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جایزه صبر و استقامت 

امید را بگیری

این راهش نیست!

قائم مقام سازمان تبلیغات

انتقاد تند حسین علیزاده 

معامله با چین و روسیه کافر 

مهاجرت نخبگان

ویزا داد

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه گفت: ترامپ برای از پا درآوردن ملت 
ایران، تحریم های سختی انجام داد، ولی به اهداف خود نرسید و جانشین وی گفت 
همه تحریم هایی که انجام دادیم نتیجه عکس داد و ملت ایران قوی تر شد. آیت اهلل 
حســینی بوشهری افزود: دشــمن تالش می کند با فشار به مردم سبب براندازی 
شود و در این زمینه برنامه ریزی کرده و با فشار اقتصادی و تحریم به دنبال اهداف 
شوم خود است. وی با تأکید بر اینکه ملت ایران با استقامت خود سبب حیرت 
جهانیان شده است، گفت: این ملت تربیت  شده مکتب حسینی و فاطمی است. 
مردم کشــورمان آسیب های زیادی دیده اند و دو سال است که موضوع ویروس 
منحوس کرونا در کنار تنگناهای معیشــتی جان مردم را به لب رســانده و باید به 
ملت ایران جایزه صبر و استقامت داد. مسئولین به وعده های خود در زمینه رفع 

مشکالت جامعه عمل کنند.

رامبد جوان گفت: این طور نیســت که شرایط را درک نکنیم، خود من هم 
برای اینکه حالم بد باشد دالیل بسیار زیادی دارم؛ چون من هم در همان شرایط 
و روزگاری زندگی می کنم که بقیه زندگی می کنند و سختی ها را درک می کنم. 
من هم می دانم اوضاع و شرایط مساعد نیست اما انتخابم حال بهتر است؛ با این 
انتخاب می توانم با بیش از ۱۰۰ نفری که با من کار می کنند، بهتر رفتار کنم، بهتر 
شــرایط را مدیریت کنم و پروژه را پیش ببرم. اگر من عصبی و افسرده باشم این 
پــروژه می تواند پیش برود؟ با عصبیــت و حال بد و تن دادن به آن، چه کاری از 
دســت ما ساخته اســت؟ او بار دیگر تاکید کرد: خائنانه ترین رفتار با آدم ها این 
است که امید را از آن ها بگیری. وقتی امید نباشد آدم ها از بین می روند. ما باید تا 

لحظه آخر به یکدیگر امید بدهیم.

پروفسور داریوش فرهود گفت: اینکه به ازای هر فرزند چند میلیون بدهیم، 
دردی را دوا نمی کند. خیلی از کســانی که از کشــور رفتند، پول هم داشتند. چرا 
رفتند؟ چرا به چرایی این ماجرا فکر نمی کنیم؟ چرا در دانشــگاه قبول می شوند 
ولی نمی روند؟ بنابراین با گذاشتن کارهای تشویقی و چند روز مرخصی )زایمان( 
بیشــتر مشکلی حل نمی شود. سؤال در بحث جمعیتی درست نیست و جواب 
آن هم درست نیست.من مخالف ازدیاد جمعیت نیستم، ولی اینها راهش نیست. 
این کار به شکل خیلی خوبی حدود ۴۵ سال قبل شروع شد و عده ای به محضر 
امام خمینی )ره( رفتند و من هم در آن جمع بودم و تاالســمی اولین موردی بود 
که توانســتیم اجازه ســقط را دریافت کنیم. بعد این کار در دست یک نهاد بسیار 
کارآمد به نام پزشکی قانونی قرار گرفت؛ یعنی در این ۴۵ سال کار غلطی انجام 
می شــد؟! این تعداد بچه عقب مانده ذهنی، از کار افتاده، نابینا، ناشنوا، می توانیم 
جلوی همه این موارد را بگیریم. کسانی که این طرح را مطرح کردند، آیا با حدود 
۵۰۰ انجمن های والدین کودکان عقب مانده صحبت کردند؟! آیا با پزشکی قانونی 
صحبت کردند؟! آیا با امثال بنده صحبت کردند؟! چطور من در سازمان بهداشت 
جهانی برای همه صحبت می کنم، اما )در کشــورم( با من مشــورت نمی کنید تا 

عیب های آن را به شما بگویم؟!

حجت االســالم روح اهلل حریزاوی در نشســت بررســی نقش عناصر و 
تشکل های فرهنگی در جوان سازی استان گیالن اظهار داشت: در مساله مربوط 
به جمعیت و فرزندآوری معموالً مباحث اقتصادی برای افراد جلوه گری می کند 
و آن را اولویت قرار می دهند. قائم مقام ســازمان تبلیغات اســالمی با اشــاره به 
تاثیرگذاری کار فرهنگی در عوض کردن دغدغه ها خاطرنشان کرد: غرب مسائل 
مربوط به خانواده و فرزندآوری را مورد حمله قرار داده است؛ وقتی کار فرهنگی 
و حمله رســانه ای علیه حمالت غرب انجام نشــود، خود مورد حمله رسانه ای 
قرار می گیریم. حریزاوی به لزوم فرهنگ ســازی در زمینه جمعیت و شــناخت 
حمالت غرب اشاره و بیان کرد: مساله اقتصاد کمیتی است و یک واقعیت است 
اما مقهوریت در مقابل کمیت ها نیز یک واقعیت اســت؛ از این  روی، خانواده ای 
وجود دارد  که پول خرید پوشــاک فرزند را ندارد اما برای ســایر مسائل از جمله 
نصاب ماهواره هزینه می کند و این مسائل فرهنگی است.حریزاوی در پاسخ به 
اظهارات عده ای که مشــکالت اقتصادی را مانع فرزندآوری دانســتند گفت: با 
وضعیت فرهنگی فعلی حتی اگر مقدار یارانه افزایش پیدا کند، باز عده ای به جای 
فرزندآوری به دنبال خرید سکه و دیگر هزینه ها می روند؛ بنابراین، برای ترویج 

فرزندآوری باید ذائقه سازی و فرهنگ سازی شود.

حســین علیزاده آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی، در حالی که در مراسم 
اجرای کنســرتی در تاالر وحدت شــرکت کرده بود گفت که طالبان هم کم کم 
کنسرواتوارهایش را باز خواهد کرد و در هیچ کدام از کشورهای اسالمی موسیقی 
تا این حد تحت فشــار نیست. علیزاده گفت: اگر به موسیقی توهین می شود به 
همه ما توهین شــده است. من نمی دانم که چند سال یا چندین سال باید در این 
باره صحبت کنیم. ما در دنیا کشــورهای اســالمی زیادی داریم؛ در هیچ یک از 
این کشورها موسیقی تا این حد تحت فشار نیست. حتی االن طالبان هم کم کم 
کنسرواتوارهایش را باز خواهد کرد، چرا که باید حیات داشته باشد.قرن بیست و 
یکم است و دنیا درگیر چیزهای دیگری است. موسیقی مونس آدمی است؛ حاال 
ما بیاییم تازه از اول درباره بود و نبودِ موسیقی صحبت کنیم. آیا در این مملکت 
قانون وجود دارد که هر کسی به خودش اجازه بدهد به موسیقی و موسیقی دان 
توهین کند. در عین حال اگر یک موسیقی دان به یک روحانی نظرش را بگوید، 

ممکن است امنیت قضایی نداشته باشد. 

طباطبائی نژاد، امام جمعه اصفهان گفت : خیلی ها روی این مساله امانت خدا 
در قرآن بحث کرده اند. برخی گفته اند امانت خدا قرآن، برخی عقیده دارند ائمه 
و عده ای می گویند دین اســت و من می گویم همه این هاست. این امانت را غیر 
انسان نمی تواند بر دوش بکشد. فکر می کنیم این امانت نماز و روزه است ولی این 
طور نیست. هیچ موجودی نیست که خدا را شکر نکند البته بسیاری از انسان ها 
مستحق القاب الهی هستند، زیرا به امانت خدا به معنای اطالعت از خدا در همه 
کارها، عمل کرده اند. وی با اشاره به آموزه های امام راحل )ره( در دوران انقالب، 
اضافه کرد: همان کارهایی که امام )ره( در دوران انقالب گفتند، منطبق بر قرآن بود. 
اینکه دین فقط نماز و روزه نیست و کافر حق ندارد بر مؤمن سلطه داشته باشد. 
حال برخی می گویند پس نباید با روسیه و چین هم تبادل داشته باشیم، اما دلیل 
نداریم با کافر معامالت انجام ندهیم. امام اگر فرمود نه شرقی و نه غربی، یعنی زیر 

بار سلطه شرق و غرب نخواهیم رفت.

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی با اشاره به مهاجرت نخبگان گفت: ببینیم 
چــرا این اتفاق افتــاده و عالجش کنیم.یک جوانی که دکترا گرفته می بیند نمی 
تواند اینجا امکاناتش را فراهم کند، به جای دیگری می رود که هم تجهیزات و 
هم معیشتش را تأمین کند.حضرت رسول)ص( هم فرمودند: »اطلبوا العلم ولو 
بالصین«. حاال که اینها رفته اند، با استفاده از شبکه های اجتماعی، ما یک جوری 

به اینها وصل شویم.

بلومبرگ اعالم کرد که عربستان به سه دیپلمات ایرانی ویزا داده است تا در 
شهر جده مستقر شوند و کار خود را شروع کنند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده 

است که گفت وگو های بین ایران و عربستان با پیشرفت همراه است.

اخبار ویژه ... سیاستمداران چه می گویند؟

تشکیل کارگروه ویژه سفر های استانی،
 تا چه حد وعده ها را عملی می کند 

سرویس سیاسی- از آغاز به کار دولت سیزدهم 
تاکنون، رئیس جمهور همراه تیم خود دوازده ســفر 
اســتانی داشــته و به میان مردم رفته. رئیس جمهور 
ضمن گوش فرا دادن به خواسته های مردم و بازدید 
از کارخانجات و مراکز تعطیل، مصوباتی هم در این 

سفرها انجام داده است.
به عقیده برخی کارشناســان، سفر های استانی 
رئیس جمهور باید حساب شده و دقیق انجام شود.

ناصر ایمانی تحلیلگر مســائل سیاسی معتقد 
اســت که سفر های استانی دولت از دو جهت بسیار 
اقــدام خوب و مفید اســت، هم از جهت آشــنایی 
دولتمردان با مشــکالت مردم به صورت میدانی و 
عمیق داخل جامعه و هم از جهت اعتماد بخشــی به 
مردم برای اینکه دولت در کنار آنهاســت و با آن ها 
فاصله ای ندارد. این تحلیلگر سیاسی با تاکید بر اینکه 
دولت باید دقت کند که مالحظاتی را هم رعایت کند، 
بیان کرد که وعده هایی که ممکن است در سفر ها داده 
شود یا تعدد زیاد از حد سفر ها و همچنین باال بردن 
ســطح توقع عمومی در این ســفر ها شاید کار را به 
نتیجه مطلوب نرساند، این ها را دولت باید مالحظه 

داشته باشد.
بر همین اســاس، چهارشنبه ۲۴ آذرماه بود که 
هیئت دولت به اســتناد اصل )۱۲۷( قانون اساســی 
جمهوری اســالمی ایــران و به منظور بررســی و 
پیگیــری موضوعات و توافقات مهم اســتان ها در 
سفر های استانی رئیس جمهور، با تشکیل کارگروه 
ویژه ســفر های استانی رئیس جمهور موافقت کرد. 
اما ســوال اینجاســت که این کارگروه تا چه اندازه 
می تواند برای محقق شدن وعده های رئیس جمهور 

و مسئوالن در سفر های استانی مثمرثمر باشد؟
حمیدرضا ترقی عضو شــورای مرکزی حزی 
موتلفه اســالمی تشــکیل کارگروه ویژه سفر های 
اســتانی رئیس جمهور چه در قبل از ســفره برای 
بررســی طرح ها و شناسایی مشکالت استان و چه 
بعد از سفر برای پیگیری تصمیمات و قول هایی که 
دولت در این سفر ها داده، یک امر ضروری برای باال 

رفتن کیفیت و اثربخشی این سفر ها دانست.

عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
بیــان کرد که اکنون یک هفته قبل از ســفر اعضای 
دولت به هر اســتان، مســئوالن مختلف استانی با 
ریاســت رئیس جمهور برای بررســی مشکالت 
استان جلســه متعددی برگزار می کنند و در سفری 
که رئیس جمهور دارد این مسائل مورد بررسی قرار 
می گیرد؛ این اطالعات قبلی به دولت کمک می کند تا 
در سفر خود اثربخشی بیشتری داشته باشد. وی بیان 
کرد که تشــکیل کارگروه پس از سفر استانی دولت 
بحث تامین منابع مالی، اعتباری و ... را برعهده دارد 
تــا قول های رئیس جمهــور در موقع مقرر خود به 
مرحله اجرا برســد. همانطور که رهبر انقالب قبال 
بــه دولت تاکید کردند، دولت بــه قول هایی که در 
ســفر ها می دهد عمل کند؛ عملیاتی کردن قول های 
دولتمردان افزایش اعتماد مردم به دولت و همچنین 
افزایش سرمایه اجتماعی دولت را به همراه خواهد 

داشت و می تواند مشارکت مردم در عرصه سیاسی 
افزایش دهد و فاصله بین دولت و ملت را به حداقل 
برســاند. این تحلیلگر مســائل سیاسی بر این باور 
اســت که تشــکیل کارگروه ویژه سفر های استانی 
رئیس جمهور الزم است و اصوالً سفر هایی که هیچ 
کارگروهی برای آن تشــکیل نشــود و بدون برنامه 
ریزی قبلی و پیگیری بعدی باشد، این اثری نخواهد 
داشــت. محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون امور 
داخلی کشــور و شورا های مجلس شورای اسالمی 
هم معتقد اســت که تشکیل کارگروه ویژه سفر های 
اســتانی رئیس جمهور اقدام خوبی بوده است. در 
ســفر های استانی رئیس جمهور، مسائل استان ها به 
طور جامع مورد بررسی قرار می گیرد به همین دلیل 
باید کارگروهی وجودداته باشــد تا برنامه ها و نتایج 
این ســفر ها را بررسی کند و سپس تصمیم گیری ها 

انجام شود.

سفر به استان های مختلف کشور یکی از اهداف بلندمدت رئیس جمهور است که هر هفته انجام می شود.

ســرویس سیاســی- رئیس 
فراکســیون زنان مجلس، گفت: هم 
در صحن مجلس طی صحبت هایی 
که داشــتیم و هم در نامه نگاری هایی 
که انجام دادیــم، توصیه مان به آقای 
رئیس جمهور این بود که حتما نسبت 
به اجرایی شــدن برنامه ششم در این 

حوزه نگاه و نظر داشته باشند.
فاطمه قاسم پور نماینده تهران 
در مجلس و رئیس فراکســیون زنان 
مجلس یازدهم در پاســخ به سوالی 
درخصــوص ســهم زنــان از اداره 
کشــور در دولت سیزدهم با توجه به 
اینکه میزان حضــور زنان در دولت 
دوازدهم به ۲۵ درصد رســیده بود، 

گفت: براســاس آنچه کــه در قانون 
برنامه ششم توسعه آمده است، سهم 
زنان در اداره کشور باید به ۳۰ درصد 

برسد و طبیعتاً پیگیری موارد قانونی 
برای فراکسیون زنان اهمیت فراوانی 
دارد؛ اما اکنون نمی توان ارزیابی دقیقی 

در این خصوص داشت؛ چراکه دولت 
هنوز به صورت کامل مســتقر نشده 
اســت. وی ادامه داد: ما هم در صحن 
مجلس طی صحبت هایی که داشتیم و 
هم در موارد دیگر یا نامه نگاری هایی 
کــه داشــتیم، توصیه مان بــه آقای 
رئیس جمهور این بود که حتما نسبت 
به اجرایی شــدن برنامه ششم در این 

حوزه نگاه و نظر داشته باشند.
قاســم پور تصریح کرد: مساله 
عدالت شغلی جنبه های مختلفی دارد 
و یکــی از آن ها عدالت در انتصابات 
اســت که این یکــی از مطالبات ما 
از دولــت محترم اســت که موضوع 

عدالت در انتصابات لحاظ شود.

رئیس فراکسیون زنان مجلس:

سهم زنان در اداره کشور باید به ۳۰ درصد برسد

سرویس سیاسی- یک فعال سیاسی 
اصولگــرا گفت: یکــی از خنده دارترین 
مــواردی کــه بــرای رد صالحیت آقای 
الریجانی مطرح شد، این است که ایشان در 
رفتار و عملکرد دولت های گذشته سهیم 
بوده، اگر ایــن مورد را برای ردصالحیت 
در نظر بگیریم آقای ســعید جلیلی هم در 
عملکرد دولت آقای احمدی نژاد شریک 
بوده است و یا مگر در همان قوه قضاییه ای 
که آقای رئیســی، رئیــس و معاون اولش 
بودند، اکبر طبری رشد نکرده است؟ االن 

با این رویه باید بگوییم آقای رئیسی هم مسئول عملکرد آن ها است؟
محمدمهاجری تحلیلگر سیاسی درباره دالیل ردصالحیت علی الریجانی 
در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، گفت: 
مطلبــی که عنوان می کنــم در وهله اول ارتباطی با آقای الریجانی ندارد، غیر از 
ایشــان بــرای هر فرد دیگری هم چنین نتیجه ای بــه وجود بیاید بازهم موضع 
شخصی من همانی است که در حال حاضر بیان می کنم؛ اتفاقی که در حال حاضر 
در شورای نگهبان برای آقای الریجانی رخ داده است و می تواند برای هر فردی 
دیگری هم اتفاق بیفتد؛ این اســت که این شورا به استناد اطالعاتی ورود کرده 

است که آن اطالعات به زعم آقای الریجانی اطالعات غلط و دروغی است.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: چالش اصلی  که آقای الریجانی مطرح 
کرده اند، چالش اطالعات نادرســت اســت. اطالعاتی که بدون اینکه حتی به 

خودش بگویند و از ایشان پاسخ بخواهند، براساس آن ها تصمیم گرفته شد.
وی ادامــه داد: یکی از خنده دارترین مواردی که برای رد صالحیت آقای 
الریجانی مطرح شد، این است که ایشان در رفتار و عملکرد دولت های گذشته 
سهیم بوده است، اگر این مورد را برای ردصالحیت در نظر بگیریم آقای سعید 
جلیلی هم در عملکرد دولت آقای احمدی نژاد شریک بوده است و امروز قطعًا 

شورای نگهبان عملکرد آقای احمدی نژاد را قبول ندارد.
مهاجری افزود: در خصوص مابقی کاندیداها هم همینطور اســت، آقای 
قالیباف هنگامی که صالحیتش برای مجلس تایید شد، پرونده های بسیاری در 
مجموعه یاس داشــتند چرا آن ها مورد بررسی قرار نگرفت و صالحیت ایشان 
رد نشد؟ و یا شخص آقای رئیسی که سال ها رئیس قوه قضائیه و معاون اول این 
قوه بودند؛ مگر در همان قوه قضاییه ای که ایشــان رئیس و معاون اولش بودند، 
اکبر طبری رشــد نکرده اســت؟ االن با این رویه باید بگوییم آقای رئیسی هم  
مســئول عملکرد آن ها اســت؟ به همان دلیل که من قبول ندارم آقای رئیسی را 
برای موضوع اکبر طبری نباید رد صالحیت کرد، معتقدم درباره آقای الریجانی 

هم این رفتارها مسخره است.
وی درباره سخنان سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر این که »انتشار نامه شورای 
نگهبــان به علی الریجانــی در خصوص رد صالحیتش قابل تعقیب و پیگیری 
است«، بیان کرد: معتقدم پاسخ سخنگوی قوه قضائیه یک کار انفعالی است، اوالً 
مقام معظم رهبری هنگامی که این داستان در مورد آقای الریجانی به وجود آمد 
یک عبارت بسیار مشهوری دارند و به نوعی گفتند ایشان مورد ظلم قرار گرفته 
و مظلوم واقع شده است؛ حال سوال اینجاست وقتی کسی مظلوم واقع می شود، 
چه کسی باید به آن را رسیدگی کند؟ آیا غیر از قوه قضائیه نهاد دیگری داریم؟

مهاجری خاطرنشــان کرد: در حال حاضر قــوه  قضائیه درباره بیاناتی که 
رهبری فرمودند تحقیق نکرد تا ببینند چه مظلومیتی به وجود آمده و چه کسی 
ظلم کرده است که اگر قوه قضائیه این کار را انجام می داد، امروز هم می توانست 

اعتراض کند.
وی افزود: نکته بعدی این اســت که آقای الریجانی متهم به انتشــار اسناد 
محرمانه است؛ اوالً اینکه به لحاظ حقوقی این مسئله قابل اثبات نیست که این 
ســند محرمانه توسط آقای الریجانی منتشر شــده است. در ثانی مهم تر از این 
مطلب این اســت این ســند قابلیت محرمانه بودن ندارد، نمی شود کارمند یک 
جایــی یک مهر محرمانه روی هر نامه ای  که به دســتش می آید بزند، این گونه 

مملکت استوار نمی ماند!
مهاجری تاکید کرد: آقای الریجانی موضوعات بسیار مهمی را مطرح کردند 
که مهر محرمانه بودن در مقابل شــان هیچ اســت و این رفتارها داستانی را به یاد 
انسان می اندازد؛ زمانی شخصی در مسجد قتلی انجام و آدم کشت، شخصی که 
این اتفاق را مشــاهده کرد به آن فرد ناسزا گفت، طرف پاسخ داد بگذار کار من 
تمام شود بعد به خدمت تو هم می رسم که در مسجد خدا فحش می دهی! حال 
آقایان اصل و داســتان را رها کردند چســبیده اند به اینکه این نامه محرمانه بوده 
است و آقای الریجانی نباید منتشر می کرد! در صورتی که اصل داستان این است 
امروز جمهوریت و اسالمیت نظام زیر سوال رفته است و کسی دنبالش نمی افتد 
که علیه این رفتارها اعالم جرم کند، اما برای یک کاغذی که معلوم نیســت چه 

کسی آنجا مهر محرمانه رویش کوبیده است، اعالم جرم می کنند.
وی درباره اظهارات ســخنگوی شورای نگهبان در واکنش به نامه رئیس 
پیشــین مجلس شورای اســالمی در خصوص رد صالحیتش برای حضور در 
انتخابات ریاســت جمهوری، گفت: معتقدم اگر سخنگوی شورای نگهبان در 

این قضیه و مقوالت سکوت کند وزانتش بیشتر باقی می ماند.

ســرویس سیاسی- نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است 
که افزایش کرســی های مجلس امری بســیار ضروری اســت و باید در تعداد 

کرسی های نمایندگان مجلس تجدید نظر صورت بگیرد.
علی بابایی کارنامه نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به طرح افزایش تعداد کرسی های مجلسگفت: این امر بسیار ضروری 
اســت و معتقدم که باید در تعداد کرســی های نمایندگان مجلس تجدید نظر 
صورت بگیرد. برای مثال در شــهری یک نماینده با ۱۲ هزار رای وارد مجلس 
می شود و تهران و یا ساری باید یک نماینده ۱۵۰ هزار رای بیاورد تا بتواند وارد 
مجلس شود، ولی اهمیت شهرستان ها در مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
و پیوست های اقلیمی بیشتر است، پس حتما ما باید تجدید نظر کنیم و به تعداد 
اعضای پارلمان در کشور تعدادی را اضافه کنیم. به گفته نقوی حسینی نماینده 
سابق مجلس در مجلس نهم و دهم این طرح دو بار به صحن علنی رفته بود، ولی 
مجلس این طرح را تصویب نکرد. االن مجلس یازدهم که حدود بیست سال از 
تاریخش گذشته است طرح را با ۴۰ نماینده پیشنهاد کرده، اما نمایندگان علت این 
که در مجلس نهم تصویب نشد این بود که مجلس اصال ظرفیت افزایش نماینده 
ندارد و افزایش نماینده هم مشکلی را حل نمیکند و باید فعال با همین تعداد ادامه 
یابد . بابایی کارنامی معتقد است که در حال حاضر در بسیاری از شهرستان ها بی 
عدالتی حاکم است؛ برای مثال شهرستان این نماینده تنها مرکز استان در کشور 
است که با دو نماینده روزگار می گذراند. باید قانون انتخابات مجلس را عوض 
کنیم و اگر این قانون کلی که در مجلس است کم شود به مرور اتفاقات بهتری 
رخ خواهد داد، زیرا امروز مردم از نماینده هم توقع دارند که مشکالت وامشان 
را مثال حل کنند و هم اقدامات ملی انجام دهد .اگر  قرار  باشــد  که نماینده در 
کنار دستگاه های اجرایی قرار بگیرد، اما ساختار حزب محوری در کشور وجود 
نداشته باشد و با سواالت متفاوتی رو به روش شود همه اینها اقدامات نماینده را 
با مشکل مواجه می کند این جمله را بابایی می گوید.شکل گیری احزاب فراگیر 
و حرکت به سوی انتخاباتی کاماًل حزبی، ایده آلی است که مطلوب بیشتر فعاالن 

عرصه  سیاسی به شمار می رود.

مهاجری؛ فعال سیاسی اصولگرا؛

چالش اصلی  الریجانی با شورای نگهبان، 
بر سر »اطالعات نادرست« است

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

افزایش کرسی های مجلس 
یک الزام است

ناصر ایمانی تحلیلگر مســائل سیاســی معتقد است که سفر های استانی دولت 
از دو جهت بســیار اقدام خوب و مفید اســت، هم از جهت آشــنایی دولتمردان با 
مشــکالت مردم به صــورت میدانی و عمیق داخل جامعه و هــم از جهت اعتماد 
بخشــی به مردم برای اینکه دولت در کنار آنهاســت و با آن ها فاصله ای ندارد.
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گروه اقتصادی - یک تحلیل گر 
سیاســت خارجی گفــت: مهمترین 
تضمینــی که ما می توانیــم از آمریکا 
بگیریم این اســت کــه بتوانیم با رفع 
تحریم هــا روابــط گســترده ای را با 
شــرکت های آمریکایی برقرار کنیم 
و اگر روابط اقتصادی ما قوی باشــد، 
قطعا احیای تحریم ها دشوارتر خواهد 
بود. ایــن موضوعی اســت که باید 
مدنظر قــرار بگیرد که اولویت ما رفع 
تحریم ها است که هر زمان این مساله 
مرتفع شود به راحتی می توان با اعمال 
سیاست های درست اقتصادی، راه را 
برای خروج مجــدد آمریکا از برجام 

مسدود کنیم.
مرتضــی مکی، در ارزیابی نقش 
تروئیکای اروپایی در مذاکرات وین و 
در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به 
اقدامات و مواضع وزرای خارجه سه 
کشــور اروپایی، این سه عضو برجام 
به دنبــال اعمال نقشــی تخریبی در 
مذاکرات وین بوده یا هدف دیگری را 
در دور جدید مذاکرات دنبال می کنند، 
گفــت: رونــد مذاکرات هســته ای 
جمهوری اســالمی ایــران همواره با 
حساسیت های زیادی از سوی ایاالت 
متحده، اروپا و حتی روسیه و چین به 
عنوان متحدان ایران برخوردار بوده و 
اینکه چگونــه این مذاکرات به نتیجه 
برسد، به دغدغه رژیم صهیونیستی و 
برخی کشورهای عربی منطقه تبدیل 
شــده است. در روند مذاکرات منتهی 
به برجام در ســال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ 
نیز این جنگ روانی وجود داشت تا به 

نحوی از شکل گیری توافق هسته ای 
جلوگیری کنند و در آن زمان ما شاهد 
بودیم که حتی فرانســه نیز در تالش 
بود تا با مانع افکنی امتیازات بیشــتری 
از جمهوری اسالمی ایران بگیرد و در 

نقش پلیس بد ظاهر شده بود.
وی ادامــه داد: اکنون نیز با توجه 
به اینکه احیای برجام می تواند به تغییر 
برخی معادالت در منطقه منجر شود، 
کشورهایی به تکاپو افتاده اند تا از این 
مســاله جلوگیری کنند و این موضوع 
باید همواره از سوی مذاکره کنندگان 

مورد توجه قرار بگیرد. 
مکــی افــزود: در دور جدیــد 
مذاکــرات، اروپایی ها تصور می کنند 
کــه با توجه به پیشــرفت هســته ای 
ایران و نزدیک شــدن به نقطه گریز، 
از اهمیت احیای برجام کاسته شده و 
در تالش برای تحت فشــار قرار دادن 

مذاکره کنندگان ایرانی هستند.
 نکته مهم این اســت که در این 
جنــگ روانی، مذاکرات مســتقیم با 
آمریکا ما را سریع تر به نتیجه می رساند 
تا اینکه بخواهیم با اروپا مذاکره کنیم که 
تنهــا منافع خود را مدنظر قرار داده اند 
و در نهایت اما این آمریکا اســت که 
برای احیــای برجام بایــد تحریم ها 
را لغــو کنــد و الزم نیســت امتیازی 
بــه اروپا داده شــود. ایــن تحلیلگر 
سیاســت خارجی همچنین در پاسخ 
به این ســوال که آیا با گذشت زمان از 
رقابت های انتخاباتی ایاالت متحده و 
آغاز بــه کار دولت جو بایدن، احیای 
برجام از لیست اولویت های سیاست 

خارجی واشنگتن خارج شده است، 
گفت: با توجه بــه اینکه آمریکایی ها 
به دنبال یک تغییر اســتراتژیک کالنی 
در عرصه منطقــه خاورمیانه و جهان 
هستند به نظر می رسد برجام همچنان 
در چهارچــوب همیــن موضوع در 
اولویت قــرار دارد و می تواند به این 
کشــور در اعمال تمرکز بر تهدیدات 
شرق آسیا و به خصوص چین کمک 
کند. هرچند آن هــا قطعا به راحتی از 
منطقه خاورمیانه خارج نخواهند شد 
و به این منطقه حساسیت زیادی دارند 
و حضور آمریکا در این منطقه دســت 
آن ها را برای مدیریت بحران باز نگاه 
خواهد داشــت به ویژه اینکه چین به 
عنوان تهدید ایاالت متحده نفت خود 
را از ایــن منطقه به ویژه خلیج فارس 

تامین می کند.
وی ادامه داد: این موضوع را باید 
مدنظر قــرار دهیم که موضوع احیای 
برجام همچنان از اهمیت باالیی برای 
برخوردار  آمریکایی  سیاســتمداران 
است چراکه از نظر پیشرفت هسته ای 
ایران نیز به دنبال این هستند که بتوانند 
بــا احیای برجام بر ایــن موضوع نیز 
مدیریت کنند. البته آمریکا می داند که 
موضوع رفع تحریم ها شرط تهران برای 
بازگشت آمریکا به این توافق است و 
باید مدنظر کاخ ســفید قــرار بگیرد. 
مکی در پاســخ به این سوال که یکی 
از دالیل کند شدن روند مذاکرت وین 
درخواســت تهران برای اخذ تضمین 
از ایاالت متحده برای حفظ برجام در 
دولت های آینده این کشور است، آیا 

آمریکا می تواند چنین تضمینی بدهد، 
گفت: ابتدا باید واژه تضمین را تعریف 
کنیم؛ اینکه ما بخواهیم در چهارچوب 
حقوق بین الملل و منطق حاکم بر دنیا 
که منطق زور اســت از آمریکا طلب 
تضمین کنیم، فکــر نمی کنم برای ما 
دســتاوردی داشته باشــد. زمانی که 
ترامپ به ریاســت جمهوری رسید 
از بســیاری توافق ها از جمله برجام 
خارج شد و روسای جمهور هیچ کدام 
موظف نیســتند توافق های صورت 
گرفته در دولت پیش از خود را محترم 
بشــمارند و هرکدام از دید خود منافع 

ملی آمریکا را مدنظر قرار می دهند.
وی افــزود:  مهمترین تضمینی 
که ما می توانیم از آمریکا بگیریم، این 
است که بتوانیم با رفع تحریم ها روابط 
گسترده ای را با شرکت های آمریکایی 
برقــرار کنیم و اگــر روابط اقتصادی 
ما قوی باشــد، قطعا احیای تحریم ها 

دشوارتر خواهد بود. 
این موضوعی اســت کــه باید 
مدنظر قــرار بگیرد که اولویت ما رفع 
تحریم ها است که هر زمان این مساله 
مرتفع شود، به راحتی می توان با اعمال 
سیاست های درست اقتصادی، راه را 
برای خروج مجــدد آمریکا از برجام 

مسدود کنیم.

مکی؛ تحلیل گر سیاست خارجی

اولویت ما باید فقط رفع تحریم ها باشد


