق پیش از دستور اظهار داشت: با توجه به اینکه از 
لحاظ وضعیت کرونا در شرایط بسیار سختی هستیم و اکثر شهرستان  ها 
در ش��رایط قرمز هس��تند، از دولت می خواهیم که در بح��ث کنترل و 
قرنطینه دستگاه های ذیربط تالش بیشتری انجام دهد تا از این طریق 
روند رش��د صعودی این بیماری کاهش پیدا کند؛ همچنین از مردم و 
اقشار مختلف جامعه می خواهیم به سالمتی خودشان و افراد دیگر جامعه 
توجه داشته باشند و پروتکل های بهداش��تی را به خوبی رعایت کنند. 
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی 
تمام توان دولت و مجلس این است که از کسانی که در این مدت کسب 
و کارش��ان به دلیل کرونا تعطیل ش��ده، حمایت الزم را داشته باشند. 
قالیباف در واکنش به اینکه در رسانه  ها گفته شده مجلس دو هفته آینده 
تعطیل است، ادامه داد: مجلس هیچ گاه تعطیل نیست و صرفاً در روزهای 
یک شنبه و سه  ش��نبه هفته آینده جلس��ه علنی نداریم، اما نمایندگان 
هفته آینده به حوزه های انتخابیه خود نمی روند و همین جا می مانند و 
پیگیر حل مشکالت مردم هستند. رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: 
همچنین جلسات کمیسیون های امنیت ملی، اقتصادی، صنایع و معادن، 
انرژی و بهداشت و درمان در این مدت از سوی اعضای هیئت رئیسه آنها 
برقرار خواهد بود. ضرورت دارد مسائل مهمی چون وضعیت بازار، مسائل 
هس��ته ای، وضعیت بورس و کرونا در کمیسیون های تخصصی مجلس 
مورد بررسی قرار گیرد و بر این اس��اس این جلسات برگزار خواهد شد. 
وی بیان کرد: بر این اساس مجلس تعطیل نخواهد بود، بلکه صرفاً جلسه 
رسمی صحن علنی مجلس و کمیسیون های تخصصی به این صورت که 
همه افراد در آن حضور داشته باشند را نداریم. البته تأکید می کنم اگر 
الزم باشد صحن علنی مجلس را تشکیل دهیم، حتماً این کار را خواهیم 

کرد و حتی هفته آینده هم تشکیل جلسه خواهیم داد.
قالیباف تصریح کرد: از ۱۱ اردیبهش��ت ماه هم که مصادف با ایام شب 
قدر است، نمایندگان به حوزه های انتخابیه خود می روند و مجدداً تأکید 

می کنم مجلس در این ایام به هیچ وجه تعطیل نیست.
   فعالیت های سردار حجازی از قبل انقالب شروع شد

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به شهادت سردار محمد حجازی 
گفت: الزم است شهادت سردارحجازی را به فرمانده معظم کل قوا و تمام 
مردم تسلیت عرض کنم. بنده از نزدیک با این شهید بزرگوار آشنا بودم، او 
فردی متدین و انقالبی بود. وی متذکر شد: سردار حجازی از دوران پیش 
از انقالب فعالیت های بسیار زیادی انجام داد و در تمام دوران دفاع مقدس 
در جبهه و جنگ حضور داش��ت و در دهه 7۰ هم در شکل گیری نیروی 
مقاومت بسیج نقش بسزایی ایفا کرد. همچنین سردار حجازی در کنار 
شهید  سردار سلیمانی یک دهه برای دفاع از حرم اقدامات قابل توجهی 
انجام داد. او اقدامات ارزنده ای در دوران قبل از انقالب اسالمی انجام داد و 

در دوران دفاع مقدس هم حضور فعالی داشت.

سعید همتی
   گزارش

بهارستان

نهایی ش�دن اص�الح  قان�ون انتخاب�ات 
ریاس�ت جمهوری معط�ل ای�رادات هیئت 
عالی نظ�ارت مجم�ع تش�خیص مصلحت 
نظ�ام مانده اس�ت. رئیس کمیس�یون امور 
داخلی و ش�وراهای مجلس توضیحاتی در 
این خص�وص ارائه ک�رده اس�ت. همچنین 
100 نفر از نماین�دگان درباره ایرادات مجمع 
تش�خیص مصلحت نظ�ام به ط�رح اصالح 
قانون انتخابات ریاست جمهوری به آیت اهلل 
جنتی دبیر ش�ورای نگهبان نامه نوش�ته و 
تقاضا کردند که نظر مجلس و تأیید شورای 
نگهبان در م�ورد این مصوبه عملی ش�ود.

محمد صال��ح جوکار، رئیس کمیس��یون امور 
داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت وگو با 
خانه ملت، به تشریح آخرین جزئیات رسیدگی 
ب��ه وضعیت اص��الح قانون انتخابات ریاس��ت 
جمهوری پرداخ��ت و گفت: در ح��ال حاضر 
مصوبه اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری 
به تأیید شورای نگهبان رسیده و از نظر شورای 
نگهبان هم ایرادات رفع ش��ده است، اما هیئت 
عالی نظارت در مجمع تش��خیص اش��کاالت 
جدیدی را ب��ه اصالح قان��ون انتخاب��ات وارد 
دانس��تند؛ ضمن اینکه در یک جلسه مشترک 
هم با نماین��ده هیئت عالی نظارت و ش��ورای 
نگهبان ایرادات را برط��رف کردیم، اما مجدداً 
همان ایرادات را پابرجا دانستند. در این قضایا 

که به مصوبات مجلس ایراد گرفته می ش��ود، 
زمان زیادی برای قانونگذاری صرف می شود که 
چنین موضوعی مطلوب نیست؛ چراکه ما اگر 
بخواهیم قانونگذاری و یا اصالح قوانین داشته 

باشیم، با این شیوه زمان بر خواهد شد.
این نماین��ده م��ردم در مجلس اظه��ار کرد: 
امیدواریم توافقی حاصل شود تا اصالح قانون 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ب��رای انتخابات 
۱۴۰۰ مورد توجه و استفاده قرار گیرد؛ چراکه 
اگر این قانون تصویب نش��ود، همان مشکالت 
ادوار گذش��ته به هنگام ثبت ن��ام کاندیداهای 
ریاست جمهوری را ش��اهد خواهیم بود و این 
موضوع در شأن نظام اسالمی و جایگاه ریاست 

جمهوری نخواهد بود.
    نامه 100 نفر از نمایندگان 

به آیت اهلل جنتی
۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس در همین زمینه 
نامه ای به آیت اهلل جنتی دبیر ش��ورای نگهبان 
نوشته اند. در بخش��ی از این نامه آمده که پس 
از چند روز از زمان تأیید مصوبه مجلس توسط 
ش��ورای نگهبان، هیئت عالی نظارت مجمع با 
اعالم س��ه ایراد تالش نمود مانع نهایی شدن 

قانون مصوبه مجلس شود.
این نامه می افزاید: تعدادی از اعضای کمیسیون 
امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به منظور 
تأمین نظر هیئت عالی نظارت مجمع جلسه ای 

سه س��اعته با نماینده این هیئت و تعدادی از 
اعضای ش��ورای نگهبان به صورت مش��ترک 
برگزار کردند و در آن جلسه اصالحات مورد نظر 
هیئت عالی نظارت م��ورد تفاهم قرار گرفت و 
همین اصالح��ات در صحن علن��ی مجلس به 
تصویب رسید تا مجلس شورای اسالمی فراتر از 
برداشت قانونی خود همکاری کامل با نهادهای 
وابسته به نظام را به منصه ظهور رسانده باشد، 
اما با کمال تعج��ب و با اینکه قری��ب به اتفاق 
اعضای ش��ورای نگهبان همانند اکثریت قاطع 
نمایندگان مجلس بر ضرورت نهایی شدن این 
قانون تأکید دارند، متأسفانه هیئت مذکور بعد 
از چند روز با تشکیل جلسه ای مجازی بر نظرات 
گذشته خود مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس با 
سیاس��ت های کلی اصرار ورزید تا این بار ثابت 
کند، نظارت این هیئت بیش از آنکه بر اجرای 
سیاس��ت های معطل مانده انتخاب��ات ابالغی 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( باشد بر ادامه 

تعطیلی آن سیاست  ها استوار است.
در این نامه آمده است: حضرت آیت اهلل جنتی! 
ش��ورای نگهبان مس��ئول نظارت بر انتخابات 
اس��ت و مس��ئول تأیید صالحی��ت داوطلبان 
انتخابات ریاس��ت جمهوری هم خود شورای 
نگهبان است. مخاطب اصلی سیاست های کلی 
انتخابات نیز خود شورای نگهبان است. مطابق 
بند )۴( سیاس��ت های کلی قانونگذاری که در 

سال ۱398 توسط مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( ابالغ شده و به صورت طبیعی مقررات 
سابق بر آن را نسخ نموده اس��ت، هیئت عالی 
نظارت مجم��ع به تنهایی و ب��دون همکاری و 
تأمین نظر شورای نگهبان نمی تواند با تشخیص 
خود موج��ب توقف رون��د قانونگذاری ش��ود. 
اکنون که ش��ورای نگهب��ان به عنوان مخاطب 
اصلی سیاست های کلی انتخابات با نظر مثبت 
و قاطع خود مصوبه مجلس را برای ساماندهی 
ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 
تأیید نموده اس��ت و مطابق اطالع، بیش از دو 
سوم اعضای محترم ش��ورای نگهبان به لحاظ 
کارشناسی نظر هیئت عالی نظارت مجمع که 
درخصوص وظایف اختصاصی شورای نگهبان 
ابراز شده است را مغایر نظرات اعالمی شورای 
نگهبان می شناسند و تأخیر در ابالغ اصالحیه 
قانون انتخابات را مضر به حال کشور می دانند، 
بنابراین نمایندگان امضا کنن��ده این نامه نظر 
ش��ورای نگهب��ان را در تأیی��د مصوبه مجلس 
شورای اسالمی فصل الخطاب دانسته و ایرادات 
هیئت عالی نظارت مجم��ع را در این خصوص 
فاقد اعتبار حقوقی برای توقف مصوبه مجلس 
شورای اس��المی اعالم می کنیم و از جنابعالی 
تقاضا داریم قانون مصوب مجلس را که به تأیید 
آن شورا رسیده جهت ابالغ به مجلس شورای 

اسالمی ارجاع فرمایند.

هیئتعالینظارتمجمعتشخیصمانعابالغاصالحقانونانتخاباتریاستجمهوری
 نامه 100 نماینده مجلس به آیت اهلل جنتی: ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص را فاقد اعتبار حقوقی می دانیم

آق�ای روحان�ی گفت�ه ک�ه م�ن در 100 روز آخ�ر مش�کالت 
را ح�ل می کن�م، بن�ده ب�ه ایش�ان می گوی�م که مش�کالت 
را ح�ل نکنی�د، بلک�ه وضعی�ت را ب�ه س�ال ۹2 بازگردانید.
به گزارش فارس، حجت االسالم علیرضا س��لیمی، نماینده مردم 
محالت در مجلس شورای اسالمی گفت:  صحبت های آقای روحانی 
قبل از نوروز مبنی بر اینکه از پیک کرونا گذش��ته ایم، باعث شد تا 
مردم به انج��ام دید و بازدید ها گرایش پیدا کنن��د و از طرف دیگر 
صف های طوالنی خرید مرغ باعث شیوع ویروس کرونا در کشور شد 

تا امروز ما شاهد قرنطینه افراد باشیم. سؤال من اینجاست؛ آنهایی 
که صف های طوالنی مرغ را در کش��ور ایجاد کردند، آیا در شیوع 

ویروس کرونا نقشی نداشتند؟
عضو هیئت رئیس��ه مجلس اظهار داش��ت: ما پیش از عید شاهد 
صف های طوالنی خرید مرغ بودیم و امروز که مردم به خاطر شیوع 
کرونا قرنطینه شده اند، مرغ به وفور در مراکز فروش یافت می شود. 
سلیمی خاطر نشان کرد: البته با وجود عرضه مرغ با قیمت کیلویی 
۲۴ هزار و 9۰۰ تومان ما با پدیده عدم دستیابی مرغداران به جوجه 

یک روزه هستیم که باعث می شود آنها نتوانند جوجه ریزی کنند 
و اگر این وضعیت ادامه داشته باش��د ما در خردادماه و در آستانه 
انتخابات با افزایش قیمت مرغ مواجه خواهیم ش��د و من از دولت 
و وزارت کش��اورزی می خواهم تا هرچه زودتر نس��بت به رفع این 

مشکل اقدام کنند.
وی افزود: آقای روحانی گفته که من در ۱۰۰ روز آخر مشکالت را 
حل می کنم، بنده به ایش��ان می گویم که مشکالت را حل نکنید، 

بلکه وضعیت را به سال 9۲ باز گردانید.

سلیمی:مشکالترابهوضعیتسال۹۲بازگردانید!
   خبر


