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یک حکم و چند سؤال
از حضرت آیت اهلل علم الهدی

جمالینوبندگانی:مخالفتباالیحهبودجه
به دلیل شیوع کرونا کذب است

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس حواشی پیش
آمده درباره رد کلیات الیحه بودجه سال  ۹۹را غیراخالقی
خبــــر
دانســت و گفت :نمایندگان الیحه را به دلیل خستگی ،بی
انگیزگی یا ترس از کرونا رد نکردند بلکه آن را واقعبینانه نمیدانستند.
بــه گــزارش خانــه ملــت ،محمدجــواد جمالــی نوبندگانی گفــت :این
نخســتین بــار نیســت کــه کلیــات بودجــه ازســوی نمایندگان رد میشــود
چراکه بودجه ســال  ۹۷نیز در صحن علنی تصویب نشــد .حواشــی شکل
گرفتــه بــه هیچ عنوان درســت نیســت چراکــه مخالفان الیحــه معتقدند
الیحــه بودجــه واقعبینانــه بســته نشــده ،مثــاً در حالــی روی درآمدهای
نفتــی حاصل از فروش یک میلیون بشــکه نفت در ماه حســاب باز شــده
که عمالً نمیتــوان این میزان نفت فروخت.
نماینــده مردم فســا ادامــه داد :ادامه انتشــار اوراق قرضــه نیز ضررهای
بســیاری برای اقتصاد کشــور بــه همــراه دارد و در میان مــدت میتواند آثار
تخریبی و تورمی بســیار باالیی داشته باشــد .به گفته نوبندگانی ،نمایندگان
پیشــنهاد دادند که بودجه به صورت ســه دوازدهم یا فصلی تصویب شود و
ســپس با نظــر نماینــدگان دوره یازدهم مجلس ،الیحه بودجــه بطور کامل
بسته شود لذا بستن الیحه به صورت فصلی قابل دفاع است.
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رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت:

کاهش مراجعه مبتالیان به کرونا و پیشرفت درمان را شاهد هستیم

بنایی بر قرنطینه هیچ شهر یا محلهای نیست

گــروه سیاســی /کرونــا بخــش مهمــی
از ســخنان دیــروز رئیــس جمهــوری
در جلســه هیــأت دولــت را بــه خــود
اختصــاص داد .حال آنکه روز قبل هم
او در اولین جلســه ســتاد ملــی مقابله
بــا کرونــا شــرکت کــرده بــود .روحانــی
دیروز هم تأکید کــرد که تصمیمگیری
در مــورد تعطیلــی یــا ایجــاد هرگونــه
محدودیت به خاطر کرونا با ستاد ملی
مبــارزه بــا کرونــا اســت .عالوه بــر این،
الیحه بودجــه و وضعیت بارندگیها و
احتمال وقوع ســیل هم بخش دیگری
از ســخنان رئیس جمهــوری را به خود
اختصاص داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،حجتاالســام
حســن روحانی در جلسه هیأت دولت
گفت :خوشــبختانه در عــرض یک الی
دو هفته اخیر ،تالشهای بسیار خوبی
در کشــور هم در بخش پیشگیری و هم
در بخــش تشــخیص و هــم در بخــش
قرنطینه افراد و هــم در بخش درمان،
انجــام گرفتــه اســت .نیازمنــد یــک
برخورد عالمانه با این مســأله هستیم
و بایــد رفتار تخصصی و جدی داشــته
باشــیم .بههمین دلیل هم مسئولیت
امــر به ســتادی واگذار شــده کــه رئیس
ایــن ســتاد وزیــر بهداشــت ،درمــان و
آموزش پزشکی است.بنابراین در همه
امور ،هم از لحاظ آمار و ارقامی که باید
به مردم منتقل شود و هم توصیههایی
که مردم باید گوش کنند و هم مراکزی
که برای تشــخیص و درمان وجود دارد
باید بهصورت متمرکــز بدون توجه به
شــایعات بــه ســخنان این مرکــز توجه
شــود .البتــه بــرای عبــور از این مســأله
ممکــن اســت به یــک ،دو یا ســه هفته
زمان نیاز داشــته باشــیم .گزارشهایی
که تا دیشــب وزارت بهداشــت ،درمان
و آمــوزش پزشــکی در جلســه ســتاد
ملی مبارزه با کرونــا داد ،امیدوارکننده
بودند.
ëëتولید کیتهای تشخیص در داخل
روحانی افــزود :امروز هم گزارشــی
دریافت کردم که کیتهای تشخیص را
که از خارج و از طریق سازمان بهداشت
جهانــی( )WHOوارد میکردیــم –
کــه البتــه همچنــان بــه رونــد آن ادامه
میدهیم – توسط متخصصان داخلی
مــا هم ایــن کیت تولید شــده و درحال
آزمایــش اســت ،همــه مراحــل اولیــه
آن مثبــت و قابــل قبــول بوده اســت و
در نهایــت ظــرف امــروز و فــردا کــه به
تأیید نهایی رســید میتوانیم در ظرف
مدت کوتاهی صدهــا هزار کیت ،حتی
میلیونها از این کیت را تولید کنیم و در
اختیار همه بیمارســتانهای کشور قرار
دهیم که مردم خیالشــان راحت باشد
اگر موردی ،شکی و تردیدی وجود دارد
به راحتی پزشــکان عزیز مــا بتوانند به
تشخیص نهایی برسند.
وی ادامــه داد :البته کاری که انجام

میگیرد یــک کار شــبانهروزی ،دقیق و
علمی اســت .در مجموع روند کاهش
مراجعــه و پیشــرفت در امــر درمان را
مشــاهده میکنیــم .یعنی اگــر  100نفر
در روزهــای اولیه بســتری بودند ،از این
 100نفــر ممکــن بــود  8 ،7نفــر از دنیا
بروند امــا امروز این رقــم خیلی پایین
آمده اســت .بهخاطر اینکه بر این روند
مســلط شــدیم .هم به روند تشخیص
و هم روند درمان مســلط شدیم و این
همــکاری و هماهنگــی را بایــد ادامــه
دهیم .دیشب هم تأکید کردم اگر قرار
است جایی باید برای یکی ،دو روز کمتر
یا بیشــتر تعطیل شــود ،تشخیصاش
به عهده این ســتاد اســت .نه استاندار،
نــه فرماندار و نــه وزارتخانــهای مرجع
این تشــخیص نیست .یعنی اگر فردی
بیمــار اســت ،تــب دارد و عالئــم اولیه
را دارد ،بایــد مراقبــت شــود و وارد آن
آموزشــگاه و دانشگاه نشود .اگر کسی را
دیدند و عالمتی را دیدند بالفاصله آن
را به پزشــک منتقل کننــد و مراقبتها
انجام گیرد.
ëëویروس تــرس خطرناکتر از ویروس
کرونا
روحانی تأکید کرد اما مسأله مهمتر
از مســأله ویروس کرونا ،ویروس ترس
و اضطــراب و تردیــد و بیاعتمادی در
میــان مــردم اســت .این ویــروس بدتر
از آن ویــروس اســت و نبایــد در مــردم
تردیــد و وحشــت و اضطــراب ایجــاد
کنیم ،این هم ویروســی است.ویروس
آنفلوانزا هر ســال در دنیــا میآید و هر
ســال هم کشــته میگیرد .در سالهای
اخیــر و در امریــکا ،آمار نشــان میدهد
بیــن  12هــزار در ســال و تــا ســالی 100
هــزار کشــته آنفلوانــزا هم بوده اســت.
آنفلوانــزای مختلــف آمــده و عــدهای
هم از بین رفتند.تلفات کرونا بیشــتر از
آنفلوانزا نیســت .طبق نظر پزشــکها
و دیشــب هــم متخصصــان همیــن را
میگفتند البته نوع انتشار و سرایتاش
ممکن اســت متفاوت باشد اینها همه
درست اســت .متخصصان باید بیایند
و واقعیــت را بــه مردم بگوینــد و برای
مردم توضیح دهند.
رئیــس جمهــوری گفــت :نکتــه
دیگــری کــه میخواهــم تأکیــد کنــم
درباره این شــایعاتی است که در میان
مــردم وجــود دارد کــه فــان شــهر را
میخواهند قرنطینه کنند یا فالن شهر
را میخواهنــد یک مــاه قرنطینه کنند.
آن محلــه را میخواهنــد یــک هفتــه
قرنطینــه کننــد .چنیــن چیزیهایی در
تصمیمات کشور وجود ندارد .قرنطینه
محله و شــهر را نداریم .آنچه قرنطینه
اســت ،قرنطینه فــرد اســت .یعنی اگر
فــردی عالئم اولیهای داشــت این فرد
باید قرنطینه شــود .مراکز زیادی را هم
در تهــران پیشبینــی کردیم .دیشــب
اعالم شــد ،تختهــای فراوانــی آماده
شده اســت .در شهرستانها هم آماده

بودجه بر مبنای واقعیتهای موجود کشور تنظیم شده است

روحانــی در ادامــه بــه الیحه بودجه اشــاره
کرد و گفت :بودجه ســاالنه بــرای مردم ما
برش بســیار مهم اســت .اوالً نمایندگان محترم
توجــه دارنــد قبل از اینکــه بودجه در دولت مطرح شــود
ما کلیات بحث را در شــورای عالــی هماهنگی اقتصادی
ســران ســه قــوه بحــث و مطــرح کردیــم و چارچوبــی را
تصویــب کردیــم .رهبــر معظــم انقــاب آن چارچوب را
تأییــد کردنــد بر مبنــای آن چارچــوب آمدیــم در دولت
الیحه را تصویب کردیم و خدمت نمایندگان فرستادیم.
نمایندگان ما در کمیســیونهای مختلف و در کمیســیون
تلفیــق در خدمــت نماینــدگان بودنــد و توضیحــات را
دادنــد و روال هم همین اســت وقتی همه کمیســیونها
پیشــنهاد میدهنــد یعنی اصــلاش را قبــول کردهاند که
پیشــنهاد میدهنــد .کمیســیون تلفیق هــم وقتی اصالح
میکند یعنی اصلاش را قبول دارد .پس بهطور طبیعی
مجلس عمالً پذیرفته که این بودجه ،بودجهای درســت
اســت .حاال اصالحــات را نیــاز میبیند ،اصــاح میکند.
خوشــحالم که ایــن الیحه بــا تدبیر نماینــدگان محترم و
ریاســت محتــرم مجلــس به کمیســیون تلفیق برگشــت
انشــاءاهلل امیدواریم آنها دقتشــان را بکننــد ما هم در
خدمــت آنهــا هســتیم تا ایــن الیحــه بودجه ســریعتر به
تصویب برســد برای ســال آینده .روحانــی گفت :من در
اینجــا هم خدمت مردم و هم خدمــت نمایندگان عزیز
عــرض میکنم ما بودجه را بــر مبنای واقعیتها در نظر
گرفتیــم ممکن اســت در یــک جایی بحث این باشــد که
این واقعیت که پیشبینی کردیم ،صددرصد تحقق پیدا
شده است و نیروهای مسلح نیز گفتند
کــه برای هر گونه کمک آماده هســتند.
بنابراین مــردم به این فکر نباشــند که
فروشگاهی یا شــهری بسته میشود یا
قرنطینه عمومی ایجاد میشود.
ëëمــواد غذایــی و بهداشــتی در روزهای
آینده عرضه میشود
رئیــس جمهــوری گفــت :خدمــت
مــردم عزیــز و بزرگــوار عــرض میکنم
همــه مــواد غذایی ،مــواد اولیــه ،حتی
شویندهها هم که این روزها مقداری کم
بــوده در روزهای آینده جبــران خواهد
شــد و در انبارهــا و ذخایــر وجــود دارد.
مــردم هیچگونــه نگرانــی از ایــن نظــر
نداشــته باشــند البته همه بایــد بهطور
فــردی مراقبــت کنیــم و دســتورهای
بهداشــتی را همانطــور کــه توصیــه
میشــود ،مراعــات کنیم .صداوســیما
هم بهعنوان مرجعی اســت که باید به

میکند یا نمیکند راه جبرانی برایش گذاشتیم و در نظر
گرفتیم که اگر این راه به صددرصد نرســید از راه دیگری
کــه  50درصــد داریــم اســتفاده میکنیــم آن  50درصــد
بشــود  70درصد فرمولهایش در بودجه مشخص است
حواسمــان جمع بوده در چه شــرایطی داریم این کار را
انجــام میدهیم .در بودجه دنبال ایــن بودیم که زندگی
مــردم ،کارمندهــا و بازنشســتههای ما طبــق روال انجام
بگیــرد .بــا کمکی که میشــود در ســال آینده انجــام داد
برای رفاه بیشــتر خواســتیم مبارزه با فقر را در این الیحه
ادامه دهیم .مســأله اشــتغال برای ما مهم بوده و بحثی
اســت کــه در این بودجه مــد نظر قرار دادیــم .وی افزود:
بخشهای عمرانی کشــور برای ما بســیار مهم اســت که
در ایــن بودجــه بیــش از بودجههــای دیگــر مــورد توجــه
قــرار دادیــم .میدانســتیم در مســأله نفت اتــکا باید کم
شــود ،کمترین اتــکا به نفت هم در همیــن بودجه وجود
دارد .بنابرایــن خدمت مردم عزیز عرض میکنم دولت
همــه زحمــت خــودش را در ایــن زمینه کشــیده ،بودجه
را آمــاده کــرده و همــه روال را طی کــرده و حتی جاهایی
کــه الزم بــوده مجوزهــای الزم را بگیــرد اجــازات الزم را
گرفتــه و خدمــت مجلــس داده اســت.از مجلــس عزیــز
هــم توقع داریم که انشــاءاهلل این را ســریعتر نهایی کند
و بودجه تصویب شود ،انشاءاهلل وزیری هم که پیشنهاد
میدهیم بــرای وزارت کشــاورزی ،آن را هــم نمایندگان
محترم بررســی میفرمایند و انشاءاهلل رأی مثبت دهند
و کابینــه در ایــن زمینه تکمیل شــود و بتوانیــم کارمان را
ادامه دهیم.

مردم آمــوزش داده و اطالعات الزم را
به مردم دهد .خدمت مردم این نکته
را هــم تأکیــد میکنــم ،بههیــچ عنوان
آمــاری که وجود دارد ،نــه کم میکنیم
نــه زیــاد میکنیــم و نــه بزرگنمایی و
نــه کوچک نمایــی میشــود .وی ادامه
داد :دیشــب هم تأکید کــردم به وزارت
بهداشــت و درمان هر آماری که هست
با واقعیــت برای مردم گفته شــود؛ اگر
فردی در ســایه این بیماری فوت شــده
بــه مــردم گفتــه شــود؛ روزانه عــدهای
بهطــور طبیعــی در همه شــهرها فوت
میشــوند؛ عــدهای هــم ســرماخورده
فوت میشوند؛ عدهای آنفلوانزا گرفته
فــوت میشــوند؛ اینهــا را پــای کرونــا
نگذاریم؛ اینهــا عوامل خودش را دارد؛
آنجایی که وزارت بهداشــت تشخیص
میدهــد بهخاطر ویــروس کرونا بوده،
باید بــرای مردم بگوید و اعالم کند .باز

هــم از پزشــکان و پرســتاران و کادر
بیمارســتانی تشــکر میکنــم ،بهخاطر
آمادگی ،حضور ،فعالیت و ایثارشان در
این روزها که ادامه هم خواهد یافت.
 ëëکرونا تبدیل به اسلحه دشمن نشود
وی توضیــح داد :نکتــهای کــه
میخواهم تأکید کنم ،اینکه کرونا نباید
تبدیل به سالح و اسلحه دشمنان شود؛
امریکاییها و دشــمنان ما در طول این
مــدت ،حدود  2ســال( 21مــاه) که االن
گذشــته اســت ،با تحریم و تبلیغشــان
همواره خواســتند در این کشــور ،تولید
و فعالیــت اقتصــادی بخوابــد و مردم
در رنج قرار بگیرند.این مسأله ویروس
یــک بهانه جدیــدی دســت معاندین
نشــود که این باعث شود ،کار ،فعالیت
و تولید متوقف شود؛ البته مراقبتهای
بهداشــتی ســر جــای خــودش اســت؛
اینجا هم که میآییم جمع میشــویم

اگــر وزارت بهداشــت به مــا گفت قبل
از ورود بــه جلســه باید دســتمان را با
صابــون بشــوییم ایــن کار را میکنیــم؛
یعنــی هــر چــه وزارت بهداشــت به ما
بگویــد انجــام میدهیــم .نمیشــود
دولــت را تشــکیل ندهیــم ،مشــورت
نکنیــم ،تصویب نکنیــم ،کار مــردم را
حــل نکنیــم .ادارات و همــه جــا ،همه
مــردم؛ بحمــداهلل همانطــوری کــه در
بیمارســتانها کــه خــط مقدم اســت،
پزشــکان و پرســتاران ایثارگرانــه کار
میکننــد؛ همه مــردم ،فعالین تولید و
کارخانجات همه کار میکنند و این کار
بایــد ادامه پیــدا کند.رئیــس جمهوری
افــزود :نبایــد بگذاریــم امریــکا یــک
ویــروس جدیــدی را بــر ویــروس کرونا
سوار کند ،بهنام تعطیلی فعالیتهای
اجتماعــی و تــرس فوقالعــاده؛ ایــن
توطئهای است که امروز میبینیم و در
تبلیغــات خارجی هم شــما میبینید؛
اخیــراً یکــی از مســئوالن رده بــاالی
امریــکا هــم راجــع بــه کرونــای ایــران
حــرف میزند؛ خودشــان آنجــا گرفتار
کرونا هســتند ،خودشــان در امریکا ،در
آنفلوانــزا  16هزار کشــته دادنــد و برای
خودشان را نمیگویند.
ëëستاد بحران کامالً آماده است
رئیــس جمهــوری در انتهــا دربــاره
سیل در کشور هم توضیح داد :امسال،
پیشبینیهــا خیلــی بهتــر از پارســال
اســت و آمادگیهــا خیلــی بیشــتر از
پارســال اســت .وزارت نیــرو ،تنظیــم
ســدها را بهتــر از پارســال بــا احتیــاط
بیشــتری مــد نظــر قــرار داده اســت.
همیــن هفتــه قبــل کــه آمــار ســدها را
میدیدم و امروز هم وزیر نیرو توضیح
بیشــتری داد .همــه ســدها ،گنجایــش
خوبــی دارد .بنابراین هر چه این روزها
بــاران بیایــد ،ســدها تــابآوری الزم را
دارد تــا ایــن آبهــا را پشــت خــودش
جمــع کنــد و هر جا الزم بود رهاســازی
به مقداری که الزم اســت که خســارت
بــه پاییندســت نزند ،انجام میشــود.
وی ادامه داد :ستاد بحران کامالً آماده
اســت .استاندارها و فرماندارها پای کار
هستند .با برخی از استاندارها صحبت
کــردم آقای وزیر کشــور به طــور منظم
آن را دنبــال میکننــد و آمادگــی کامل
وجود دارد .امیدواریم امســال رحمت
خداونــد بــرای مــا بیشــتر و خســارت
احتمالی برای مردم عزیز کمتر باشــد.
خودمان را برای یک ســال بسیار خوب
آمــاده کنیــم و انشــاءاهلل خداونــد بــه
همــه مــا توفیق دهــد تا خــادم بهتری
در ســال آینــده بــرای مــردم باشــیم و
مردم با تالش بیشــتری کار خودشــان
را انجــام دهند .مردم مطمئن باشــند
دولــت همــه امــکان و توانــش را برای
مهار ویروس کرونا بهکار خواهد گرفت
و انشــاءاهلل هــر چــه ســریعتر با کمک
مردم از این مشــکل هم به حول و قوه
الهی عبور خواهیم کرد .انشاءاهلل.

روایت عراقچی از نشست کمیسیون برجام در وین

رایزنی درباره تأمین منافع برجامی ایران
گــروه سیاســی /پانزدهمیــن نشســت
کمیســیون مشــترک برجام در ســطح
معاونان وزیر و مدیران سیاســی وزارت
امــور خارجــه ایــران و گــروه  ،۴+۱روز
گذشته در وین برگزار شد.
این نشست که برخالف جلسات گذشته
بیشــتر از  2ســاعت به طول نکشید ،به
ریاست مشترک ســید عباس عراقچی
معــاون وزیر امــور خارجه کشــورمان و
هلگا اشــمید معاون مســئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا انجام شد .اگر چه
تهدیدهای ســه کشــور اروپایی مبنی بر
استفاده از مکانیسم ماشه و در حقیقت
حرکــت در مســیر بازگشــت تحریمهــا
پیش از برگزاری نشست بر سر آن سایه
انداخته بود ،اما «سیدعباس موسوی»
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان
گفته بود که این جلسه ،نشست عادی و
دورهای کمیسیون مشترک برجام است
کــه ارتباطی بــا ســاز وکار حــل اختالف
برجام و مکانیسم ماشه ندارد.
به گزارش ایرنا ،ســید عبــاس عراقچی
پــس از پایــان پانزدهمیــن نشســت
کمیســیون مشــترک برجــام در وین با
اشــاره بــه تمایــل طرفهــای اروپایــی
برای حفظ ایــن توافق ،تصریح کرد که
برجــام هنــوز زنده اســت .معــاون وزیر

خارجه کشــورمان در جمع خبرنگاران
از اختــاف نظر بین اعضا ،درخصوص
فعال شــدن ســاز و کار حل اختالف در
برجــام خبــر داد اما تصریح کــرد که در
ایــن نشســت صحبتــی در ایــن رابطــه
صورت نگرفت.
ایســنا هــم بــه نقــل از عراقچی نوشــته
اســت :دربــاره اینکــه چطــور میتــوان
منافــع ایــران را از باقــی مانــده برجــام
تأمیــن کــرد صحبت شــد .همــگان در
ایــن جلســه تأکید کردند کــه جنبههای
مختلــف اقتصــادی ایــران بایــد حفظ
شــود .همــه اعضــا در ایــن جلســه بــر
اهمیــت برجــام تأکید کردنــد و این که
توافــق مهــم بینالمللــی اســت و باید
حفظ شود .رئیس هیأت مذاکره کننده
ایــران تصریــح کــرد :در ایــن جلســه
ایدههــای جدیتــر و متمرکزتری بویژه
از سوی کشورهای اروپایی برای تقویت
ساز و کار اینستکس مطرح شد .این ساز
و کار تقریباً به مرحله عملیاتی رســیده
اســت و درباره اینکه چطور می شود آن
را تقویت کرد ،بحث شــد .انتطارات ما
از برجــام محدود به این موارد نیســت
بلکــه انتظــارات گســتردهای اســت .به
خاطر این که تعهدات متقابل برآورده
نشــد ایــران تعهــدات خــود را بــه طور
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آیتاهلل علم الهدی نماینده ولی فقیه در اســتان خراســان
رضــوی و امــام جمعــه مشــهد روز دوم اســفندماه و در
خطبههــای نمــاز جمعه این شــهر حکــم داد که هــر کس در
درنـــگ انتخابات شرکت نکند مسلمان نیست.
او این ســخن خود را نیز به برداشــتی از حدیث پیامبر اکرم(ص) مســتند کرد
کــه «هرکس صبح برخیــزد و به امور جمعــی و اجتماعی مســلمانها اهتمام
نورزد مسلمان نیست» .به باور علم الهدی ،بارزترین مصداق امور مسلمین
شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشــت زندگی اجتماعی با رأی دادن است
و بــر اســاس روایــت پیامبر اکــرم(ص) کســی کــه در انتخابات شــرکت نکند
مسلمان نیست.
حاال با پایان انتخابات معلوم شده که  52درصد مردم استان خراسان رضوی
و همچنیــن  65درصد مردم مشــهد در انتخابات شــرکت نکردهاند .ســؤالی
که بیش از هر چیز به ذهن میرســد اینکه آیا اکثریت همجواران امام هشــتم
شــیعیان بر اســاس برداشــت آقای علم الهدی از دین خارج شدهاند؟ سؤال
دیگــر اینکــه جناب آقــای علم الهــدی بهعنوان نماینــده ولی فقیه در اســتان
خراســان رضوی با این بخــش از مردم که به هــر دلیلی در انتخابات شــرکت
نکردهاند ،چه خواهد کرد؟
آیا از این پس شاهد تغییر مناســبات حقوقی و سیاسی موجود با این بخش از
مردم خواهیم بود؟ یعنی کســانی که در انتخابات شرکت نکردهاند از آنجا که
به فرموده امام جمعه مشــهد مسلمان نیستند ،از حقوق شهروندی برخوردار
نیستند؟
حضــرت آقای علــم الهدی هم بخوبی میدانند که پاســخ به ســؤاالت مطرح
شــده منفی اســت و مالک و معیار مســلمانی انســانها این متــر و معیارها و
برداشتهای شــخصی نیســت و فراتر از آن حاکمیت هم به رأی ندهندگان
به چشــم خارج شدگان از اسالم و نظام نگاه نمیکند و قاعدتاً هیچ تغییری در
مناسبات حقوق شهروندی آنها پدید نمیآید.
مسأله همان اشــتیاق و اصرار برخی تریبون داران است که هر گونه برداشت
شــخصی خود را بدون توجه به جایگاه و آثــار و تبعات مترتب بر موضع خود
بــه زبان میآورند و به درســت یا غلط تصــور میکنند یا انتظــار دارند حرف و
موضع آنهــا بدون هیچ چــون و چرایی برای مــردم «حجت» باشــد .قاعدتاً
اگر ایشــان مدعی میشــدند که بر اســاس همان حدیث پیامبــر اعظم(ص)
شــرکت در انتخابات یکی از مصادیق اهتمام داشــتن به امور مسلمین است
و مردم را به شرکت در انتخابات دعوت میکردند بدون آنکه حکمی بدهند و
برداشت شــخصی خود را معیار مسلمان بودن یا نبودن بدانند ،هیچ کدام از
این سؤالها و انقلتها هم پیش نمیآمد.
چنانکه رهبر معظم انقالب هم اگر چه شــرکت در انتخابات را وظیفه شــرعی
و ملی دانســتند ،اما حتی بهعنوان یک اسالم شناس و مرجع تقلید هم چنین
حکمی ندادند که نتیجه آن مقدمه یعنی وظیفه ملی و شــرعی بودن شــرکت
در انتخابات ،رأی ندادن خارج شدن مردم از دایره اسالم و مسلمانی است.
نکته قابــل تأملتر اینکه به هر حــال جناب آقای علم الهدی سالهاســت که
نقش تأثیرگذار و غیر قابل انکاری در تحوالت سیاســی ،اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی و مذهبی استان خراسان رضوی و مشخصاً مشهد دارند .ایشان از
ســال  94نماینده ولی فقیه در استان هســتند و از سال  86هم نماینده استان
در مجلــس خبــرگان رهبری هســتند .حضرت آیتاهلل در نهایــت اینکه ،آیا
فقط شــرکت در انتخابات مصداق اهتمام داشــتن در امور مســلمین است؟
آیا«النصیحــه الئمه المســلمین» یا بــه تعبیر امــروز نقد مســئوالن مصداق
اهتمام داشتن به امور مسلمین نیست؟ بسیاری از تحلیلگران و از جمله امیر
محبیــان از چهرههای اصولگرا در تحلیل مشــارکت کمتر مــردم در انتخابات
اخیر بــه نارضایتــی مــردم از عملکرد نهادهــای مختلــف تأکید کــرده و آن را
حداقل یکی از دالیل شــرکت نکردن بخشــی از جامعــه در انتخابات ارزیابی
کردهاند.
حــاال اگر ماجرا را از این طرف ببینیم و بگوییم بخشــی از مردم از باب همان
نصیحت یا نقد مســئوالن در انتخابات شرکت نکردند تا پیام خود را به این
روش مطرح کنند ،آیا نمیتواند مصداق اهتمام داشــتن در امور مســلمین
باشــد؟ بماند که اساساً در هیچ انتخاباتی صد درصد مردم شرکت نمیکنند
و در پــر شــورترین انتخاباتی که در ایران برگزار شــده باز هــم  20یا  30درصد
به هر دلیلی و حتی بدون آنکه اعتراض یا نقد سیاســی هم داشــته باشــند در
انتخابات شرکت نمیکنند.
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جــدی در حوزه هســتهای و غنیســازی
کاهــش داد در عین حــال اعالم کردیم
که حاضریم به تعهداتمان بازگردیم
به شــرط اینکــه انتظاراتمان بــرآورده
شــود .برجــام االن از تعــادل برخوردار
شــده البتــه متأســفانه ایــن تعــادل در
سطح پایین است.
وی ادامــه داد :تــاش کشــورهای باقی
مانده در برجام بــرای حفط این توافق
ادامــه دارد و ما هم در هر جلســه تأکید
میکنیــم که بدون تأمین منافعمان در
حوزه اقتصادی بازگشت کامل ایران به
برجام امکانپذیر نیست.

«میخائیل اولیانوف» ،نماینده روسیه
در ســازمانهای بینالمللــی در ویــن
نیــز پــس از پایــان نشســت دیــروز به
خبرنــگاران گفت :شــرکتکنندگان در
کمیســیون مشــترک برجــام پایبنــدی
خــود را به این توافق بــه عنوان عنصر
مهم معماری عدم اشــاعه هســتهای
مــورد تأکیــد قــرار دادنــد« .وانــگ
کــن» ســفیر چیــن در ســازمانهای
بینالمللی مستقر در وین نیز تصریح
کرد اعضا به ســرعت در تالشند تا این
توافق را نجات دهند .این مقام چینی
در گفتوگــو با خبرنــگاران از اختالف

نظــر بیــن اعضــا ،درخصــوص فعال
شدن ســازوکار حل اختالف در برجام
خبــر داد امــا تصریح کرد در نشســت
دیــروز صحبتــی در ایــن رابطــه انجام
نشــد .نماینده چین همچنین نســبت
به تالشهای امریکا برای بازگرداندن
تحریمهای ســازمان ملــل علیه ایران
هشدار داد.
ëëبیانیهنشستوین
در متن بیانیه پایانی این نشست هم
آمــده اســت :در ایــن نشســت ،گامهــای
ایران در کاهش تعهدات هســتهای ذیل
یماه
برجــام از جمله اعالن مــورخ  ۱۵د 
 ۱۳۹۸و نگرانیهــای دیرپــای کلیه اعضا
درخصــوص آثار خروج امریــکا از برجام
در سال  ۱۳۹۷و اعمال مجدد تحریمها،
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در همین
راســتا ،نگرانی جــدی پیرامــون گامهای
ایران درخصوص تعهدات هستهای ذیل
برجام ابراز شد .اعضا همچنین تصدیق
کردنــد کــه وضــع مجــدد تحریمهــای
امریــکا ،مانع بهرهمنــدی کامل ایــران از
منافع ناشی از رفع تحریمها شده است.
تمامی اعضا ،با یادآوری اینکه این توافق،
عنصر کلیدی ساختار عدم اشاعه جهانی
محســوب میشــود ،بر اهمیــت صیانت
از آن تأکیــد کردنــد.در ادامــه ایــن بیانیه

آمده است :اعضا از تحوالت مثبت اخیر
درخصــوص پــردازش اولیــن تراکنش از
طریــق اینســتکس ،اضافــه شــدن چهار
دولــت اروپایــی بــه عنــوان ســهامداران
جدید و افق افزایش بیشــتر ســهامداران
استقبال کردند .آنها همچنین به اهمیت
تقویت این ابزار اذعان داشــتند.اعضا بر
مســئولیت جمعــی خــود جهت تــداوم
پروژههای کلیدی عدم اشاع ه که بخشی
اساسی از برجام محسوب میشود ،تأکید
کردند .آنها از تالشهای مستمر کارگروه
اراک و رؤســای مشــترک آن ،انگلســتان
و چیــن ،جهــت پیشــبرد مدرنســازی
تأسیســات اراک اســتقبال کردنــد .آنهــا
تحــوالت اخیــر درخصــوص تأسیســات
فردو را مد نظر قرار داده و حمایت قاطع
خود را از روســیه برای تداوم اجرای پروژه
ایزوتوپهای پایدار ابراز داشتند.
ایــن بیانیه تأکید کرده :این نشســت
در زمــان شــیوع ویــروس کرونــا برگــزار
شــد .اعضا ،با چین ،جمهوری اسالمی
ایــران و تمامــی کشــورهای مبتــا ،در
تالشهایشــان بــرای مقابلــه بــا ایــن
موضــوع ،مشــخصاً ،مشــارکت چین و
آنهایــی کــه متعاقبــاً متأثر شــدهاند در
مبارزه با این چالش بهداشت جهانی،
اعالم همبستگی کردند.

