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گزارش یک

مهدی پورصفا

حس خيانت طبقه متوسط

شرق در يادداشتي به عدم تحقق وعدههاي
جريان غربباور اعتراف كرد و از احساس
نامطلوب فريبخوردگي اين جريان گفت
قبال
و نوشت« :دولتهاي اصالحطلب نتوانستند به وعدههاي خود در ِ
طبقه متوسط عمل كنند .اينك با اين جدايي ،چهره اصالحطلبان بيش
از پيش عيان و مخدوش شده و طبقه متوسط دريافته است كه هرگز يك
طبقه به معناي واقعي نبوده و چ ه بسا برساخته جريانهاي سياسي براي
كشاندهشدن به عرصه انتخابات بوده است .اين روزها بهندرت سخني از
اصالحطلبان و سوسيالدموكراتها در ستايش طبقه متوسط ميشنويم.
انگار اصالحطلبان و حاميان طبقه متوسط همگي در اين برهه تاريخي
غيب شدهاند .رفتار اصالحطلبان و ديگر حاميان طبقه متوسط ،آنان را
دچار بحران هويت كرده است و آنچه بيش از هر چيز آنان را آزار ميدهد،
كابوس ريزش به طبقات فرودست محقق
احساس فريبخوردگي است.
ِ
شده اس��ت .اينك آنان بيش از هر زمان ديگري مفهو ِم عدالت را درك
خواهند كرد؛ مفهومي كه در سخنان اصالحطلبان غايب بوده است .آنان
ناگزيرند باور كنند كه ديگر بخشي از طبقه فرودستند و تنها در اتحاد و
ائتالف با آنان ميتوانند عدالت واقعي را دريابند».

نگاهي تحليلي به سياسيكاري غربيها درباره مسائل هستهاي

ايران دیگر تعهدات یکطرفه هستهای را نمیپذیرد
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همافزايي واشنگتن و آژانس عليه ايران

رسالت نوش��ت :گويا بازي ضدايراني
آژان��س بينالمللي ان��رژي اتمي در
زمين واشنگتن و تروئيكاي اروپايي
تمامي ندارد! طي شش دور مذاكرات موسوم به «احياي برجام» در وين،
آژانس نه تنها نقش يك كاتاليزور در احياي واقعي و اصولي اين توافق را
ايفا نكرده بلكه خود به عامل بحرانساز در اين معادله تبديل شده است!
آژانس در مذاكرات وين ۵و وين ۶با اصرار بر بسط نظارتهاي فراپادماني
و فراپروتكلي در قبال فعاليتهاي صلحآميز هستهاي كشورمان ،گره
كور ديگري را در مسير مذاكرات ايجاد كرد .اكنون در حالي كه زمان
برگزاري مذاكرات جديد(وين )۷مشخص نيست ،آژانس دقيقاً در حال
تكرار همان بازي است! در اين معادله ،سفر احتمالي مديركل آژانس
بينالمللي انرژي اتمي به ايران مولد تحليلهاي مختلفي اس��ت و در
سطح گوناگوني از جمله مناس��بات ايران و آژانس و از سمت ديگر ،در
فرامتني به نام مذاكرات وين قابل بررسي است .اقدامات آژانس هيچگاه
بيربط به فضاي مذاك��رات وين نب��وده و در آينده ه��م نخواهد بود.
مسئلهاي كه در مورد نشست ماه سپتامبر آژانس وجود دارد ،اين است
كه سياستمداران و رس��انههاي امريكايي و اروپايي به بزرگنمايي اين
نشست و تأثير آن در قبال سرنوشت برجام پرداختهاند.
نكته پاياني اينكه تروئيكاي اروپايي يك رويكرد پارادوكسيكال را در پروسه
احياي برجام در پيش گرفته كه منبعث از سردرگمي مقامات ارشد دولت
بايدن در قبال توافق هستهاي ميباشد .اين مسئله به خوبي نشان ميدهد
كه در جبهه غرب و خصوصاً در مذاكرات وين ،واشنگتن متغيري مستقل
و اتحاديه اروپا متغيري وابسته به كاخ سفيد محسوب ميشود .اين موضوع
بايد از سوي دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي كشورمان مدنظر قرار
گيرد .در هر حال ،به نظر ميرسد دور هفتم مذاكرات وين (فارغ از اينكه چه
زماني برگزار خواهد شد) نقطه آشكارساز احيا يا عدم احياي برجام خواهد
بود .غرب فرصت زيادي براي اتخاذ يك تصميم درست ندارد.
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حركت پرشتاب قطار افول اياالتمتحده

جام جم نوشت :نيويوركپست با اشاره
به نتايج نظرسنجي هفته گذشته ،در
خصوص وضعيت رئيسجمهور امريكا،
نوشت :جو بايدن كه با موجي از انتقادها درباره آنچه در افغانستان روي
ميدهد ،مواجه است ،تأكيد كرد از هر ۱۰امريكايي شش نفر معتقدند
كشور در حال خارج شدن از مسير است .كاهش محبوبيت رئيسجمهور
بايدن در نظرسنجيها بعد از خروج يا به عبارت بهتر فرار فرماندهان و
سربازان پيشرفتهترين ارتش دنيا در كنار مواضع انتقادي برخي متحدان
اين كشور ،نشان از حركت پرشتاب قطار افول اياالت متحده دارد.
افكار عمومي امريكا بهدرستي به دنبال سرنخهايي از چرايي هزينه چند
ده ميليارد دالري در افغانس��تان از جيب مردم و نيز فرجام تسليحات
به جامانده امريكا در كابل در روايت خروج ارتش اياالت متحده است
اما ظاهرا ً اغلب رسانههاي جريان اصلي( )mainstreamبا تأسي از
نظريه مارپيچ سكوت ،قصد رمزگشايي از آن نداشته و نظارهگر هستند
تا مطالبهگر .وضعيت داخلي و خارجي امريكا نشان ميدهد واشنگتن
ديگر نميتوان��د از مؤلفههاي قدرت خود از جمل��ه مؤلفههاي نظامي
براي مداخالت طوالنيمدت در كش��ورها اس��تفاده كند .امريكاييها
بس��يار تالش داش��تهاند زوال ابرقدرتي خود را نزد اف��كار عمومي در
نظام بينالملل و همپيمانان خود كتمان كنند و نظريه مربوط به يك
قدرت در حال افول را غيرمعتبر نشان دهند .بدون ترديد باور به پايان
ابرقدرتي امريكا نزد افكار عمومي ،فرآيند شكستهاي پيدرپي آنان و
همپيمانانشان در نقاط مختلف جهان را سرعت خواهد بخشيد.
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ميراث رحيمپور

صبحنو نوشت :در اين ايام كرونا متأسفانه به انتشار
خبر فوت ع��ادت كردهاي��م؛ از آش��نايان گرفته تا
ناآشنايان .چنين اس��ت كه خبر درگذشت ب ه جاي
عنصر استثنا در خبر به روال عادي تبديل شده است ،به همين واسطه قدر و
منزلت برخي افراد به واس��طه فراگيري كرونا در ميانه شلوغي اخبار ديده
نميش��ود .از همين رو قصد كرديم تا بر سرعت اتفاقات غلبه كنيم و اجازه
ندهيم قدر و منزلت مرحوم حيدر رحيمپورازغدي دانس��ته نشود .استاد
رحيمپور كه روز گذشته به رحمت خدا رفت ،از بزرگان و بانيان عدالتخواهي
در فضاي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي ايران بود؛ منبعي الهامبخش براي
عدالتخواهاني كه در انديشه اصالح امور بودند ،نه ويران كردن و سوزاندن.
ميان اين دو نگرش عدالتخواهانه تفاوت از زمين تا آسمان است .گرايش
اول به بهاريون و عدالتخواهي منهاي والي��ت ميانجامد ،درحاليكه در
نگرش دوم كه مرحوم رحيمپور از اين جنس بودند ،نگاه منتقدانه و حتي
معترضانه نه به سياهنمايي و يكسويه ديدن تبديل ميشود كه راهكار براي
ساختن و اصالح امور ارائه ميكند .عدالتخواهي قرار نيست جامعه را نااميد
كند بلك��ه بايد ب��ه اصالح وض��ع موجود و حرك��ت به جلو تبديل ش��ود.
سياس��تزدگي عدالتخواهي خود ضدعدالتخواهي اس��ت ،حال آنكه
عدالتخواهي ناب در مقابل عدالتخواهي كاذب ميتواند خود را در طرح و
اليحه و عمل مديران جمهوري اسالمي نشان دهد .عدالتخواهي كه خود
را اپوزيسيون نظام اسالمي تعريف كند ،بيشتر از هر چيز يك پروژه سياسي
است .از اين جهت فقدان مرحوم رحيمپور صدمهاي به عدالتخواهي ناب
خواهد زد كه اميد ميرود ازسوي فرزند ارشد آن مرحوم و شاگردان ايشان
استمرار داشته باشد .نياز امروز ما بيش از هر چيز تمايز ميان عدالتخواهي
ناب با عدالتخواهي كاذب است.
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نگاه�ي ب�ه تاري�خ پرون�ده هس�تهاي اي�ران
نش�ان ميدهد با وجود تأييد صري�ح چندباره
آژان�س و حتي نهاده�اي اطالعات�ي امريكا در
خص�وص عدمحركت ايران به س�مت س�اخت
سالح هس�تهاي باز هم فش�ار عليه كشورمان
به بهانهه�اي واهي ادامه يافته اس�ت .حاال و در
آس�تانه تالش جديد غربيها براي فضاس�ازي
در آژان�س ،برخي جريانه�ا در داخ�ل ،ايران
را مته�م ب�ه عد مهم�كاري و تنشآفرين�ي
ميكنن�د .س�ؤال اي�ن اس�ت ك�ه آي�ا تجربه
20س�ال همكاري و ارائه گزارشه�اي گوناگون
در خصوص عدمحركت ايران به س�مت سلاح
هس�تهاي و بعد انحراف از آن كافي نبوده است.

اين روزها بار ديگر بحث فش��ار آژان��س بر ايران در
خصوص برنامه هستهاي كش��ورمان اوج گرفته و
بحث صدور يك قطعنامه ديگر عليه ايران داغ شده
است .واقعيت اين است كه در طول 20سال گذشته
بارها و بارها آژانس بينالمللي ان��رژي اتمي منبع
اعمال فش��ار عليه ايران بوده است .از طريق همين
نهاد بود كه موضوع هستهای ايران به شوراي امنيت
سازمان ملل متحد ارسال و زمينهسازي براي اعمال
تحريمها فراهم شد .در اين ميان ايران تالشهاي
فراواني كرده است تا بتواند تمام نگرانيها و اتهامات
را رفع كند ،با اين حال هر ب��ار كه ايران با همكاري
حداكثري تالش كرده ابهامات را رفع كند ،باز هم
مورد جديدي براي اتهامزني ايجاد شده است.
نمونههاي اين مسئله را ميتوان در مسائلي همچون
طرح اقدام در سال 2007يا پرونده پيامدي مشاهده
كرد .اين در حالي است كه در زمان برجام با بازرسي
چند باره از سايت نظامي پارچين قرار بر اين بود اين
پرونده براي هميشه مختومه شود.
ايران مقصر است؟
ام��ا آژانس در ي��ك حركت كام ً
ال سياس��ي باز هم
پرونده ديگري را به اتهام فعاليت نظامي در دو سايت
هستهاي در آباده و مريوان باز كرده است.
بر اساس اين مس��ئله و اعالم عدم همكاري ايران با

آژانس قرار است بار ديگر پرونده ديگري براي ايران
باز شود .ظاهرا ً كش��ورهاي غربي نيز به يك توافق
نهايي در اين باره نزديك ش��دهاند ،گرچه روسها
اعالم كردهاند ديگر به چنين پروندهايی رأي مثبت
نخواهند داد.
به موازات این فشارها برخي جريانهاي داخلي به
دنبال محكوم كردن دولت براي شروع شدن چنين
فرآيندي هستند .از نگاه آنان ايران بار ديگر بايد با
بازكردن سايتهاي خود اجازه بازرسي به آژانس را
بدهد تا هر گونه ابهام در خصوص پرونده هستهاي
ايران از بين برود ،اما سؤال اين است كه آيا اين پايان
راه خواهد بود.
فرض كنيم كه آژانس بار ديگر اعالم كند ايران هيچ
فعاليت غيرقانوني هستهاي را انجام نداده است ،آيا
باز هم همه چيز تمام خواهد شد؟ گذشته از رفتار
آژانس يادآوري يك رفتار تاريخي جالب توجه است.
زماني كه خ��ود امريكاييها اع�لام كردند ايران به
دنبال سالح هستهاي نيس��ت اما باز هم همه چيز
روند ديگري طي كرد.
وقتي امريكاييها ه�م به  بیگناهي ايران
اذعان ميكنند
در سوم دسامبر  2007شوراي ملي اطالعات امريكا
NICگزارشي را در خصوص فعاليتهاي هستهاي
ايران منتش��ر كرد با عن��وان «ايران :ني��ات و توان
هس��تهاي» كه فعاليتهاي هس��تهاي ايران را تا
10سال آينده مورد بررسي قرار داده بود.
ش��وراي اطالعات ملي يكي از اعضاي شانزدهگانه
جامعه اطالعاتي امريكا (ش��امل س��يا) ميباشد و
باالترين نهاد اطالعاتي امريكا به شمار ميرود .رئيس
اطالعات ملي ،به عن��وان رئيس جامعه اطالعاتي و
مشاور رئيسجمهور امريكا نيز محسوب ميشود.
در تهيه برآوردهاي اطالعاتي ني��ز نهادهاي عضو
جامعه اطالعاتي مستقيماً نظر خود را ارائه ميكنند
و گزارش با اجماع آنها تهيه ميشود.
اين مطالعه بر اساس منابع جاسوسی امريكا در 31
اكتبر تهيه شده بود و مهمترين نكته مطرح شده

در اين مطالعه اذعان به توقف برنامه تس��ليحات
هس��تهاي ايران از س��ال  2003تا اواسط 2007
است؛ اينكه ايران برخالف آنچه دولت واشنگتن
ادعا كرده چندان به توس��عه برنامه سالح اتمي
عالقه نشان نميدهد .بر اساس اين گزارش اتهام
اصلي در خصوص بحث توسعه سالح هستهاي از
سوي ايران غيرقابل قبول بود .در داخل امريكا هم
واكنشهاي مختلفي به اين گزارش صورت گرفت.
ي سالهای
برخي بر توقف برنامه هستهاي ايران ط 
 2003ت��ا  2007تأكيد داش��تند و اين گزارش
را مخالف سياس��تهاي تهاجمي امريكا در اين
سالها ميدانستند و گروهي بر اين نكته از گزارش
تأكيد ميكردند كه توقف برنامه هستهاي ايران بر
اثر فش��ارهاي بينالمللي بوده و بايد براي توقف
اين برنامه در آينده اعمال فش��ارهاي بينالمللي
بيش��تر ش��ود ،چون ايران احتمال دارد با از بين
رفتن فشارها دوباره به ادامه فعاليتهاي هستهاي
خود ادامه دهد.
هري ريد ،رهبر اكثريت مجلس سنا در واكنش
به اين گ��زارش عنوان كرد ك��ه دولت بوش بايد
ديپلماس��ي ريگان در برابر مقامات ش��وروي را
دنبال كند و با ايران نيز وارد مذاكره شود .اوباما
نامزد انتخاباتي حزب دموكرات نيز دولت بوش را
به پنهان كردن حقيقت متهم كرد و آن را مشكل
سياس��ت خارجي نومحافظ��هكاران خواند .ري
تاكي ،كارش��ناس ارشد ش��وراي روابط خارجي
امريكا در قبال اين گزارش نه تنها گزينه نظامي
عليه اي��ران را غيرموج��ه خواند بلك��ه تصويب
تحريمهاي شديدتر عليه ايران را دشوارتر از قبل
پيشبيني و عنوان كرد حتي اگر امريكا خواهان
تعامل با ايران باشد نيز گزينههاي محدودتري را
پيش رو دارد .اسكات ريتر ،افسر اطالعاتي سابق
امريكا معتقد اس��ت که اين گ��زارش به تنهايي
سياستگذاري امريكا در برابر ايران در درازمدت را
تغيير نميدهد و تنها سياست خصمانه و گزينه
نظامي دولت ب��وش را متح��ول ميكند .جيمز

پترائوس معتقد است كه اين گزارش تالش امريكا
براي رهاي��ي دولت و مردم امريكا از اس��رائيل و
سياستهاي آن را به تصوير كشيده و سعي كرده
به اين وسيله اعتبار كاخ سفيد را در مورد برنامه
هستهاي ايران زير سؤال ببرد.
از طرف ديگ��ر البرادعي گزارش آژانس را مس��اعد
ارزيابي كرد و آن را يك تنفس در هواي تازه خواند
و معتقد بود به ارزيابي آژانس از تهديد اتمي ايران
اعتبار بخشيده اس��ت .این موضوع طرفداري چند
س��اله وي را از راهح��ل ديپلماتيك اثب��ات كرده
اس��ت .گزارش برآورد اطالعات ملي كساني را كه
ميخواس��تند ايران را به عن��وان تهديدي حتمي
نش��ان دهند و بر رويكرد مقابلهاي اصرار داشتند،
دلسرد كرد.
استيون هادلي ،مشاور امنيت ملي امريكا يافتههاي
اين گزارش را تأيي��دي بر نگرانيه��اي امريكا در
خصوص جاهطلبي ايران دانست و استراتژي بوش
را در قبال ايران درس��ت خواند .وي عنوان كرد كه
جامعه جهاني بايد فشار بر ايران را بيشتر و از انزواي
ديپلماتيك ،تحريمهاي س��ازمان ملل و اهرمهاي
ديگر اقتصادي عليه ايران استفاده كند .همچنين
كاندوليزا رايس با تكيه بر اين گزارش تداوم فشار بر
ايران را مؤثر ميخواند و بر ادامه آن تأكيد ميكند.
سخنگوي دولت انگليس و سخنگوي وزارت خارجه
فرانسه نيز تحريمها را مؤثر و تداوم اعمال فشار بر
ايران را الزم دانستهاند.
چرا بايد محكم ايستاد
نگاهي به اظهار نظرها در همان زمان نشان ميدهد
با وجود اين گزارش نه تنها فشارها عليه ايران متوقف
نش��د بلكه به طرق مختلف نيز ادامه يافت .اين در
حالي بود كه گزارش فوق توسط نهادهاي امنيتي
امريكا و بر اساس اطالعات آنها تهيه شده بود اما در
نهايت باز هم نگاه سياسي بر اين پرونده غالب شد.
در س��ال  2007يك قطعنامه ديگر عليه ايران در
شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد صادر شد كه
براي اولين ب��ار تحريمهاي جديد مال��ي را عليه
ايران اعمال ميكرد و در عين حال خواستار توقف
كامل غنيس��ازي در ايران شد .واقعيت اين است
كه موضوع هس��تهاي ايران يك پرونده سياسي
اس��ت و اتفاقات مختلف به خوبي اين حقيقت را
نشان دادهاند .آژانس نيز تنها به عنوان ابزاري در
اين فراز و فرود سياسي عمل ميكند .ميتوان از
شرايط فعلي متوجه ش��د كه تمام اين فشارها به
منظور امتيازگيري از ايران در مذاكرات وين است؛
اتفاقي كه ايران بارها ب��ه صراحت آن را رد كرده و
تنها خواستار بازگشت به برجام مطابق متن آن در
سال  2015ميالدي است.
از س��وي ديگر هم امريكا با ديدگاه «بيش��تر در
مقابل بيشتر» خواس��تار تمديد محدوديتهاي
هستهاي و افزايش زمان آن اس��ت .در روزهاي
اخیر اخباري درخصوص درخواست سفر رئيس
آژانس بينالمللي انرژي اتمي به ايران مطرح شده
است که ایران آن را در دست بررسی دارد.
ب��ا توجه ب��ه تجرب��ه قب��ل در خص��وص برجام و
گزارشهاي قبلي وظيفه دولت و نهادهاي مسئول
اين اس��ت كه تنها در چارچوب قوانين كش��ور به
خصوص قانون مقابله با تحريمها حركت كنند و به
قولهاي احتمالي براي حل مشكالت در خصوص
همكاري دو طرفه توجهي نكنند .تجربه 20س��ال
پرونده هس��تهاي اكنون در مقابل ايران است و بر
همان اساس هم تصميم خواهد گرفت.

گزارش 2

نواقص قانون نظارت بر رفتار نمايندگان اصالح ميشود
طرح اصالح و الحاق موادي به قانون نظارت
مجلس بر رفتار نمايندگان در دس�تور كار
هفته جاري مجلس ق�رار دارد .ناكارآمدي
تركي�ب مرج�ع نظ�ارت ،ع�دم كاراي�ي
ضمان�ت اجراها ،خلأ چگونگ�ي اقدامات
صيانت�ي مجلس ب�راي نماين�دگان و عدم
جامعيت مصاديق تعارض منافع نمايندگان
نواقصي اس�ت ك�ه قرار اس�ت رفع ش�ود.

به گزارش فارس ،طرح اص�لاح و الحاق موادي
به قانون نظارت مجلس ب��ر رفتار نمايندگان در
دس��تور كار هفته جاري مجلس ق��رار دارد .در
اين طرح كه در كميس��يون تدوي��ن آييننامه
داخلي مجلس نهايي ش��ده م��واردي از جمله
ناكارآمدي تركيب مرجع نظارت در دو س��طح
بدوي و تجديدنظر ،عدمكارايي ضمانت اجراها،
خأل چگونگ��ي اقدامات صيانت��ي مجلس براي
نماين��دگان و عدم جامعي��ت مصاديق تعارض
منافع نماين��دگان ،نقيصهه��ا و خألهاي قانون
مذكور احصا و اصالح ش��ده است .قانون نظارت
بر رفتار نمايندگان مجلس كه از سال  91براي
نظاممند شدن نظارت بر رفتار وكالي ملت تدوين
ش��ده بود ،در جريان اجرا در در ادوار گذش��ته
مجلس نش��ان داد كه به اهداف خود نرس��يده
است و مجلس يازدهم از ابتداي آغاز به كار خود
اصالح نقايص اين قانون و الحاق موادي به آن را
در دستور كار قرار داد.
تجربه نظارت بر نمايندگان در مجالس
دنيا
تجربه نظارت ب��ر نمايندگان در كش��ورهاي

مختلف نشان ميدهد قوانين مربوط به نظارت
بر نمايندگان مجل��س عموماً ب��ر روشهاي
نظارت مالي و غيرمالي البته با رعايت استقالل
عمل و ش��أن نمايندگ��ي مجل��س متمركز
هستند .در دس��ته نظارتهاي مالي ميتوان
به اعالم منظم داراييها ،هزينه سفرها ،مشاغل
خارج از پارلمان و همچنين ش��فافيت منافع
اقتصادي اش��اره ك��رد و در روشهاي نظارت
غيرمالي تعيين قواعد رفتاري براي نمايندگان
و بررسي شكايتهاي مردمي از نقض اين قواعد
و نظارت بر نوع تعامل نمايندگان با گروههاي
نفوذ و البيهاس��ت ،البته آنچه نقطه اشتراك
قوانين و قواعد نظ��ارت بر رفتار نمايندگان در
اكثر كشورهاس��ت ،جلوگيري از بروز تعارض
منافع ميان نفع شخصي و گروهي نمايندگان
با منافع عمومي اس��ت .در ايران هم مجالس
در ادوار گذش��ته تالشهايي ب��راي قانونمند
كردن نظارت بر رفتار نمايندگان انجام دادند؛
تالشهايی كه از سال  ۸۳تا  ۸۹در حال انجام
بود اما در سال  ۸۹بعد از تأكيدات رهبر معظم
انقالب در ديدار با نمايندگان مجلس هش��تم
مبني بر ايجاد چنين سا زوكاري براي نظارت بر
رفتار نمايندگان ،تدوين اين قانون به طور جدي
در مجلس كليد خورد و نهايتاً در ارديبهش��ت
ماه سال  ۹۱تبديل به قانون شد.
قانون�ي كه نظ�ارت بر نماين�دگان را
محقق نكرد
قانون نظارت بر رفت��ار نمايندگان اما از همان
ابتدا قانون��ي جام��ع و مانع نب��ود بلكه حتي

ابهاماتي داش��ت كه به اعتقاد كارشناسان بر
گس��ترش مصونيت نمايندگان در عمل دامن
ميزد و ب��ا نبود كده��اي رفتاري ب��ه عنوان
مرجعي براي مقايس��ه رفتار درس��ت با رفتار
اعمالي ،وجود تعارض مناف��ع كه مانع اجراي
بيطرفانه قانون بود و صرف بررسي گزارشها،
عدم اطالعرساني مناس��ب در خصوص نتايج
رس��يدگي به ش��كايات و تخلفات و بازدارنده
نبودن مناس��ب مجازاتهاي تعيين ش��ده به
قانوني بياثر تبديل شد.
در مجلس يازدهم دو طرح براي اصالح قانون
نظارت بر رفتار نمايندگان در مرداد و شهريور
ماه سال گذشته اعالم وصول شد كه در نهايت
با بررس��ي در كميت��ه تخصصي كميس��يون
تدوين آييننامه داخل��ي مجلس پيشنويس
طرح اصالح و الحاق موادي به قانون نظارت بر
رفتار نمايندگان آماده و در جلسات متعددي
در كميس��يون آييننام��ه به تصوي��ب نهايي
رسيد و حاال در نوبت رسيدگي صحن مجلس
قرار دارد.
پيش�نهادهاي اصالح�ي ب�ه مرك�ز
پژوهشها
در اي��ن ميان مرك��ز پژوهشه��اي مجلس
ني��ز خواس��تار اصالحات��ي در نح��وه بحث
نظارت نماين��دگان بر مجلس اس��ت .مركز
پژوهشه��اي مجلس ش��وراي اس�لامي در
اظه��ار نظر كارشناس��ي درباره اي��ن مصوبه
كميس��يون ،پيش��نهادات و مالحظات��ي
ب��راي تصويب نهاي��ي آن در نشس��ت علني

ب��ه نماين��دگان مجلس مطرح كرده اس��ت:
تدقيق و ش��فافيت در س��اختار و تشكيالت
اجرايي هيئت و حيط��ه صالحيتي آن امري
اجتنابناپذير اس��ت ،به دلي��ل آنكه نقيصه
مذكور منجربه عدم پاسخگويي و عدماجراي
قانون خواهد شد .پيشنهاد ميگردد با رعايت
تش��ريفات آييننامه داخلي عب��ارت ذيل به
عنوان تبصره الحاقي به ماده یک اضافه شود:
دبيرخان��ه هيئت :تش��كيالت اجرايي هيئت
است كه زير نظر هيئت انجام وظيفه ميكند.
هيئت موظف اس��ت كارشناسان باتجربه و با
تحصيالت حقوقي از كاركنان رسمي مجلس
شوراي اسالمي به كار گيرد .وظايف دبيرخانه
انجام امور كارشناسي اداري از قبيل تكميل
پرونده ،ارتباط با دس��تگاهها ،تهيه دس��تور
جلس��ات ،ضبط مذاكرات ،بايگاني پروندهها،
پيگيريهاي حقوقي و بهروزرس��اني سامانه
ثبت اطالعات نماين��دگان موضوع اين قانون
است.
در يك��ي ديگر از م��وارد پيش��نهادي مركز
پژوهشها تأكيد ش��ده كه مرجع تشخيص
اعمال خالف امنيت ملي ابهام دارد .با توجه
به تعريف جامع از رفتار خالف ش��ئون ذيل
ماده یک تصري��ح به اعمال خ�لاف امنيت
ملي ضرورتي نداش��ته ،بنابراين پيش��نهاد
ميگردد كميس��يون امنيت ملي و سياست
خارج��ي مجلس مرجع تش��خيص و ظرف
مدت دو هفت��ه از طرح موض��وع در هيئت
اعالم نظر نمايد.

با حكم رئيسجمهور

«احمد وحيدي» رئيس شوراي امنيت كشور شد

رئيسجمه�ور در اج�راي اص�ل 176
قان�ون اساس�ي جمه�وري اسلامي
ايران ،با صدور حكمي احمد وحيدي،
وزي�ر كش�ور را ب�ه عن�وان رئي�س
ش�وراي امنيت كش�ور منصوب كرد.

به گزارش مهر به نقل از پايگاه اطالعرساني
ت جمهـوري ،حجتاالس��ـالم
ريـاس��ـ 
سيدابراهيم رئيسي ،رئيسجمهور كشورمان در اجراي اصل 176قانون
اساسي جمهوري اس�لامي ايران ،با صدور حكمي احمد وحيدي وزير
كشور را به عنوان رئيس شوراي امنيت كشور منصوب كرد.
در حكم رئيسجمهور براي وزير كشور آمده است:در اجراي اصل 176
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظور انجام شايسته وظايف
و مأموريتهاي ش��وراي امنيت كشور به موجب اين حكم جنابعالي
را با كليه اختيارات به عنوان «رئيس ش��وراي امنيت كشور» منصوب
مينمايم .اميد است ش��وراي امنيت كش��ور به عنوان بازوي توانمند
شوراي عالي امنيت ملي ،با هماهنگي و بهرهگيري از تمام ظرفيتهاي
دستگاههاي ذيربط ،ضمن برنامهريزي ،اتخاذ تصميمات الزم و پيگيري
مستمر بتواند در راس��تاي حفظ و ارتقای امر خطير امنيت در داخل
كشور گامهاي مؤثر بردارد.
.......................................................................................................................

رئيس كميسيون شوراها:

مجلس آماده اصالح قانون انتخابات است

رئيس كميس�يون ام�ور داخل�ي كش�ور و ش�وراها با اش�اره به
ض�رورت اصلاح قان�ون انتخاب�ات گف�ت :مجل�س در ح�وزه
انتخابات آماده همكاري با دولت اس�ت و دول�ت جديد ميتواند
اليحه م�ورد نظر خ�ودش را در اي�ن باره ب�ه مجلس ارائ�ه دهد.

به گزارش مهر ،محمدصالح جوكار درباره آخرين وضعيت اصالح قانون
انتخابات در كميسيون امور داخلي كشور و شوراها ،اظهار داشت :ما به
دنبال آن هستيم كه قانوني در زمينه انتخابات وضع شود كه پاسخگوي
همه نيازهاي ما در اين حوزه باش��د و ايرادات قوانين گذشته هم بايد
برطرف شود .وي بيان كرد :قانون انتخابات بايد جامع باشد ،به گونهاي
كه همه مسائل مربوط به انتخابات از جمله مسئله تبليغات انتخاباتي را
به صورت شفاف تعريف و مشخص كند .رئيس كميسيون امور داخلي
كشور و شوراها تصريح كرد :مجلس شوراي اسالمي آمادگي دارد كه به
سرعت لوايح مورد نظر دولت را مورد رسيدگي قرار دهد و دولتمردان
هم در هر حوزهاي كه فكر ميكنند خأل قانوني وجود دارد ،ميتوانند به
مجلس شوراي اسالمي اليحه ارائه دهند.
نماينده مردم يزد در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد :در شرايط فعلي
بيشتر اولويتهاي كشور درباره مسائل اقتصادي است ،اما مجلس در
حوزه انتخابات هم آماده همكاري با دولت اس��ت تا به سرعت قوانين
انتخاباتي سابق را اصالح كند .وي متذكر شد :دولت قبل اليحه جامع
انتخابات را به مجلس شوراي اسالمي ارائه داد كه اين اليحه در دستور
كار كميسيون امور داخلي كش��ور و ش��وراها قرار دارد ،اما اگر دولت
سيزدهم ميخواهد در اين اليحه اصالحاتي را انجام دهد ،ميتواند اين
كار را انجام و اليحه مورد نظر خودش را درباره انتخابات به مجلس ارائه
دهد .رئيس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها گفت :هنوز اليحه
جامع انتخابات در دستور كار كميس��يون امور داخلي كشور و شوراها
نيست بلكه در كارگروه اصالح قانون انتخابات كه ذيل اين كميسيون
است ،در حال رسيدگي است و پس از اتمام بررسي ،جهت بررسي به
كميسيون ارائه ميشود.
.......................................................................................................................

كوثري:

اصالحطلبان نه مرد جنگند
نه دلشان براي افغانستان سوخته

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره
به برخي بحثهاي حاشيهاي در خصوص
افغانستان گفت :اگر اصالحطلبان دلشان
براي مردم افغانستان ميس�وزد به اين
كشور سفر كنند و در ميدان جنگ حاضر
شوند و به كسي هم كاري نداشته باشند
كه البته باي�د بگويم آنها ن�ه مرد جنگ
هستندونهمردمسختيكشيدنونهاينكهدلشانبرايكسيميسوزد.

به گزارش فارس ،اس��ماعيل كوث��ري نماينده مردم تهران با اش��اره
به اظهارنظرهاي اخي��ر اصالحطلبان در م��ورد ورود ايران به موضوع
افغانستان گفت :اين گروه يك تفكر وابسته به امريكا و غرب و به طور
كل بيگانگان را دارند و منافع آنه��ا را دنبال ميكنند و به دنبال تأمين
آن هس��تند .وي افزود :اين گروه نه به مردم فك��ر ميكنند ،نه به فكر
ملت خودش��ان هس��تند و تنها چيزي كه برايش��ان در اظهارنظرها و
موضعگيريها مهم اس��ت مخالفت با تصميمات نظام است و از طرف
ديگر به دنبال تأمين منافع بيگانگان هستند.
نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اس�لامي اظهار داشت :نظام
جمهوري اسالمي نس��بت به اين افراد لطف دارد و آزادشان گذاشته و
آنها هم اظهارنظرهاي خود را دارند و زماني هم كه به آنها تذكري داده
ميشود ميگويند نميگذارند ما حرف بزنيم و اعالم نظر كنيم و اين در
حالي است كه نظرات آنها جز ضرر براي ملت چيز ديگري ندارد.
كوثري خاطرنشان كرد :اين گروه اص ً
ال تحليلگر نيستند و كارشان ساز
مخالف زدن است و فكر ميكنند كه مردم نيت آنها را نميدانند ،ولي اين
در حالي است كه مردم دقيقاً اين گروه را به خوبي ميشناسند كه فقط
به فكر تأمين منافع خود و بيگانگان هستند .وي افزود :اين آقايان بايد به
جاي اين اظهارنظرها با حضور در دادگاه پاسخگوي عملكرد هشت ساله
گذشته خود باشند و نسبت به خرابكاريهايي كه در اين سالها داشتند
پاسخگو باشند .كوثري خاطرنش��ان كرد :بايد بگويم قطعاً و يقيناً اين
آقايان نه اهل جنگ هستند و نه اهل سختي كشيدن و نه دلشان براي
كسي ميسوزد ،بلكه فقط به دنبال آن هستند كه خودشان را مطرح
كنند كه البته كسي هم ديگر به آنها محل نميگذارد.
.......................................................................................................................

عضو فراكسيون روحانيون:

ايجاد تحول ،عقالنيت انقالبي ميخواهد

عض�و فراكس�يون روحاني�ون مجل�س ب�ا بي�ان اينك�ه در
دل عقالني�ت انقالب�ي تح�ول و دگرگون�ي وج�ود دارد،
اظه�ار داش�ت :دول�ت جدي�د باي�د ب�ا اي�ن رويك�رد حرك�ت
خ�ود را آغ�از كن�د ،نباي�د حت�ي ي�ك لحظ�ه را از دس�ت داد.

به گزارش مه��ر ،حجتاالس�لام اميرقل��ي جعفريبروجن��ي ،عضو
فراكسيون روحانيون مجلس در خصوص فرمايشات اخير رهبر انقالب
مبني بر عقالنيت انقالبي براي بازسازي انقالب گفت :در دولت تدبير،
عقالنيت اعتدالي هم به معناي واقعي در حاكميت اجرا نش��د كه اگر
اجرا ميشد ،مشكالت امروز وجود نداشت .عضو كميسيون كشاورزي
مجلس با بيان اينكه رهبري بر لزوم عقالنيت در كنار انقالبيگري تأكيد
دارد ،گفت :انقالبيگري به اين معناست كه با انگيزه تحول در فرآيندها
و روندها وارد اقدام جهادي شويم .رهبر انقالب تأكيد دارند كه اقدامات
دولت بايد بر اساس عقالنيت و با ابزار انقالبيگري باشد تا در راستاي
حل مشكالت مردم گامهاي اساسي برداشته شود.

