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شبکه یک در پی اظهارات کیانوش عیاری در خصوص سریال »۸۷ متر« اعالم 
کرد: بر خالف ادعای آقای عیاری، سابقه پخش سریال های مختلف از تلویزیون، 
حاکی اســت که نشــان دادن عادی برخی حیوانات مانند گربه و پرندگان در آثار 
نمایشی محل اشکال و حذف نیست، بلکه نمایش تصاویر مکرر، غیرضروری و 
نابجا در صحنه هایی از سریال برای نشان دادن رفت و آمد حیوانات در محیط خانه 
از سوی بازبین تذکر داده شده و برخی تصاویر مانند غذا دادن به گربه در سریال 

از سوی بازبین ایراد گرفته نشده و صرفاً تصاویر مکرر، محل اشکال بوده است.

خبرگزاری تســنیم نوشت: "ســگهای ولگرد" ساالنه جان ۳۵۰۰۰ انسان 
در کشــورهای مختلف را می گیرند! کشــورهای جهان راهکارهایی از جمله 
یوتانایز کردن )مرگ بدون درد( عقیم کردن و حتی صادرات این سگها به چین 
و کره جنوبی را برای مهار جمعیت سگ های ولگرد اجرا کرده اند. مصر یکی از 
کشورهایی است که بیشترین تعداد سگ های ولگرد را در خود جای داده است؛ 
در این کشور، سگ های ولگرد توسط شهرداری ها از خیابان ها جمع آوری و به 
کشورهایی مانند کره جنوبی و چین که مصرف کننده گوشت سگ هستند، صادر 
می شــوند! تعداد سگ های ولگرد در مصر از سال ۲۰۱۷ که صادرات سگ های 

ولگرد شروع شده است به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

ســردار نقدی، معاون هماهنگ کننده ســپاه با اشاره به اینکه برای کمک به 
نهضت ترجمه آثار دفاع مقدس، سپاه و بسیج با ساماندهی ظرفیت های مردمی به 
میدان خواهد آمد، اضافه کرد: باید به حوزه دفاع مقدس و صدور پیام انقالب به 
جهان بیشتر مبادرت ورزید، زیرا امروز انقالب اسالمی و رهبری معظم انقالب 
در دنیا طرفداران بیشماری دارند و باید به این طرفداران نقش بیشتری داده شود. 
نقدی ادامه داد: ناشــران بزرگ دنیا را به راهیان نور ببریم و برای آنها برای دفاع 
مقدس بگوییم. باید در دنیا نمایشگاه هایی خودمان برپا کنیم و جذابیت های دفاع 

مقدس را به نمایش بگذاریم.

صادق خرازی در واکنش به طرح دوباره اتهامات قدیمی حسین شریعتمداری 
علیه حجت االسالم سید محمد خاتمی نوشت: آقای شریعتمداری، شما یا می 
دانیــد دروغ می گویید یا نمی دانیــد. اگر آگاهانه دروغ می گویید که دچار یک 
ماکیاولی پیش افتاده و مبتذل شده اید که سال هاست که جامعه ما دیگر در دام آن 
نمی افتد. در این صورت شما فیلم ساز خوبی نیستید. فیلم ها و سناریوهای شما 
نه فروش مردمی خوبی دارد و نه مورد تحسین منتقدان قرار می گیرد. یا در حالت 
دوم شما فکر می کنید که راست می گویید که در این حالت دچار سندروم مرد 
شــکاک شــده اید که به هر کسی و هر چیزی شک دارید و با این شک ها در این 

مدت جز آسیب و تخریب نفوس تولیدی نداشتید.

کاظم دلخوش، عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت : اوضاع کنونی به هیچ 
وجه مناسب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. دولت به جای پاک کردن صورت 
مساله باید برای کنترل ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه داشته باشد. این که دولت بگوید 
ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت زاست و باید حذف شود اما برنامه ای برای مهار جهش 
۵ یا ۶ برابر قیمت کاال ها نداشته باشد و معیشت حداقلی مردم را با تهدید جدی 
مواجه کند، منطقی نیســت. کامال مخالفیم که ارز به این شکل حذف شود، زیرا 
اجرایی شدن آن باعث ایجاد مشکالت اساسی برای مردم خواهد شد.ارز ۲۰ تا 
۲۵ قلم کاال حذف خواهد شد که بر قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ کاال اثر نامطلوب می گذارد 

و مردم طبقات پایین له می شوند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت : شاید به نظر برسد مساله 
اصلی در ازدواج جوانان مسائل معیشتی باشد، در حالی که یافته ها نشان می دهد، 
یکی از مهمترین عوامل فروپاشــی خانواده ها و به تاخیر انداختن ازدواج، تغییر 
ادراکی است که در دختران جوان ایرانی از خود و نقش های اجتماعی که باید ایفا 

کنند و تخیلی که نسبت به آینده دارند، رخ داده است.

طحان نظیف، ســخنگوی شــورای نگهبان گفت : امروز فرصت شورای 
نگهبان برای بررســی الیحه رتبه بندی معلمان به پایان رسید.شورای نگهبان با 
اهداف الیحه رتبه بندی معلمان موافق است؛ اما اشکاالت و ابهام هایی در مصوبه 
مجلس وجود دارد.شورای نگهبان از حداکثر زمان قانونی خود برای بررسی این 

الیحه استفاده کرد.پیگیری های متعددی برای رفع ابهام ها انجام دادیم.

سعید حجاریان در توئیتی نوشت: دوستی پرسید راه حل  عاجل برای جلوگیری 
از خسارت بیشتر به کشور چیست؟ یادم به گفته دکتر نمازی )وزیر اسبق اقتصاد( 

افتاد که می گفت: تا همه جا کلنگی نشده است، کلنگ را از دست دولت بگیرید!

پست اینستاگرام زائری در اعتراض به انتصاب بیجای علی عسکری با انتشار 
آخرین مصاحبه وی که گفته همه چیز خوب است!

معلوم است که برای آقای علی عسکری همه چیز خوب است...چرا خوب 
نباشد؟ وقتی همه کشور از نخبگان حوزه اقتصاد و بورس تا متخصصان عرصه 
انرژی و پتروشیمی از این انتصاب انگشت به دهان و متعجب مانده اند و همه مردم 
یکصدا فریاد اعتراض بلند کرده اند و به اعتراضات توجه نمی شود و در مراسم 

معارفه به ریش ملت می خندند باید هم همه چیز خوب باشد.

اخبار ویژه ... سبحانی نیا نماینده سابق مجلس:

بودجه ۱۴۰۱ باید برای مردم 
تحمل پذیر باشد

سرویس سیاســی- حجت االسالم حسین 
سبحانی نیا ، با اشاره به ارزیابی خود از روند بررسی 
الیحــه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس اظهار کرد: تقدیم 
الیحــه دولت در این مرحلــه، تفاوت معناداری با 
دفعات قبل داشــت و با قید دوفوریت مطرح شد و 
بعد به کمیسیون ها رفت و به سرعت به صحن علنی 
مجلس آمد و کلیاتش با بیش از ۱۷۰ رای موافق به 
تصویب رسید. البته قاعدتاً نمایندگان نقطه نظرات 
مختلفی درباره آن داشــتند و بحث هایی در حاشیه  
تصویب بودجه دربــاره مندرجات و محتوای آن 
مطرح شــد. هرچند در مجموع هنوز الیحه بودجه 
کاماًل به تصویب مجلس نرســیده است و باید دید 
که آنچه در پایان بررســی های مجلس به تصویب 

می رســد چگونه است تا راحت تر درباره آن اظهار 
نظر کرد.

وی افزود: آقای رئیســی در هنــگام دفاع از 
الیحه بودجه در مجلس به موردی اشاره کردند که 
از اهمیت باالیی برخوردار است که همان موضوع 
حــذف ارز ترجیحی بود. می دانیم که نگرانی هایی 
در جامعــه وجود دارد که اگــر ارز ترجیحی برای 
کاالهایــی ضروری مانند دارو حذف شــود، چه 
آثــاری به همراه دارد و دولت و مجلس باید به چه 
صــورت این آثار را جبران کننــد. اما واقعیت این 
اســت که برخی نقطه نظراتی که از سوی دولت در 

این زمینه مطرح شده است، چندان مناسب نبود.
این نماینده ســابق مجلس یادآور شــد: مثال 

آنچه که آقای میرکاظمی درباره کارتی شــدن نان 
مردم گفته اند که اگر قرار باشد تخصیص ارز برای 
نــان ادامه پیدا کند به این صورت خواهد بود که با 
کارتی که در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، اقدام 
به خرید نــان می کنند، به نظرم حرف خوبی نبود، 
هرچند که البته ایشــان گفته اند این طرح در دست 
بررســی است ولی در به هرحال مطرح کردن آن در 

شرایط فعلی، مناسب به نظر نمی آمد.
ســبحانی نیا با اشــاره به ضــرورت توجه به 
معیشــت مردم و ســفره آنان در جریان تصویب 
بودجــه در مجلــس، تاکید کرد: آنچــه در الیحه 
بودجــه و بررســی آن در مجلس بیش از هر مورد 
دیگــری اهمیــت دارد توجه به تــورم، گرانی و 
فشــارهای اقتصادی بر اقشار مختلف مردم است. 
بنابراین نمایندگان مجلس باید در تصویب بودجه 
به نحوی عمل کنند که قشر آسیب پذیر جامعه بیش 
از این تحت فشار قرار نگیرد و حتی فشارها بر این 
قشــر کاسته شــود تا در مجموع بودجه سال آینده 
برای مردم تاب آوری و تحمل پذیری داشته باشد.

وی همچنیــن با اشــاره به بــروز اختالفاتی 
میان دولت و مجلــس در زمینه تعیین تکلیف ارز 
ترجیحی، اظهار کرد: االن دولت می گوید ما طرحی 
دوفوریتی درباره بررسی چگونگی تعیین تکلیف 
ارز ترجیحی به مجلس فرستاده ایم که نمایندگان با 
دوفوریتــی بودن آن موافقت نکرده اند و نظری هم 
درباره تداوم تخصیص ارز ترجیحی یا حذف آن و 
راهکارهای جبران این حذف ارائه نکرده اند و این 
یعنی مجلس طرح دولت را تصویب نکرده است و 
از سوی دیگر مجلس هم می گوید این دولت است 
که پیشــنهاد حذف ارز ترجیحی را داده است، اما 
در نهایــت این اختالف نظر باید به یک جمع بندی 
مناسب برســد چراکه در این میان مردم هستند که 
بیشترین تاثیر را از این اختالف نظرها و تصمیمات، 
می گیرند و مجلس و دولت باید طوری عمل کنند 

که بودجه فشار بیشتری بر مردم تحمیل نکند.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه در بررسی الیحه بودجه آنچه بیش از هر مورد دیگری اهمیت دارد توجه به تورم، گرانی و فشارهای
 اقتصادی بر اقشار مختلف مردم است، اظهار کرد: نمایندگان مجلس باید در تصویب بودجه به نحوی عمل کنند که قشر آسیب پذیر جامعه بیش 

از این تحت فشار قرار نگیرد و حتی فشارها بر این قشر کاسته شود تا بودجه سال آینده برای مردم تحمل پذیر باشد.

سخنگوی  سیاســی-  سرویس 
کمیسیون اصل ۹۰ گفت: وزارتخانه های 
صمت و کار موافقــت اولیه را با صدور 
مجوز از طریق درگاه ملی اعالم کرده اند؛ 
اما گروهی از مسئوالن در وزارتخانه های 
مزبــور ضمن مخالفت، ســنگ اندازی 
می کننــد. علی خضریــان عضو هیئت 
رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره 
عدم اجرایی شدن سامانه G۴B و تحقق 
نیافتن اهداف مدنظر برای این ســامانه 
گفت: تبدیل شدن درگاه ملی مجوزهای 
کشــور )G۴B.ir( به پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، علی رغم تاکیدات و 
زیرساخت های قانونی موجود تاکنون فراهم نشده است که می توان در خصوص 
چرایی عدم توفیق در اجرای این قانون حتی بعد از گذشــت یک ســال، به دالیل 
عدیده ای اشــاره کرد. وی تصریح کرد: به عنوان یکی از دالیل عمده این موضوع 
که بیشتر در دولت دوازدهم فراگیر بود، می توان به اختالفات بین دستگاهی و عدم 
همکاری نهادهای مختلف با متولی اصلی این درگاه یعنی وزارت اقتصاد اشــاره 
کــرد. صدور مجــوز، در حقیقت نوعی قدرت و حاکمیت را برای مراجع صدور 
بــه همراه دارد. از ایــن روی، مقاومت در برابر کاهش قدرت را می توان به عنوان 
اصلی ترین انگیزه این مراجع برای مخالفت با درگاه ملی مجوزهای کشور برشمرد. 
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: علی رغم اینکه موضوع عدم همکاری 
دســتگاه ها با نهاد متولی تا حدودی در دولت فعلی برطرف شده است و مطابق با 
شــنیده ها وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
موافقت اولیه خود را با صدور مجوزهای مربوطه شان از طریق درگاه مذکور اعالم 
کرده اند؛ اما هنوز هم گام عملی در این خصوص برداشته نشده و همچنان گروهی 
از مسئولین مرتبط در همین وزارتخانه های مزبور ضمن مخالفت با این موضوع، 
در این مسیر سنگ اندازی می کنند. خضریان با اشاره به اینکه شرایط اخذ هر مجوز 
کامال شفاف نیست، بیان کرد: هر لحظه امکان دارد تا مطابق با بخشنامه مرجع صدور 
مجوز مربوطه، رویه اعطای هر مجوزی تغییر کند، بنابراین صدور مجوز از طریق 
پنجره واحد ابتدا نیازمند بررسی، تدقیق و شفاف شدن فرآیند صدور مجوزها در 
هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کســب  وکار، به عنوان متولی اصلی و قانونی 
این موضوع، اســت. وی با بیان اینکه اطالعات موجود در درگاه ملی مجوزهای 
کشور، کسب وکارمحور نیست، گفت: همین موضوع سبب سردرگمی کاربران در 
ارائه درخواست خواهد شد. به این معنی که کاربر در زمان مراجعه به درگاه ملی 
مجوزهای کشور، قصد ارائه درخواست مجوز برای راه اندازی کسب وکار خاصی 
را دارد؛ اما در این درگاه با انبوهی از مجوزهای مستقل روبرو می شود و نمی داند که 
برای نیل به هدف نهایی خود باید چه قدم هایی را طی کند و چه مسیری پیش روی 
وی قرار دارد. ســخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اضافه کرد: پیچیدگی نظام 
استعالمات درون سازمانی و بین سازمانی، کاغذی بودن بخشی از فرآیندهای درون 
سازمانی و فقدان نظام ارجاع بین دستگاهی، همگی دست به دست هم داده اند تا 
این مهم حداقل در زمان حاضر، نتواند به طور کامل محقق شود. خضریان با ارائه 
پیشنهاد برای اجرایی شدن درگاه ملی مجوزها به پنجره واحد صدور مجوزها، اظهار 
کرد: با توجه به تمام مالحظات بیان شده، پیشنهاد می شود که در حال حاضر ضمن 
اولویت بندی، طرحی چند مرحله ای به منظور تبدیل تدریجی درگاه ملی مجوزهای 

کشور به پنجره واحد صدور مجوزها آماده شود.
 وی تاکید کــرد: گام های عملیاتی برای ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها 
به ترتیب اولویت شــامل بازتنظیم اطالعات موجود در درگاه G۴B به صورت 
کســب وکار محور، تفکیک مجوزهای تایید محور توسط هیئت مقررات زدایی و 
بهبود محیط کســب وکار و هیئت وزیران، بررسی، تدقیق و شفاف کردن فرآیند 
اخذ مجوزهای تاییدمحور کسب وکارها به ترتیب اولویت در هیئت مقررات زدایی 
و بهبود محیط کسب وکار پیشنهاد می شود.نماینده مردم تهران در مجلس گفت: 
اطالع رســانی عمومی شرایط و ضوابط مصوب و طراحی درگاه ملی مجوزهای 
کشور بر مبنای ضوابط مذکور، الکترونیکی کردن فرآیند ثبت درخواست، ارجاع 
به مرجع صدور مجوز اصلی و صدور مجوز در ظرف زمانی توافق شــده، توسط 
درگاه به ترتیب اولویت تعیین شــده یا دستگاه های داوطلب و تعمیم اولویت به 
کســب وکارهای جدید و راه اندازی فرآیند ثبــت و صدور الکترونیکی مجوز با 

محوریت آن ها نیز از دیگر پشنهادات و راهکارهای این موضوع است.

سرویس سیاســی- نماینده ادوار 
مجلــس گفت: حامیان »برجــام« که در 
چند ســال اخیــر از مصیبت هایی که بر 
ملت ایران تحمیل شد دفاع کردند، امروز 
درباره برقراری تعامالت با چین و روسیه 
مخالفت کرده و ابــراز نگرانی می کنند. 
ابراهیم کارخانه ای نماینده ادوار مجلس 
شــورای اسالمی، در رابطه با انتقاد برخی 
غرب گرایان و اصالح طلبان نســبت به 
افزایش همکاری های ایران با بلوک شرق، 
گفت: کســانی که امــروز دم از مخالفت 
تعامل سیاســی و اقتصادی با روســیه و چین می زنند، کسانی هستند که در رابطه 
با مســائل سیاسی و اقتصادی سابقه بســیار بدی دارند. در برجام شاهد بودیم که 
همین گروه ها، رسانه ها و افراد به شدت از چنین توافق بی حاصلی دفاع کردند و 
با خوش بینی نسبت به غرب، همه حقایق و انتقادات را نادیده گرفتند. وی اظهار 
کرد: تیترهایی که این افراد در روزنامه ها منتشر می کردند هرگز از خاطر ملت ایران 
نمی رود؛ آنها همان کسانی هستند که تیتر زدند »صبح بدون تحریم«، »دیوار تحریم 
فرو ریخت« و از برجام که توافقی سراسر خسارت برای ایران بود به عنوان »معجزه 
قرن« و »عظیم ترین پدیده صد سال اخیر« یاد کردند. نماینده ادوار مجلس افزود: در 
حالی که برجام نه تنها مشکالت اقتصادی کشور را حل نکرد بلکه میزان تحریم ها 
از عدد ۸۰۰ به ۱۶۰۰ افزایش پیدا کرد. آیا می شود به حرف کسانی که چنین بینش 

و سابقه ای از نظر سیاسی دارند، اعتماد کرد؟ 
کارخانه ای تصریح کرد: نادرست بودن سیاست های این گروه، برای همه ملت 
و اهالی رسانه شفاف و روشن است. وی تاکید کرد: کسانی که از چنین مسائلی دفاع 
کرده اند، امروز نمی توانند راهکار و راهبرد به سیاستمداران نشان بدهند و برای مثال 
عنوان کنند که نباید به بلوک شرق خوش بین باشیم. نماینده ادوار مجلس خاطرنشان 
کرد: حامیان برجام همان کسانی هستند که از مصیبت هایی که بر ملت ایران تحمیل 
شــد دفاع کردند، امروز درباره برقراری تعامالت با چین و روسیه مخالفت کرده 
و ابــراز نگرانی می کنند. کارخانه ای گفت: آیــا توافقنامه ای مثل برجام در تاریخ 
جهان سابقه دارد که بعد از حدود دو سال مذاکره، کشوری توافقی را امضا کند اما 
طرف مقابل این اختیار را داشته باشد که تحت هر شرایطی بتوانند تمام تحریم ها 
را مجــدداً برگردانند و تعهدات خــود را به راحتی زیر پا بگذارند؟ چنین توافقی 
در تاریخ بی ســابقه است. ضمن آنکه شاهد بودیم که این گروه به شدت از چنین 
توافق بی حاصلی دفاع می کردند. وی ادامه داد: امروز شاهد هستیم که قرارداد ۲۵ 
ساله جمهوری اسالمی ایران با چین، ضمن حفظ احترام و اقتدار متقابل به امضای 
طرفین رسید و عملیاتی شد. نماینده ادوار مجلس با اشاره به سفر آینده رئیس جمهور 
کشورمان به روسیه، عنوان کرد: در سفر حجت االسالم رئیسی به روسیه نیز، حتمًا 
به لطف خدا قراردادی کارآمد، مقتدرانه، عادالنه و با حفظ احترام متقابل به امضا 
خواهد رســید. روابط ما بعد از هشت سال مجدداً با همسایگان گسترش خواهد 

یافت و در عین تأمین منافع، شئونات طرفین حفظ خواهد شد.

خضریان؛ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰؛

برخی دستگاه ها در مسیر اجرای »درگاه 
ملی مجوزها«سنگ اندازی می کنند

نماینده ادوار مجلس :

قرارداد مقتدرانه بامسکو می بندیم

آنچــه در الیحــه بودجه و بررســی آن در مجلس بیــش از هر مورد دیگــری اهمیت دارد 
توجه بــه تورم، گرانی و فشــارهای اقتصادی بر اقشــار مختلف مردم اســت. بنابراین 
نماینــدگان مجلــس بایــد در تصویب بودجه به نحوی عمل کنند که قشــر آســیب پذیر 
جامعه بیش از این تحت فشــار قرار نگیرد و حتی فشــارها بر این قشــر کاســته شــود 
تــا در مجموع بودجه ســال آینده بــرای مردم تاب آوری و تحمل پذیری داشــته باشــد.

 

سرویس سیاسی- رئیس پیشــین سازمان انرژی اتمی، تاکید کرد: تیم 
مذاکره کننده با این هدف به وین رفته که به تکالیف برجامی خود عمل کنند، 

دیگر پرانتز و بحث دشوار چه چیزی است که گفته می شود؟
فریدون عباســی با اشــاره به روند مذاکرات برجامی در وین، بیان کرد: 
تیم مذاکره کننده ما رفع تحریم ها را باید دنبال کند و بحث هسته ای در این 
مذاکرات ندارد. در اخباری که منتشر می کنند، از کلمات دیپلماتیک استفاده 
می کنند که هیچ نتیجه ای از آن نیز حاصل نمی شــود؛ مثال می گویند کارها 
خیلی جلو رفته، مسائلی حل شده است و شرط و شروط ها کم شده است اما 
قسمت دشوار باقی مانده است، این یعنی هیچ. اگر اخبار منتشر شده و صحبت 
های مقام مســئول و وزیر خارجه را بررســی کنیم می بینیم تا حاال تفاوتی با 
مذاکرات ۲۰ ســال گذشــته دیده نمی شود. نماینده مردم کازرون در مجلس 
شورای اسالمی، تصریح کرد: تیم مذاکره کننده با این هدف رفته که به تکالیف 
برجامی خود عمل کنند، دیگر پرانتز و بحث دشوار چه چیزی است که گفته 
می شود؟ کامال بحث روشن است و طرف های مقابل باید به تکالیف برجامی 
خود عمل کنند. اگر این موضوع را نمی توانند به نتیجه برسانند باید مشخص 

کنند که تا چه حد از مصوبه مجلس عدول خواهند کرد. 

سرویس سیاســی- دبیــرکل 
حزب اراده ملت گفت: ما هیچ وقت 
بــا صندوق رای قهر نخواهیم کرد اما 
بایــد رویه موجــود در انتخابات که 
انگیزه کش و مشــارکت گریزان بوده 
تغییر کرده تــا در یک فضای عادالنه 
انتخابــات رقابتی پرشــوری برگزار 

شود.
احمد حکیمی پور دبیرکل حزب 
اراده ملت، درباره آخرین اقدامات و 
برنامه ریزی های انجام شــده در این 
حزب گفت:  کنگره خودمان را اوایل 
امســال برگزار کردیــم و طبق قانون 
کمیســیون ماده ۱۰، اعضای شورای 
مرکــزی حزب انتخاب شــدند. در 
برنامه های حزب، همان چیزی که در 
کنگره تصویب شد، پیگیری می شود. 
در برنامه پیش رو، بیشــتر بر پیگیری 
مطالبات اقشار آسیب پذیر و مزدبگیر 

جامعه تاکید شده است. 
همچنین در دفاتر شعب حزب 
هم روی حوزه مطالبات خرد، متمرکز 
شدیم تا بررسی ها انجام شود. موضوع 
دیگر توانمندســازی اعضای حزب 
است. اگر فرد یا کسانی در انتخاباتی 
مثــل انتخابات شــوراها و مجلس 
حضور پیدا کردند و شانس رای آوری 
داشــته باشــند، در جایگاه خودشان 
از لحــاظ قابلیت هــا و صالحیت ها 
برای انجام وظیفه توانمند می شــوند. 
موضوع بعدی، آموزش نیرو است که 
مهارت ها، قابلیت ها و  صالحیت های 
نیروها پیشــرفت می کند. در آخر نیز، 
ســایت و نشــریه ارگان حزب فعال 

شده است.
وی درباره برنامه آینده حزب در 
پوشش جبهه اصالحات هم گفت:  ما 
که اصالح طلب هستیم، نقدهایی که 
از ســال ۹۴ درباره جبهه اصالحات 
آغاز شــده را به طور جدی در ســال 
۹۶ استارت زدیم. این نقدها مکتوب 
و در قالب بیانیه منتشــر شــده است. 
معتقدیــم هرچقدر عــزم و اراده در 
جبهه اصالحات وجود داشــته باشد 
ما کنشــگری خودمان را در کنار بقیه 

احــزاب و گروه های همســو ادامه 
خواهیــم داد. منتهی در تصمیمی که 
گرفتیم، از فعالیت در جبهه اصالحات 
کنار کشــیدیم تا بیشــتر روی حزب 
تمرکز کنیم. تقریبا می شود گفت بیش 
از یک سال و نیم است که در جلسات 
شــورای هماهنگی جبهه اصالحات 

شرکت نمی کنیم.
چرایی  دربــاره  حکیمی پــور 
شــرکت نکردن در جلسات شورای 
هماهنگــی و اینکه آیــا ارتباطی به 
اختالف نظر میان احزاب دارد، گفت: 
بحث اختالف نظر مطرح نیست. علت 
شــرکت نکردن ما در این جلسات، 
وجود مســائل ساختاری، گفتمانی و 
رفتارهایی است که بوی فرصت طلبی 
می دهد. این صحبت ها درون جریانی 
است، بحث  کرده ایم و حاال احساس 
می شود این مســائل به مسئله اصلی 
جبهه تبدیل شــده و ان شااهلل اراده ای 
وجود داشــته باشد تا مسائل برطرف 
شود و جبهه اصالحات قوی تر عمل 

کند.  
وی افزود:  جبهه اصالحات باید 
با خود خیلی رو راســت باشد و نقد 
درون جریانــی را جــدی بگیرد. اما 
متاسفانه این موارد خیلی عقب افتاد و 
فرصت های خوبی از دست دادیم. ما 
همیشــه این بحث را در جبهه داشتیم 
ولی متاسفانه به حد کافی از تجربیات 
گذشــته درس نمی گیریم. این کارها 
علنا تکرار تجریبات گذشــته است و 

آسیب های آن را دیده ایم.
حکیمی پور تصریــح کرد: این 
مــوارد در بحث های مــا وجود دارد 
و به همین دلیــل فعال ترجیح دادیم، 
بیشــتر روی فعالیت حزب خودمان 
تمرکز کنیم. اگر در مقاطع انتخاباتی، 
احزابــی که با هم همســو هســتیم، 
بخواهیم ائتالف کنیم، طبیعتا جزئی از 
کار سیاســی است. ما ائتالف مقطعی 
روی یک موضوع و هدف مشــخص 

را قبول داریم. 
اما اینکه همه در جبهه ای باشیم 
که ضعف های احزاب معلوم نشــود، 
تجزیــه و تحلیل صــورت نگیرد و 
صرفا پوششــی بــرای توجیه کردن 

بی عملیاتی ها باشد، درست نیست.
وی در نقــد فعالیــت جبهــه 
اصالحات و راه های اصالح آن گفت: 
اوال جبهه اصالحــات باید خودش 
را بــه روز کرده و آسیب شناســی را 
انجام دهد و به نتیجه برســاند. بارها 

آسیب شناســی انجام شده اما ناقص 
بوده و کار کامل انجام نشــده است. 
مهم ترین نکته، جبهه اصالحات باید 
از لحاظ ساختاری از شخص محوری 
بیرون آمده و به ســمت نهادمحوری 
برود. یعنی ساختار به سمتی برود که 
در آنجا اشخاص حقوقی تعریف شده 
و پاسخگو باشند. طبیعتا اگر اشخاص 
حقیقی بخواهند در این محور باشند، 
مسئولیت ها و پاسخگویی ها درست 
نمی شــود. حالت قداست و حرمت 
دور اطراف کشیده می شود که غیرقابل 
نقد باشند و عمال باعث می شود جبهه 
اصالحات به حالت رکود رفته و کار 

فرسایشی شود.
حکیمی پور ادامه داد:  تصمیماتی 
کــه در جریــان اصالحــات گرفته 
می شــود، باید شــمولیت بیشتری 
داشته باشــد. یعنی اگر تصمیمی در 
تهران و برای کشور گرفته شود، قبول 
نداریم. بنابراین دامنه تصمیمات باید 
هم اقشــاری و هم جغرافیایی بوده و 
فضایــی که در تصمیمــات دخالت 
دارند، باید بیانگر نماد کشــور باشند. 
حرف اصناف و اقشــار باید در جبهه 
اصالحات شنیده شود. مشکل مردم 
فقط سیاسی نیســت که بخواهیم به 
نهادهای سیاســی تکیه کنیم. در حال 
حاضر مطالبات صنفــی حرف اول 
را در ایران می زنــد. این حرف ها در 
جبهه اصالحات چطور زده می شود؟ 
نماینده اصناف و اقشــار در آن جبهه 

کجاست؟ 
دبیرکل حزب اراده ملت گفت:  
متاســفانه جبهــه اصالحات اســیر 
مناســبات پنهان و پشــت پرده بوده 
و همیشــه از روی ناچاری در دقیقه 
۹۰ تصمیم فوری می گرفتند و به کل 
جریان اصالحات تعمیم می دادند و با 
گفتن اینکه فعال وحدت نشکند، زمان 
نداریم و بعدها می شــود سر فرصت 
روی این مسائل بحث کرد، این مسائل 
را بــه جلو بردند. جبهه اصالحات در 
ایــن موضوعات عقب اســت و این 

موارد درست نیست.
وی افــزود:  در جبهه اصالحات 
باید در شیوه ساختار و گفتمانی درست 
شود و بازنگری در تصمیم سازی ها، 
تصمیم گیری هــا و رفتارها صورت 
بگیرد. جریان اصالحات ریشــه در 
مطالبــات اصلی انقالب دارد و قدیم 
بــه جریان چپ خط امامی معروف و 
اولویت آن ها عدالت طلبی و پیگیری 

دغدغه محرومان جامعه بود. متاسفانه 
جبهــه اصالحات از ایــن وضعیت 
دورتر شــده و روز بــه روز از پایگاه 
اصلــی خود کــه در دهــه ۶۰ و ۷۰ 
تشکیل شــده بود، فاصله گرفته و به 
یک جریان فانتزی روشنفکر شیک و 
پیک که در آن فقط حرف های خوب 

زده می شود، تبدیل شده است.
حکیمی پــور تصریــح کــرد:  
متاسفانه در جبهه اصالحات، گفتمان 
اصالح طلبی به محاق رفته و نقد اصلی 
به این روند است. باید شفاف و روشن 
بحث های گفتمانی تنظیم و ساز و کار 
تصمیم گیری و تصمیم سازی اصالح 
شــود. وقتی اتفاقی می افتد هیچکس 
گردن نمی گیــرد و همه می گویند ما 
نبودیم. اسامی کسانی که تصمیم گیر 
اصلــی هســتند، معلوم نیســت و 
مشخص نیســت کجا هستند و باید 
به چه کسی پاسخگو باشند. بنابراین 
جبهــه اصالحات باید ایــن موارد را 
اصــالح کند و اگر ایــن کار را انجام 

ندهد، درجا خواهد زد.
دبیرکل حزب اراده ملت درباره 
برنامــه این حزب در انتخابات ۱۴۰۲ 
گفت: طبیعتــا ما انتخابــات را یک 
فرصت هم برای حــزب و هم برای 
جامعه می دانیم. بــرای نیروهایی که 
قابلیت رقابــت و توانایی قرارگیری 
در آن جایگاه را داشته باشند فراخوان 
می دهیم، سپس برنامه ریزی کرده تا در 

انتخابات حضور داشته باشیم. 
وی در پایــان گفــت:  وقتــی 
بچه ها آماده شــده و برای انتخابات 
برنامه ریزی می کنند، شورای نگهبان 
ظهور می کند و وقتی می بیند او عضو 
حزبی است که جزو لیبرال ها نیست، 
او را خیلــی راحت و قشــنگ کنار 
می گــذارد و این انگیزه را می کشــد. 
امیدواریــم رویه موجود در انتخابات 
کــه انگیزه کش و مشــارکت گریزان 
بــوده اصالح شــود. احــزاب برای 
کادرســازی تالش می کنند تا نیرویی 
بــرای انتخابات آماده کنند، بعد از آن 
مردم باید بگویند چه کسی باشد و چه 
کسی نباشد. ما انتخابات را دست کم 
نمی گیریم و هیچ وقت هم با صندوق 
رای قهــر نمی کنیم.  طرفی که اجرای 
قانون را در دســت دارد، باید امکان 
انتخابات عادالنه و رقابتی را در جامعه 
فراهم کند تا مردم شــور و عالقه این 
کار را پیدا کرده و انتخابات پرشوری 

برگزار شود.

عباسینمایندهدرمجلسشورایاسالمی:

تیممذاکرهکنندهروشنکند
پرانتزهایجدیدچیست!؟

دبیرکلحزبارادهملت:

رویهمشارکتگریزانانتخاباتدرایرانبایدتغییرکند
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