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اخبــــار

بخشنامه جدید رئیسی ابالغ شد

جلســه هماهنگــی مســیرهای حرکــت خودرویــی و موتــوری در مراســم
 ۲۲بهمن تهران صبح دیروز در شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان
تهران برگزار شد و حجتاالسالم سیدمحسن محمودی طی سخنانی بیان
کــرد :یــوماهلل  ۲۲بهمن یکــی از اعیاد حقیقی ملت ایران اســت کــه باید به
نحــو ممکن مــورد توجه قرار گیرد .به گزارش ایســنا ،محمودی یادآور شــد:
بــا توجه به شــرایط کرونایی موجــود و لزوم رعایت بهداشــت طبق مصوبه
ســتاد ملی مبارزه با کرونا ،حرکت موتوری و خودرویی جایگزین راهپیمایی
هــر ســاله مــردم تهــران و شهرســتانهای اســتان شــده اســت .وی یــادآور
شــد :مســیر اصلی از میدان امام حســین(ع) به ســمت میــدان آزادی ویژه
موتورسواران خواهد بود و خیابانهای شهید آیتاهلل سعیدی و محمدعلی
جناح به سوی میدان آزادی ویژه حرکت خودرویی است .به گفته محمودی،
ســپاه و بسیج هدایت حرکت موتوری به سمت مسیرهای اصلی را برعهده
خواهنــد داشــت و نیروی انتظامــی و راهور نیز جهت هدایت به مســیرهای
اصلی اطالعرسانی و همراهی الزم را انجام میدهند.

حزب ندای ایرانیان :مجلس از مرحله شعار عبور کند

اعضــای شــورای سیاســتگذاری حزب نــدای ایرانیــان با اعــام اینکه مجلس
یازدهــم در آزمون بزرگ شــفافیت مردود شــد ،تأکید کردنــد :انتظار میرود
نمایندگان از مرحله شــعار عبور کرده و اقدام علمی برای شفافیت پارلمانی
داشــته باشــند .به گزارش ایرنا ،در این نشســت تأکید شــد که مجلس شورای
اســامی نهاد قانونگذار در کشــور است و شایسته است شفافیت و پاسخگویی
را از خــود شــروع کند .به گفتــه اعضای شــورای مرکزی حزب نــدای ایرانیان،
تصویب شــفافیت آرای نمایندگان گام مهمی جهت حاکم شــدن شــفافیت
و پاســخگویی در سیســتم سیاســی خواهــد بــود .در ایــن جلســه همچنیــن
درخصوص تشــکیل «نهاد اجماعســاز اصالحطلبان» تأکیــد کردند که نفس
ایجاد اجماع و هماهنگی برای برگزاری یک انتخابات پرشور که تضمینکننده
منافــع ملی و حقوق مردم باشــد ،ســزاوار تحســین اســت ،اما بایــد با نگاهی
ی که شــورای عالی سیاســتگذاری
بــه تجــارب گذشــته و رفع اشــکاالت اساســ 
اصالحات داشت ،نهاد فعلی قدمی به پیش باشد نه آنکه صرفاً همان روند
پر اشکال قبلی با تغییرنام و صورت تکرار شود .اعضای شورای سیاستگذاری
بــر شــفافیت ســازوکارهای نهــاد ،امکان پاســخگویی بــه جریانهــا ،احزاب و
مردم ،بسترسازی برای حضور اقشار نادیده گرفتهشده ،بویژه زنان و جوانان،
تأکیــد کردند .همچنین در این جلســه اعضای شــورای سیاســتگذاری ضمن
هشــدار درخصوص احتمــال بروز موج چهارم کرونا ،خواســتار آغاز ســریعتر
واکسیناسیون سراسری برای کنترل پاندمی کرونا شدند.

گــروه سیاســی /محمدحســین فرهنگی
ســخنگوی هیــأت رئیســه مجلــس در
نشســت خبری دیــروز خود بــه ابهاماتی
که این روزها دامن بهارستانیها را گرفته
پاســخ داد .از ســفر قالیباف به روســیه تا
الیحــه بودجه که مشــخص نبــود کلیات
آن رد شــده یــا نمایندگان تنهــا به دادن
رأی مخالف به گزارش کمیسیون تلفیق
بســنده کردهانــد و از همه مهمتر اصالح
قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری که
پــس از ایراد شــورای نگهبــان ،هماکنون
بــا اصــرار مجلســیها روبــه رو شــده از
موضوعات مورد بحث این جلسه بود.
فرهنگی در پاســخ به سؤالی درباره سفر
رئیــس مجلــس به کشــور روســیه گفت:
مــا همواره دیپلماســی پارلمانی داشــته
و بخشــی از آن توســط ریاســت محتــرم
مجلــس انجام میشــود و دعوت به این
ســفر نیز از مدتها پیش توســط ریاست
مجلس دومای روسیه انجام شده بود .او
ادامه داد :ســفرهای رئیس مجلس تابع
پروتکلهایی است که یکی از آنها دعوت
اســت ،بدیــن معنــی کــه باید بــا دعوت
طرف مقابل صورت گیرد که ما در تمام
ادوار مجلــس ایــن دعوتهــا و ســفرها
را داشــتهایم کــه برخی مواقــع گروههای
دوســتی پارلمانــی و کمیســیونها نیــز
رئیس مجلس را در این سفرها همراهی
میکننــد که به طور قطــع میتوان گفت
آثار مثبتی دارد.
امــا فرهنگــی دیــروز در مــورد الیحــه
بودجــهای که احتمــال رد آن از قبل هم
قابــل پیشبینی بــود ،توضیحاتــی ارائه
کــرد .او گفت کــه در مورد الیحــه بودجه
انتقاداتــی در برخــی رســانهها مطــرح و
عنوان شــده که مشخص نبوده الیحه به
رأی گذاشته میشود یا گزارش کمیسیون
تلفیــق و ادامــه داد :وقتــی الیحــهای بــه
مجلــس بیایــد و در کمیســیون بررســی
شود تا آخر عنوانش الیحه است و رئیس

مجلــس هــم موقــع رأیگیــری صراحتاً
گفت اگــر کلیات الیحــه بودجه تصویب
شــود وارد جزئیــات گــزارش کمیســیون
میشــویم .لذا ابهامی در ارتباط با نحوه
رأیگیــری بودجــه  ۱۴۰۰وجــود نداشــته
اســت .ایــن صحبتهــای فرهنگــی در
حالــی اســت کــه طبــق تبصــره  3مــاده
 182قانون آییننامــه داخلی؛ «چنانچه
گزارش کمیســیون مبنی بر «رد» کلیات
الیحه باشد و در مجلس نیز کلیات الیحه
به تصویب نرسد ،مراتب به دولت اعالم
میشــود تا حداکثر ظرف مدت دو هفته
الیحه را اصــاح و به مجلس ارائه کند».
ایــن یعنــی بــرای دادن الیحــه اصالحی
کمیســیون تلفیق نیز میبایســت کلیات
الیحــه دولــت را رد میکــرده کــه چنیــن
اتفاقــی رخ نــداد و مجلــس در هفتــه
گذشته کار دیگری انجام داده که به زعم
فرهنگی ،اقدام متفاوتی نســبت به قبل
بوده اســت .فرهنگی در توضیحات خود
بــه علت بازگشــت الیحــه به دولــت ،به
جای ارجــاع به کمیســیون تلفیق گفت:
در خصــوص رد شــدن کلیــات الیحــه
بودجــه ،اتفــاق خاصی که خــارج از رویه
مجلس باشد ،صورت نگرفت ،اما از یک
جهت متفاوت عمل شد .الیحه بودجه،
احکام خاصی دارد و در گذشته برداشت
این بــوده کــه باید بــه کمیســیون تلفیق
بازگردد و حتی یکی دو مورد نیز اینگونه
انجام شــد ،در واقع مرجع تشخیص آن
هیأت رئیســه مجلس اســت .لذا در این
خصوص هیأت رئیسه به طور مشخص
وارد موضوع شــده و بحثهای مختلفی
صورت گرفت .دو برداشت وجود داشت
که این برداشــتها به رأی گذاشته شد و
در نهایت اکثریت نظر به بازگشت الیحه
به دولت را داشتند.
ëëاگــر دولــت الیحــه جدیــد ندهــد،
مجلس اقدام میکند
ســخنگوی هیــأت رئیســه مجلــس در

دیدار قالیباف با پوتین لغو شد

خبــــــر

مسیرهای حرکت موتوری و خودرویی
مراسم  ۲۲بهمن در تهران

تالش مجلس برای تصویب قانون انتخابات

خانه ملت

بخشــنامه «الــزام دادســراها و دادگاههــا و ضابطان دادگســتری به پذیرش
مســتقیم شــکایات مردم» از ســوی رئیس قوه قضائیه ابالغ شد .به گزارش
مرکــز رســانه قوه قضائیــه ،فراهم کــردن امکان ارســال شــکایت به صورت
خودکاربری از طریق ســامانه خدمات الکترونیک قضایی ،اطالعرســانی به
اصحاب پرونده حســب مــورد درخصوص نحوه پیگیری شــکایات ،نظارت
بر ثبت و ارســال سریع شــکایات دریافتی توســط دفاتر خدمات الکترونیک
و ایجاد دسترســی الکترونیکی به دادســتانها جهت نظارت بر نحوه ارجاع
شکایات از جمله اقداماتی است که در سایه اجرای این دستورالعمل تحقق
مییابد.

نماینده تهران در مجلس گفت که محمدباقر قالیباف پروتکلهای بهداشتی دیدار با پوتین را نپذیرفته و به همین
دلیــل پوتیــن برای دریافت پیــام مهم مقام معظم رهبــری ،نماینده ویژه معرفی کرده اســت .مجتبــی توانگر در
حساب کاربری خود در توئیتر نوشت :خبری که بنده درخصوص نهایی شدن دیدار دکتر قالیباف با والدیمیر پوتین
اطالعرسانی کردم دقیق و تأیید شده نبود .البته دیدار با رئیس جمهوری روسیه در دستور کار و در حال برنامهریزی
بوده اســت اما دیدار با پوتین در روســیه پروتکل ویژهای دارد که دکتر قالیباف پروتکلهای بهداشتی دیدار با پوتین
را نپذیرفته است و به همین جهت پیام مهمی که رئیس مجلس در این سفر حامل آن هستند در دیدار با نماینده
معرفی شــده از ســوی پوتین طرح خواهد شــد .پیش از این روزنامه همشهری نوشــته بود که قالیباف برای رعایت
پروتکلهای بهداشتی دیدار با پوتین پذیرفته که در تهران و فرودگاه روسیه تست کرونا بدهد.

مــورد وضعیــت الیحــه بودجــه ۱۴۰۰
بعــد از رد شــدن آن توســط مجلــس
گفــت :در آییننامه داخلی مجلس در
مــواردی که کمیســیون تلفیــق ،کلیات
بودجــه را تأییــد کــرده باشــد و صحــن
علنــی آن را رد کنــد ،ما شــاهد ســکوت
آییننامه هســتیم .بنابرایــن اگر چنین
اتفاقی بیفتــد در تبصرهای از ماده ۱۸۴
آییننامــه داخلی مجلس آمده اســت
کــه بــه ســایر مــواد آییننامــه مراجعه
شــود .اگــر دولت الیحــه جدیــدی ارائه
کند ،مسلماً مورد رسیدگی قرار خواهد
گرفــت و اگر الیحــه ارائه نکند ،مجلس

سیدهادی خامنهای:

تضعیف جمهوریت و تکثرگرایی مخالف اهداف انقالب است

کشاورزان نمونه پیشگامان جهش تولید

ادامه از صفحه اول

عوامل انسـانی فعـال در بخش کشـاورزی ایران متشـکل از مدیران ،محققـان،
مروجان ،کارشناســـان و کارکنـــان در بخش دولتـــی و کشـــاورزان و فعـاالن در
بخـــش غیـردولتـی ،ســـربازان خـط مقـــدم برای دسـتیابی بـــه تأمین امنیت
غذایی کشـــور هســـتند .بهـــرهوری کل عوامـــل تولیـــد یکـــی از شـــاخصهای
مؤثـــر ســـنجش کارآمــدی اقتصــادی اســـت که تنهــا در ســـایه بهرهگیـــری از
منابــع انســـانی توانمنــد افزایـــش مییابـــد .برگزیــدگان بخــش کشـــاورزی
کســـانی هسـتند که موفق شـدهاند بهـرهوری بیشتری از عوامل تولید داشـته و
محصـوالت و خدماتی بـا کمیت و کیفیـت باالتر تولیـد و عرضه نمایند .اکنـون
از همـــکاران ارجمنـدم در آسـتانه سـی و پنجمیـــن دوره از فرآینـد شناسـایی،
انتخـــاب و معرفـی برگزیـدگان بخش کشـاورزی در سراسـر کشـور کـه بـا دقـت
و ژرفاندیشـــی برگزیدگان بخش کشـــاورزی را شناسـایی و معرفـی نمودهاند
صمیمانه قدردانـی میکنم .به برگزیـدگان این دوره صمیمانـه تبریـک گفتـه
و از تمـــام کشـــاورزان و فعـــاالن عزیـزی کـه در ایـــن رقابت حضور داشـته و با
عوامـــل اجرایی همـــکاری نمودهاند سپاســـگزارم .توسـعه کشـــاورزی دانـش
بنیـان یکـی از اهداف اصلی وزارت جهاد کشـاورزی برای رشـد و ارتقای سـریع
این بخش اسـت که تحقق آن مسـتلزم وجـود نیروهـای انسـانی ماهـر ،خالق
و با انگیزه اســـت کـــه برگزیدگان بخش کشـــاورزی نمونههـای عینی و بارز آن
هســـتند .از این عزیزان اســـتدعا دارم همپا و همراســـتا بــا برنامههای وزارت
جهــاد کشـــاورزی و محققان و مروجان آن ،دانش و تجــارب ارزنده خود را در
اختیــار ســـایر تولیدکننــدگان و بهرهبرداران قرار داده و در دســتیابی به بخش
کشاورزی پویا ،بهرهور و پایدار مشارکت نمایند.
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همزمان با انتخاب هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اعالم شد

دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان
نیروی هوایی ارتش با رهبر معظم انقالب

در ســالگرد بیعــت تاریخــی همافران بــا حضرت امام خمینــی (ره) و در
روز نیــروی هوایــی ،جمعی از فرماندهــان و کارکنان نیــروی هوایی ارتش
جمهــوری اســامی ایــران ،صبح امــروز  ۱۹بهمــن  ۱۳۹۹با رهبــر انقالب
اسالمی و فرمانده کل قوا دیدار میکنند.
بــه گــزارش ایســنا ،با توجه به شــرایط بیمــاری کرونا و لزوم اجــرای کامل
دســتورالعملهای بهداشــتی ،ایــن دیــدار با حضــور تعداد محــدودی از
فرماندهان و اعضای نیروی هوایی در حســینی ه امــام خمینی (ره) برگزار
میشود.
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حجتاالســام والمســلمین ســید
هــادی خامنــهای ،دبیــرکل مجمــع
نیروهــای خط امام(ره) ،بــا بیان اینکه
امام (ره) بر قــدرت و جایگاه مردم در
تشکیل و حمایت از نظام ،هم در وجه
اسالمیت و هم در وجه جمهوریت آن
تأکید زیادی داشت ،گفت :هر اقدامی
کــه در مســیر تضعیــف جمهوریــت و
تکثرگرایی قرار گیرد ،با اهداف انقالب
و مشــارکت مــردم همخوانــی نخواهد
داشــت و حتــی بــه امنیــت ملــی هــم
آسیب میزند.
او در گفتوگویــی بــا خبرآنالیــن
کــه بــا هــدف تبییــن دســتاوردهای
انقالب اســامی صورت گرفت ،هدف
کالن و درازمــدت انقــاب اســامی را
تقویــت زندگــی و زیســت مؤمنانــه یــا
اداره جامعــه مبتنی بر تعالیم اســام
دانســت و گفــت :نباید انتظار داشــت
چنیــن هدفی در چهار یــا چند دهه به
طور کامل تحقق یابد ،مهم این اســت
ببینیم در این مسیر قرار داریم یا خیر.
هــادی خامنــهای بــا بیــان اینکــه
اهــداف انقــاب در هــر دو جنبــه
کوتــاه مــدت و درازمــدت ،ذیل شــعار
راهبردی «استقالل ،آزادی ،جمهوری
اســامی» خالصــه میشــود ،افــزود:
آزادی یعنــی برخــورداری از حــق
انتخــاب در همه عرصههای سیاســی،
اجتماعــی ،فرهنگی ،دینی و ســلوک و
رفتــار فــردی و عمومی .اســتقالل هم
پیونــد عمیقی بــا همین مفهــوم دارد
و به معنای داشــتن حق زندگی بدون
مداخله بیگانگان است.

دبیــرکل مجمــع نیروهــای خــط
امــام(ره) ،یکــی از دالیل اقبــال مردم
بــه «جمهــوری» مبتنــی بــر «اســام»
را تضمیــن آزادی و اســتقالل دانســت
و اظهــار کــرد :مــردم فکــر میکردنــد
جمهــوری اســامی بیــش از ســایر
مدلهــای حکومتــی میتوانــد ایــن
دو اصــل را محقــق کنــد .اتفاقــاً امــام
(ره) هــم بر قدرت و جایــگاه مردم در
تشکیل و حمایت از نظام ،چه در وجه
اسالمیت و چه در وجه جمهوریت آن
تأکید زیادی داشتند.
او ادامه داد :شــاید اکنــون وقت آن
باشــد که مدافعان نظارت استصوابی
بــدون نگاههــای جناحی و ســلیقهای،
بررســی کننــد این نــوع نظــارت که در
زمــان امــام(ره) جــاری نبــود ،تــا چــه
انــدازه در بهبــود رونــد انتخابــات و
مشــارکت مــردم تأثیر داشــته اســت؟
آیا بــه این نوع نظارت خدشــهای وارد
نیست؟ آیا تنگ کردن دایره منتخبان،
مشارکت سوز است یا مشارکت ساز؟
ایــن فعــال سیاســی اصالحطلــب
بــا بیــان اینکــه هــر اقدامــی در مســیر
تضعیــف جمهوریــت و تکثرگرایــی

فراز و فرودهای انقالب 57
ادامه از صفحه اول

)1مردمیبودن :تقریباًتمامی صاحبنظران داخلی و خارجی بر این
باورهستندکهمردمیترینانقالبیکهدرمیانانقالبهایکالسیک
دنیــا رخ داده انقــاب ایران اســت؛ انقالب ما انقالبــی بود که همه
اقشار جامعه اعم از مردم عادی ،کارگر ،روشنفکر و تمامی جریانات
سیاســی و حتی متعارض را به میدان آورد و حتی مارکسیســتها،
ملیون و نژادها و مذاهب مختلف هم نقش مؤثری در آن داشتند.
بعدهادیدیمکهمیشلفوکوکهازفیلسوفانتأثیرگذارجهاندرچند
دهــه اخیر بوده ،به ایــران آمده و بحثهای جدی در این خصوص
داشتهاست.
 )2اســتقالل :منطقــه خاورمیانــه بهدلیــل اهمیــت ژئوپلیتیکــی،
ژئواســتراتژیکی و ژئواکونومیکی خــود و بخصوص جمعیتی که در
آن ســکونت دارد و بــه لحاظ نقشــی که در اقتصاد جهان داشــته و
مهمتر از همه حضور اسرائیل در آن ،بسیار حایز اهمیت است .این
منطقه از جهان از دیرباز مورد توجه جریان استعمارگر بوده است.

بــا اهــداف انقــاب و مشــارکت مردم
همخوانــی نخواهــد داشــت ،تصریــح
کــرد :ایــن امــر حتــی بــه امنیــت ملی
هم آســیب میزند ،به همین مجلس
فعلی نگاه کنید ،یکدستی حاکم بر آن
پویایی را از آن گرفته است.
دبیــرکل مجمــع نیروهــای خــط
امام(ره) ،انتخابات ریاست جمهوری
را روزنــهای مهــم بــرای تأثیرگذاری بر
رونــد امــور توصیــف و تأکیــد کــرد :اما
انتخابــات زمانی مؤثر اســت که مردم
انگیزه مشــارکت داشته باشــند و برای
انگیــزه داشــتن مــردم ،باید شــرایطی
فراهــم شــود کــه احســاس کننــد حق
انتخــاب دارند و شــرایط بــرای حضور
همــه ســلیقهها در چارچــوب قانــون
فراهم اســت و همچنیــن انتخاب آنها
مؤثر است.
او دربــاره حضــور نظامیــان در
انتخابــات هــم گفــت :اگــر انتخابــات
آزاد و بــا حضــور همــه ســایق باشــد،
حضــور چهــرهای بــا ســابقه نظامــی،
شــاخص یــا غیرشــاخص بــه گونــهای
کــه ناقــض قانون اساســی هم نباشــد،
بالمانع اســت ،به شــرطی که متکی به
خــود و برنامههایــش باشــد نــه متکی
بــه ســازمان یا نهــاد نظامــی خاص به
عنوان پشتیبان .هادی خامنهای تأکید
کــرد :اما اگر قرار باشــد یــک نظامی به
اتــکای ســازمان و نهــاد وابســته به آن
وارد عرصــه شــود و بخواهــد قــدرت
اجرایی را با نظامیان مرتبط سازد ،این
به معنای تشــکیل یــک دولت نظامی
است و ناقض قانون اساسی است.

چه استعمار قدیم که از سوی انگلستان و بعضاً فرانسه و اسپانیا و
پرتغال در این منطقه اعمال میشد و چه بعد از جنگ جهانی اول
که اســتعمار جدید به ســرکردگی امپریالیسم امریکا شکل گرفت،
تأثیرات نامطلوبی بر ایران ما گذاشت از جمله اینکه سقوط دولت
ملــی مرحــوم دکتر محمد مصدق و ســرکوب جنبش ملی نفت و
کودتای  28مرداد  32رخ داد و مســأله نفوذ و استعمار جلوه بسیار
جــدی یافت .از همین رو شــاید بتوان مهمترین دســتاورد انقالب
اسالمی را پس از مردمی بودن آن« ،استقالل» دانست .کشوری که
در دوره پهلوی اول و دوم جزو کشورهای اقماری انگلستان و امریکا
بود ،تبدیل به ژاندارم منطقه شد و یکی از حامیان بزرگ اسرائیل به
شمار میرفت با انقالب اسالمی ،به استقالل ستودنی دست یافت.
)3آزادی :تجربه جدید مدنیت که از پیشامشروطه شروع و در دوران
مشروطیت تبلور یافت و تا انقالب اسالمی ادامه پیدا کرد ،عالوه بر
استقالل و مبارزه با بیگانه ،مردمساالری را برای ما به ارمغان آورد
که نتیجه آن آزادی بود .رهایی از استبداد و اندکساالری (حاکمیت
الیگارشــی) در ایــن انقــاب توانســت حداقــل در شــکل نهادهای

مجبــور اســت رأســاً وارد ایــن موضــوع
شــده و تا ســه دوازدهم مصوب کند ،یا
اینکه اگر دولت بیشــتر از ســه دوازدهم
بخواهد ،باید الیحه بدهد.
ëëآیــا قانــون انتخابــات ریاســت
جمهوری به  1400میرسد؟
ســخنگوی هیــأت رئیســه مجلــس از
مصوبه اصالح قانون انتخابات ریاست
جمهــوری هــم گفــت .مصوبــهای کــه
هفتــه آخر دی ماه امســال پــس از رأی
نماینــدگان راهی شــورای نگهبان شــد
و پــس از  20روز بررســی اعضای آن ،با
ایرادات زیــادی همراه بود هیچ از عزم

نماینــدگان بــرای ادامه کار کــم نکرده
اســت .فرهنگی در حالی امیدوار است
که این قانون به انتخابات ســیزدهمین
دوره ریاســت جمهــوری برســد کــه
هماکنون کلیــد این انتخابات از ســوی
شــورای نگهبــان زده شــد .عباســعلی
کدخدایــی ســخنگوی شــورای نگهبان
دیــروز همزمــان بــا نشســت خبــری
فرهنگــی در حســاب توئیتــری خــود از
انتخــاب اعضای هیأت مرکزی نظارت
بر انتخابات ســیزدهمین دوره ریاست
جمهوری و ارائه آن به وزارت کشور خبر
داد .او نوشــت« :در جلســه چهارشــنبه

هفتــه گذشــته اعضــای هیــأت مرکزی
نظارت بر انتخابات ســیزدهمین دوره
ریاست جمهوری به شرح ذیل انتخاب
شــده و مراتــب بــه وزارت کشــور اعالم
گردیــد ».بــه گفتــه ســخنگوی شــورای
نگهبــان آقایــان احمــد جنتــی ،احمــد
خاتمی ،سیامک ره پیک ،محمدحسن
صادقی مقدم ،غالمحســین محســنی
اژهای ،عبــاس کعبــی و عباســعلی
کدخدایــی اعضــای ایــن هیــأت
هستند.
اما فرهنگــی در توضیح امیدواری خود
برای تصویب قانون انتخابات ریاســت
جمهــوری در فرصــت باقیمانــده تــا
خردادمــاه  1400کــه در همیــن مــدت
الیحــه بودجه را هم در دســت بررســی
خواهــد داشــت ،گفــت :در رســانهها
اعالم کردند که این طرح توسط شورای
نگهبان رد شــده اســت در حالی که این
واقعیت ندارد و این طرح بهطور کامل
رد نشــده بلکه ایراداتــی در برخی مواد
از ســوی شــورای نگهبــان مطرح شــده
کــه همــه قابل رفــع اســت و امیدواریم
در روزهــای آتــی بــا رفــع ایــراد شــاهد
قانون معینــی برای انتخابات ریاســت
جمهوری باشیم که این امر قطعاً قبل
از انتخابات به انجام خواهد رسید.
حال اینکه نمایندگان چطور میتوانند
از مقاصــد خود که عیناً در مصوبه آنان
آمــده و بــه صراحــت از ســوی شــورای
نگهبــان خــاف اصــول قانون اساســی
تشــخیص داده شــده ،کوتــاه بیاینــد،
مشــخص نیســت .آنــان اگــر بخواهنــد
ایــراد شــورا را برطرف کننــد ،دقیقاً باید
بــه همین قانــون فعلی بازگردنــد و در
غیــر این صــورت و با اصرارشــان نهایتاً
بایــد مصوبه را راهی مجمع تشــخیص
مصلحــت کننــد کــه هیأت نظــارت آن
هم ایراداتــی را بر مصوبه مجلس وارد
ساخته است.

گفتوگوی وزیر خارجه امریکا با تروئیکای اروپایی درباره برجام

مخالفان و موافقان امریکایی برجام به بایدن نامه نوشتند

گــروه سیاســی« /آنتونــی بلینکــن»،
وزیــر امورخارجــه جدیــد امریــکا و
همتایــان او از انگلیــس ،فرانســه و
آلمــان بهعنــوان ســه کشــور طــرف
برجــام در یــک نشســت مجــازی با
یکدیگــر درباره ایــران و موضوعات
دیگر رایزنــی کردند .این نخســتین
رایزنی میــان وزیــران خارجه چهار
کشور دو سوی آتالنتیک بعد از سال
 ۲۰۱۸بهشــمار میآیــد .بهگــزارش
ایســنا به نقل از خبرگــزاری رویترز،
«بلینکــن» در صحبتهــای خــود
بــر تعهد امریــکا برای رســیدگی به
چالشهــای جهانــی تأکیــد کــرده
اســت .دولــت جدیــد امریــکا بــه
ریاســت جو بایدن وعده داده است
کــه قصــد بازگشــت بــه برجــام را
دارد ،توافقــی که رئیــس جمهوری
پیشین امریکا در سال  2018به طور
یکجانبــه از آن خارج شــد و ســپس
تحریمها علیه ایران را بازگرداند .با
وجود وعــده بایدن ،دولت جدید او
هنوز ســاز و کار خود برای بازگشــت
بــه توافق هســتهای را اعــام نکرده
است .اعضای تیم بایدن میگویند
قصــد دارند از بازگشــت بــه برجام
بهعنــوان مبنایــی بــرای قویتــر و
طوالنیتــر کــردن توافــق هســتهای
استفاده کنند.
در همیــن حــال انگلیــس هــم
بــا انتشــار بیانیــهای از گفتوگــوی
تلفنــی امانوئــل مکــرون رئیــس
جمهوری فرانسه و بوریس جانسون
نخســتوزیر انگلیــس خبــر داد.

رایزنیهــای جانســون و مکــرون
دربــاره ایــران در حالــی انجام شــده
است که گمانهزنیها درباه بازگشت
امریــکا به برجــام بــا روی کار آمدن
دولت جدید در کاخ ســفید افزایش
یافتــه اســت و روز گذشــته وزیــران
امورخارجــه تروئیــکای اروپایــی و
امریکا نیز در نشستی مجازی درباره
این موضوع رایزنی کردهاند.
ایــن گفتوگوهــای برجامــی در
حالــی صــورت میگیــرد کــه اخیــراً
ســه کشور فرانسه ،آلمان و انگلیس
پیشنهادهایی مطرح کردهاند که بر
اســاس آن ایــران در ازای پایبنــدی
بــه توافــق هســتهای ،از منافــع
اقتصادی بهرهمند شــود .از ســویی
رئیــس جمهوری فرانســه هم برای
میانجیگری میان تهران و واشنگتن
اعالم آمادگی کرده است.
همزمــان بــا جدیتــر شــدن
گفتوگوهــا دربــاره توافق هســتهای
جمعی از مقامــات امنیتی ،نظامی
و دیپلماتهــای پیشــین امریکایــی
از رئیــس جمهــوری جدیــد کشــور
خود خواســتند تا به توافق هستهای

اساســی خــود ظهور کنــد و در حــد ممکن محقق شــود .هرچند ما
در بحث مردمســاالری و آزادی هنوز با مشــکالتی روبه رو هستیم.
آنچنان که جامعه انتظار دارد که این شــعار اساســی انقالب بتواند
هم به شــکل نهادی و هم اجتماعی تحقق پیدا کند .تا رســیدن به
قلههای آزادی راه نسبتاً طوالنی در پیش داریم اما گامهای بلندی
را هم برداشتهایم و نیازمند گامهای دیگری هم هستیم .با این حال
نباید فراموش کرد که هر انقالبی در ادامه مسیر خود با آسیبهایی
روبه رو خواهد شد .انقالب اسالمی ایران با همه تالشهایی که برای
بهثمر رســاندن اهداف آن صورت گرفته با مسائل و مشکالتی هم
روبهرو است که باید برای رفع آنها اقدام عاجلی صورت بگیرد.
)4شــکافطبقاتــیواجتماعی :شــعار آزادی در این کشــور محقق
نمیشــود مگــر بــا تحقــق عدالــت اجتماعــی در همه عرصــه ها.
متأسفانهبایدگفتکهدرعرصهاجتماعیباوجودکارهایخوبیکه
تاکنون صورت گرفته ،با یک فاصله طبقاتی جدی ،انباشت سرمایه
و شکلگیری طبقه فقیر و غنی روبهرو هستیم ،در بحث قومیتها و
عدالتآموزشیهمبامشکالتیروبهروبودهکهنیازمندیمگامهای

بــا ایــران بازگــردد .به گزارش ایســنا
بــه نقــل از نشــریه نیوزویــک۴۱ ،
نفــر از مقامــات نظامــی ،امنیتــی
و دیپلماتهــای پیشــین امریــکا
در نامــهای سرگشــاده بــه بایــدن از
او خواســتند تــا مجــدداً بــه توافــق
هســتهای با ایــران بپیونــدد ،چرا که
عــدم بازگشــت بــه توافــق میتواند
به معنی یــک جنگ جدید پرهزینه
باشــد .این مقامــات پیشــین امریکا
کــه نامــه سرگشــاده بــه بایــدن را
امضــا کردهانــد ،گفتهاند کــه برجام
تنهــا راه حــل جلوگیری از هســتهای
شــدن ایــران اســت و اگــر چنیــن
نشــود میتوانــد خطــر یک مناقشــه
پرهزینــه را به همراه داشــته باشــد.
بــا وجــود ایــن حمایتهــا در امریکا
برای بازگشــت این کشــور بــه برجام
همچنــان شــماری از چهرههــای
جمهوریخــواه امریکایــی مخالــف
بازگشــت دولــت جدیــد بــه برجــام
هســتند .چنانکــه تــد کــروز ،ســناتور
جمهوریخــواه طرحــی را در قالــب
متمم الیحه بودجه دفاعی پیشنهاد
داده که  ۱۰میلیــون دالری را که قرار
است ســنا به وزارت خارجه و وزارت
خزانــهداری بــرای اجــرای توافــق
هســتهای  ۲۰۱۵اختصــاص دهــد،
صــرف کار دیگــری کنــد .همزمــان
 ۵۰قانونگــذار امریکایــی در نامهای
بــه «جو بایدن» ،از وی خواســتند به
توافــق هســتهای با ایــران برنگردد و
سیاست «فشــار حداکثری» را ادامه
دهد.

مهمــی برداریم و در حقوق شــهروندی بایــد راه زیادی طی کنیم.
بنابراین یکی از آســیبهایی که امکان دارد انقالب را با بحرانهای
جدی رودر رو کند همین مسائل و مشکالت در عرصههای سیاسی
و بخصوص اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است که باید چارهای
برای آن اندیشید.
)5زیستناسالماخالقی :اسالم ،معنویت و اخالق از اهداف مهم
این انقالب بوده اســت .با رجوع به ســیره پیامبــر(ص) و بنیانگذار
انقــاب درخواهیم یافت که بخش مؤثر انقالب در عرصه زیســت
اخالقی اســت .طبــق گزارشهــا و نگرانیهایی که بســیاری از اهل
علــم و اهالــی حوزه و روشــنفکران ارائــه کردهاند با نوعــی جدی از
آسیبهای اخالقی روبه رو هستیم .گسترش دروغ ،استفاده ابزاری
از دیــن ،افزایش ارتــکاب گناه ،زیاد شــدن خرافات ،فســاد و رانت،
وجــود امضاهــای طالیــی و ویژهخواریها آســیبهای جــدی را به
اخالق اجتماعی وارد کرده که الزم است نسبت به رفع و کاهش آن
و تقویت عدالت اجتماعی و توزیع برابر منابع توجه جدی داشــته
باشیم.

