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سیاسی

سرمقاله

بازنگری قانون اساسی و موانع پیشرو

نوزدهمین کنگره حزب مردمســاالری با
شــعار تقویت حاکمیت مردم با جمهوریت
ســوم و با تاکید بربازنگری قانون اساســی
برگزار شد .قانون اساسی هرکشوری در کنار
علی اکبر مختاری
قوانین عــادی و آئین نامههــا ،جزو قوانین
سخت محسوب میشود و شامل اصول و ارکانی است که شیوه حکمرانی ،نوع
حکومت و اســاس حکومتداری در آن بیان شده است .بنابراین قانون اساسی
چارچوب اصلی نظام سیاســی را مشخص میکند و قوانین دیگر براساس آن
منظــم و تصویب و اصالح خواهند شــد .به طور طبیعــی در اکثر نظامهای
سیاســی مفاد قانون اساسی با گذشت زمان و تغییر نسلها یا با تغییر ساختار
سیاسی در شــرایط اضطرار تغییر مییابد .در کشور ایران سابقه ایجاد قانون
اساســی به دوران مشــروطه و تاســیس پارلمان برمیگردد و آن قانون اولیه
در زمان پیروزی انقالب اســامی با شکل و محتوایی جدید توسط انقالبیون
تغییر کرد و در ســال  68مــورد بازنگری قرار گرفت .گرچه قانون اساســی
موجود نسبت به قانون قبلی از چارچوبهای مستحکم و قوی و شاخصههای
دموکراتیکتری برخوردار اســت ولی با گذشت زمان و مشخص شدن معایب
و ضعفها ،تغییر نســل ،تحول در ســبک زندگی و همچنین افزایش سواد و
توقعات فزاینده ،به دغدغهای جدی تبدیل شده است .در این راستا خود قانون
اساسی در درون خود باتوجه به اصل  177برای برقراری مشروعیت و رضایت
حکومت شــوندگان و عدالــت در میان گروهها و طبقــات همچنین تحول و
پویایی و رهایی از انسداد مراحل بازنگری و باز تولید خود را مطرح کرده است.
نوسازی و بهســازی قانون اساسی بهترین راه و خردمندانهترین تصمیم برای
همراه شــدن با مطالبات روز جامعه و تقویت ،تداوم و تثبیت ساختار سیاسی
خواهد بود .با این توصیف این سوال مطرح است که چرا بازنگری قانون اساسی
به عنوان مطالبه اصلی و اساسی مردم و نخبگان بیان نمیشود و همیشه طرح
آن به صورت پراکنده و بدون پشتوانه و انگیزه است؟
یکی از موانع پیشرو در اصالح و بازنگری قانون اساســی ســاختار ذهنی
شکل گرفته نزد نخبگان و توده است .تغییر ناپذیری و عدم تحول از معضالت
و چالشهای نظام حکمرانی است .بخشــی از این بیعالقگی مرتبط به نظام
ارزشــی و اعتقادی است که در فرهنگ سیاســی نخبگان تثبیت شده است.
چارچوبهای فکری شــکل گرفته در انقالب اســامی و قانون اساسی جزئی
از نظام اعتقادی و ارزشــی نســل اول انقالب است و تغییر و اصالح به عنوان
انحراف از انقالب و ارزشهای آن مطرح میشــود .در صورتیکه بخشهایی از
قوانین اساسی که به اصول اعتقادی و مذهب ارتباطی ندارد و به تغییر شیوهها
و روندها در رسیدن به حکمرانی خوب مطرح میشود باید مجزا گردد و مورد
بررسی و اصالح قرار گیرد.
نکتهای دیگر در عدم شــکل گیــری بازنگری در قانون اساســی ،افراد و
گروههایی در طیف اصولگرایی هســتند که نهادهــای حاکمیتی مهمی را در
دست دارند و از قدرت فوقالعاده برخوردارند و بدون حمایت این نهادها امکان
تجدید نظر و بازنگری مهیا نمیشــود .در واقع انگیزه و جدیت بخش انتصابی
حکومت که در قانون اساسی جایگاه آن مشخص است در مسیر تغییر و تحول
قانون اساسی سرنوشت ساز است .لذا این گروهها مادامی که اختیارات تام در
تعیینکنندگــی و تصمیمگیری دارند برای حفظ جایگاه و نفوذ خود هرگز به
تغییر شرایط تن نمیدهند.
نکتــه دیگر مطالبه گروهها و احزاب اصالحطلب اســت که به طور جدی و
دائمی پیگیری نمیشــود .احزاب و گروههای اصالحطلب که پایگاه اجتماعی
قویتر دارند باید مطالبه بازنگری قانون اساسی را به عنوان راهبرد اصلی خود
به صورت یکپارچه و فراگیر پیگیری کنند و این امر مهم را به صورت گفتمانی
اصلی به درون جامعه تســری دهند .ولی متاسفانه بیشتر این گروهها از ضعف
برنامه ریزی و اتحاد درون گروهی رنج میبرند و انگیزه کسب قدرت در درون
آنان افزونتر از دغدغه بازنگری قانون اساسی است.
بازنگــری و اصالح قانون اساســی موضــوع مهمی اســت و مهمتر از آن
تغییر به نفع مردم اســت .در بازنگری و اصالح باید حرکت به ســویی باشــد
که شــاخصههایی همچون مشــارکت مردم ،تکثر ،عدالت ،آزادی ،شفافیت و
پاسخگویی تقویت شود.
اخبار کوتاه

پیام رهبر انقالب به نشست اتحادیه انجمنهای اسالمی
دانشجویان در اروپا

آیتاهلل خامنهای در پیامی به پنجاه وپنجمین نشست اتحادیه انجمنهای
اســامی دانشجویان در اروپا ،نشاندن نشان «نقشآفرینی در مسائل اساسی»
بر سینه جوانان برومند کشور را از برترین افتخارات انقالب اسالمی خواندند.
به گزارش ایســنا ،در متن پیام رهبر انقالب اســامی کــه احمد واعظی
نماینــده مقام معظم رهبری در امور دانشــجویان در اروپا آن را در نشســت
مجــازی این اتحادیه قرائت کرد ،آمده اســت :دانشــجویان عزیز؛ هر روز که
میگذرد اهمیت نقش جوانان در پیشــرفت کشــور و تضمین آینده آن بیشتر
بلیهی عمومی کرونا هم این را یکبار دیگر به اثبات رسانید.
آشکار میشــودّ .
همت و انگیزه و امید شــورانگیز جوانان در این ماجرا نیز مانند بســیاری از
مســائل کشور ،پیشران گشــایشهای علمی و عملی شد .این یکی از برترین
افتخارات انقالب اسالمی است که توانسته است نشان «نقشآفرینی در مسائل
اساسی» را بر سینه جوانان برومند کشور بنشاند.
از شما دانشــجویان عزیز انتظار میرود که در این فرصت مغتنمی که در
اختیار شــما اســت ،خود را هر چه بیشــتر به صالحیتهای علمی و دینی و
اخالقی آراسته کنید و آماده نقشآفرینی شوید ،و اتحادیه انجمنهای اسالمی
در اینباره دارای وظیفهای سنگینتر و البته افتخارآمیزتر است.

اتمام رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی
در دادسرای نظامی

رئیس ســازمان قضایی نیروهای مسلح کشــور گفت :رسیدگی به پرونده
سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی در دادسرای نظامی به اتمام رسیده است.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمســلمین بهرامی در حاشیه بازدید از
دادســرای نظامی شهرستان شاهرود گفت :با اتمام رسیدگی به پرونده حادثه
ســقوط هواپیمای اوکراینی در دادســرای نظامی ،این پرونده هم اکنون در
مرحله تدوین کیفرخواســت اســت .وی افزود :مراحــل محاکمه پس از طی
فرآیند مقدماتی با حضور متهمان و اولیاء دم در دادگاه آغاز میشود.
براساس گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح ،حجت االسالم والمسلمین
بهرامی همچنین با یادآوری اجرای طرح بازگشت به سنگر در نیروهای مسلح
گفت :از ســال  ۹۸تا نیمه اول سال  ۹۹بیش از  ۲۵هزار سرباز ترک خدمت
کرده به خدمت مقدس سربازی بازگشته اند.
وی افزود :در این طرح با بازگشت سرباز به خدمت ،پرونده قضایی رسیدگی
نمیشود و پس از اتمام خدمت ،مشمول معافیت از مجازات میشود.

رونمایی از سامانه راداری بهمن و اتاق عمل سیار
و خودکششی نجات

مراســم رونمایی از ســامانه راداری بهمن و اتاق عمل سیار و خودکششی
نجات صبح امروز با حضور فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش برگزار شد.
بــه گزارش ارتش ،مراســم رونمایی از ســامانه راداری بهمن و اتاق عمل
ســیار و خودکششی نجات از پروژههای سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی
نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اســامی ایران صبح امروز شــنبه دوم
اســفندماه با حضور امیر ســرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند
هوایی ارتش ،ســورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ،حجت
االســام و المســلمین محمد باقر روشــندل رئیس عقیدتی سیاسی نیروی
پدافند هوایی ارتش ،امیر ســرتیپ دوم آقامحمدی رئیس سازمان تحقیقات و
جهاد خودکفایی و جمعی از فرماندهان نیروی پدافند هوایی ارتش برگزار شد.

متن مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بودجه ١۴٠٠

با پایان جلســات کمیسیون تلفیق برای اصالح الیحه بودجه ،مجلس وارد
بررسی جزئیات بودجه خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،با اتمام جلسات کمیسیون تلفیق در روز جمعه ،گزارش
کمیسیون تلفیق در مورد اصالحات بودجه سال  ۱۴۰۰دولت ،از ساعات اولیه
بامداد دیروز(شنبه) در سامانه قانونگذاری بارگذاری شد.
احتماال مجلس امروز (یکشــنبه) وارد بررســی جزئیات الیحه بودجه در
بخش درآمدی خواهد شد.
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الیاس نادران یکبار دیگر موضوع غیرقانونی بودن انتصاب مهرداد بذرپاش را مطرح کرد

ارائه سند جعلی برای ریاست دیوان محاسبات!
گروه سیاســی :چندماه پس از انتصاب
پرحاشــیه مهرداد بذرپاش به ســمت رئیس
دیوان محاســبات ،هنوز هم نه تنها بســیاری
از حقوقدانهــا و اصحاب سیاســت ،که بعضی
از نماینــدگان مجلس به این موضوع اعتراض
دارنــد و آن را انتصابــی غیرقانونی از ســوی
محمدباقــر قالیباف میداننــد .الیاس نادران
نماینده اصولگرای تهــران در مجلس یکی از
این افراد است که با توجه به سابقه مخالفت با
این انتصاب در همان روزهای اول ،به تازگی
بــار دیگر بر این موضع خود پافشــاری کرده
است.
نــادران در گفتوگوی تازه خود با ایســنا
تصریــح کــرد :هنوز هــم بر پیشــنهاد خود
مصر هســتم .آییننامه میگوید رئیس دیوان
محاســبات باید  ۲۰سال ســابقه کار داشته
باشــد .انتخاب رئیس دیوان محاســبات یک
آییننامه اجرایی دارد که کمیســیون بودجه
پیشنهاد میدهد و کمیسیون آییننامه آن را
مصوب میکند .آقای بحرینی در کمیســیون
تدوین آییــن نامه این را تغییر دادند به اینکه
باید  ۲۰ســال سابقه مدیریتی داشته باشد نه
فقط ســابقه کار .ولی ایشــان با توجه به سن
و ســال و دورههایی که مدعی بود کار کرده،
نتوانست  ۲۰سال سابقه کار را به مجلس ارائه
کند؛ لذا ســند گواهی کارش در آن موسسه
پژوهشــی را آورد که به نظرم پذیرفتنی نبود.
بعدا کســی که نامــه را امضا کــرده بود در
کمیســیون اصل  ۹۰اقرار کرد که برگه جعلی
اســت و البته گفت با حســن نیت این کار را
کردیم .اما من خیلی این جور حسننیتها را
نمیفهمم! جور کردن سابقه کار با سند جعلی
حداقل برای من پذیرفتنی نیست.
ایــن نماینده مجلــس در پاســخ به این
ســوال که «چطور این بــرای قاطبه مجلس
پذیرفتنی شد؟» گفت :مجلس ورود به سابقه
کار نکرد و کســی این را نقد نکرد .جمعی از
افراد به کمیســیون اصل  ۹۰شکایت کردند.

رئیس کمیسیون اصل  90مجلس سخنان نادران را از اساس تکذیب کرد

آقای پژمانفر یک بار مــن را صدا کرد چون
میدانســت من پیگیرم و میخواســت برایم
توضیح دهد کــه چه اتفاقاتی افتاده اســت.
کمیسیون اصل  ۹۰گفت ما تصمیم گرفتهایم
جواب کتبی بدهیم ،مــا گفتیم جواب کتبی
بدهید ما هم تکلیف خودمــان را میفهمیم.
یک مــاه و نیم گذشــت و گفتنــد جواب را
شفاهی میدهیم اما شفاهی هم جواب ندادند
تا امروز و من دالیل کمیسیون را برای پذیرش
سه ســال و نیم اول کار آقای بذرپاش که آن
 ۲۰ســال را تکمیل میکند ،نمیدانم ،چون
آن موسســه که مدعی هستند ،فارغ از جعلی
بودن ســند ،در آن زمان وجود نداشته و بعدا
از شورای گســترش وزارت علوم مجوز گرفته
اســت .تا آن موقع اصال همچین موسســهای
نبوده که او در آن مســئولیتی داشــته باشد.
ممکن است ما در یک محیط دانشگاهی تابلو
بزنیم ولــی تابلو وجاهت قانونی برای کســی
نمیآورد و بایــد مراجع ذیصالح آن را تأیید
کنند که نکردند.
ایــن نماینده مجلــس همچنیــن درباره
واکنش قالیباف به عنوان رئیس مجلس نسبت
به این موضوع گفت :آقای قالیباف در جلســه
معارفه گفت گذشــتهها گذشــته ،بیاییم کار

کنیم .من به عنوان کســی کــه قانونگذاری
میکنــد و قانــون مالک رفتارش اســت این
استدالل را نمیپذیرم.
ســخنان نادران البته بارهــا پیش از این
عنوان شــده بود .مثال احمد توکلی در همان
روزهــای اول انتخــاب مهــرداد بذرپاش در
نامهای خطاب به رئیس مجلس نوشت که این
انتصاب از اساس غیرقانونی است.
توکلی در نامه اش بــه قالیباف آورده بود:
« پذیــرش داوطلبی آقای بذرپاش از اســاس
غیرقانونی اســت .چرا کــه تبصره  ۱ماده ۵۱
قانون آئین نامه داخلــی مجلس میگوید که
داوطلب باید حداقل بیســت سال سابقه کار
داشته باشــد .در حالی که سابقه کار نامبرده
به  ۱۷ســال هم نمیرســد .وقتی برادرانه به
آقای بذرپاش تذکر داده شــد کــه جنابعالی
بیست ســال سابقه کار ندارید و سابقه تراشی
نیز در شان شما نیســت و مصلحت آن است
که داوطلب نشــوید تا اعتراضــات برانگیخته
نشود ،گفت که من در سال  ۱۳۷۸در تاسیس
فالن پژوهشگاه نقش مهمی داشتم .و بعدا در
بسیج دانشجویی سمت فرماندهی داشتم .در
حالی که ســابقه کار در عرف و متون حقوقی
معنای روشــنی دارد که رکن آن بیمه شدن

در مشــمولین قانون کار اســت و غیر آن ،و
داشــتن حکم استخدامی در مشموالن قوانین
استخدامی دولتی است .البته کسر حق بیمه،
در سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم
مالک محاســبه سابقه خدمت است .در حالی
که برای بســیجیان چنین امتیازی مطلقا در
نظر گرفته نشده اســت ..قانون فرماندهی در
بسیج دانشجویی و هر تشکل دانشجویی دیگر
را اشــتغال نمیشــمارد و تنها بــرای جبران
زحمات دانشــجو کسر خدمت سربازی دارد...
با هیچ منطقی آقای بذرپاش  ۲۰ســال سابقه
پیدا نمیکنــد و کمیته محترم حق نداشــت
داوطلبی آقای بذرپــاش را بپذیرد .بلکه باید
سابقه تراشی مزبور را رد میکرد».
توکلی در نامه خود البته به موضوع بی ربط
بودن تحصیالت و ســابقه مدیریتی بذرپاش با
پست جدیدش هم اشاره کرده و نوشته است:
«عالوه بر این کمیته محترم توجه کرده است
که تجربه و تحصیالت علمی آقای بذرپاش با
دیوان محاسبات که بازرسی مالی و حسابرسی
کل نظام دیوانی را بر عهده دارد چه تناســبی
دارد؟ ممکن اســت بگویند قانون در این مورد
حرفی نزده است ،عقل هم ساکت بوده است؟
آیا عقل میپذیرد که این چنین مسامحههایی

باعث شــود کسانی بر کرســی صدارت دیوان
تکیــه زنند کــه بزرگترین ســازمان نظارتی
را همچنــان ناکارآمــد اداره کننــد ،تا منابع
مــردم مظلوم کشــور به جای آنکــه یکی از
مصارفش مثال ،سرپناه ساختن برای گرسنگان
بیســرپناه حاشیهنشــین تهران باشد ،صرف
کاخهای افسانه ای برخی از صاحب منصبان و
مسئوالن ناپاک دست و شکمباره در لواسانات
گردد؟» اما همانطور کــه انتظار میرفت این
گونــه اعتراضات از ســوی قالیباف بی جواب
ماند تا ایــن گزینه قوت بگیرد که قالیباف در
حال بخشیدن سهم گروههای مختلف است و
چندان به قانون کاری ندارد!
واکنش رئیس کمیسیون اصل 90
ســخنان تازه نادران بالفاصلــه با واکنش
نصــراهلل پژمانفر رئیس کمیســیون اصل 90
روبرو شد .وی در پاسخ به نادران عنوان کرد:
در خصوص بررســی شــکایات وارده پیرامون
انتخاب آقای مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس
کل دیوان محاسبات کشور در کمیسیون اصل
 ،90به اطالع میرســاند کمیسیون اصل نود
مجلس شورای اســامی پیرو شکایت مطرح
شــده به رونــد انتخــاب رئیــس کل دیوان
محاســبات کشــور ،موضوع را در دستور کار
قرار داد و جناب آقای مهندس آقامیرسلیم به
عنوان مسئول کمیته مجلس کمیسیون اصل
 90آن را پیگیــری نمودند .پس از تحقیقات،
گزارش کمیته در جلســه کمیسیون ارائه شد
و کمیســیون ضمن دعوت از روسای فعلی و
ســابق پژوهشکده سامانههای هوشمند شهید
رضایی و روســای فعلی و اســبق دانشــگاه
صنعتی شــریف ،موضــوع را مورد بررســی
قــرار داد کــه اکثریت قاطع اعضــای محترم
کمیســیون به صحت فرآینــد قانونی انتخاب
رئیس کل دیوان محاسبات کشور رای دادند.
الزم به ذکر اســت ادعاهای نامبرده مبنی بر
اعتــراف به جعلی بودن گواهی صادرکننده ،از
اساس تکذیب میشود.

روحانی:

وقتی متوجه ورود کرونا به کشور شدم ،گفتم چه انتخابات باشد و چه نباشد به مردم بگویید

رئیــس جمهور گفت :روزی کــه متوجه ورود ویروس
کرونا به کشور شدیم گفتم چه انتخابات باشد چه نباشد،
یا هر مراســمی دیگری که پیــش رو داریم باید به مردم
بگویم کرونا وارد کشــور شده اســت چرا که مسئله جان
مردم است.
به گزارش ایلنا ،حســن روحانی در جلســه ستاد ملی
مبارزه بــا بیان این که یکســال از ورود ویروس کرونا به
کشــور میگذرد ،گفت :ســال گذشــته  ۳۰بهمن ،صبح
چهارشنبه ما متوجه شدیم ویروس کرونا وارد کشورمان
شــده اســت؛ البته صحبتهای از چند روز قبل در این
باره وجود داشــت اما آن روز تست تشخیصی به ما گفت
ویروس کرونا وارد شده است.
رئیس جمهــور تاکید کرد :از همان روز نخســت که
متوجه ورود ویروس کرونا به کشــورمان شدیم در هیات
دولت تصمیم گرفتیم به مــردم اعالم کنیم این ویروس
وارد شده اســت البته افرادی در آن روزها شبهه داشتند
کــه نزدیک انتخابات این موضــوع را اعالم کنیم یا خیر،
گفتم چه انتخابات باشد چه نباشد یا هر مراسمی دیگری
دیگــری که پیش رو داریم باید به مردم بگویم کرونا وارد
کشور شده است چرا که مسئله جان مردم است.
معاون اول رئیس جمهوری گفت :تهدید ،تحریم و فشار
حداکثری آمریکا برای بــه زانو در آوردن ملت ایران به بن
بست خورده و نتوانستند اقتصاد ما را شکست دهند.
به گزارش ایرنا ،اسحاق جهانگیری روز شنبه در نشست
ستاد اقتصاد مقاومتی و افتتاح همزمان طرحهای اقتصادی
و عمرانی کردســتان ،اظهار داشــت :با اعمال تحریمهای
ظالمانه کشــور در شرایط بسیار حســاس و دشواری قرار
گرفت.
وی با بیان اینکه ،این شــرایط ســخت و حساس برای
مسووالن اهمیت ویژه ای دارد ،افزود :این شرایط به ویژه در
مقاطع که فشار بر زندگی مردم بیشتر شد ،وظیفه اخالقی،
انسانی و شرعی مسووالن را سنگینتر کرد تا هر از آنچه در
توان دارند برای رفع گرفتاری مردم استفاده کنند.
جهانگیری با اشــاره به دورانی تحریمهای قبل از انجام
مذاکرات ســخت و فشــرده با  ۵+۱افزود :این مذاکرات در
نهایت منجربه توافق برجام شــد و در پــی آن فعالیتهای
اقتصادی و عمرانی کشــور به ویژه در ســال  ۱۳۹۵شتاب
بیشتری گرفت و این سال سال ویژه ای برای کشور بود.
جهانگیری به اقدام تروریســتی آمریکا در به شــهادت
رســاندن سردار شــهید ســلیمانی ،هم گفت :آمریکا این
اقدام را انجام داد تا زهرچشــم دیگــری از ایران بگیرد اما
واکنش فوری ایران در موشکباران عین االسد نشان داد که
کشورمان تسلیم پذیر نیست.
جهانگیری با اذعان بــه اینکه قبول داریم زندگی مردم
عضو مجلس خبرگان رهبری برگزاری انتخابات باشکوه
را زمینه ســاز انســجام و تقویت وحدت ملــی عنوان کرد
و گفت :وقتی دشــمنان احســاس کنند مردم ما یکپارچه
هســتند و خواستهشان مشخص است ،متوجه میشوند که
با زور نمیتوانند مقابل این ملت کاری ازپیش ببرند و از راه
مسالمتآمیز وارد تعامل با ایران میشوند.
آیتاهللهاشمهاشمزاده هریسی در گفت و گو با خبرنگار
سیاســی ایرنا با اشــاره به بیانات رهبر معظم انقالب درباره
انتخابــات  ۱۴۰۰ریاســت جمهوری ،اظهار کــرد :ضرورت
برگزاری انتخابات باشــکوه کامال روشن و بدیهی است .اوال
انتخابات و انتخاب ،حق مردم اســت .انتخابات را برای مردم
قرار دادهاند که آنها بگویند چه کسی را میخواهند و شخص
مورد نظرشان را انتخاب کنند.
نماینده مردم آذربایجانشرقی در مجلس خبرگان رهبری
با بیان اینکه مردم باید از حق خودشان در مورد رای دادن و
انتخاب درست استفاده کنند ،افزود :مردم دو حق دارند؛ حق
اینکــه انتخاب کنند و دوم اینکه خوب انتخاب کنند و اینها
حقوقی است که در انتخابات تامین میشود.
هاشمزاده هریسی گفت :مردم عمال در انتخابات میتوانند
بگویند که آیا از افرادی که قبال انتخاب شده و کار کرده بودند
راضی هستند یا خیر .اگر راضی هستند مجددا به همان فرد
رای میدهند ،در غیر اینصورت به دیگری رای میدهند.
وی خاطرنشــان کرد :انتخابات شرایط استفاده مردم از
حقشان را فراهم میکند و اگر از آن استفاده نکنند خودشان

روحانی یادآور شــد :در طــول مدتی که ویروس وارد
کشور شده است موجهای بسیاری داشتیم و تعداد مرگ
و میــر ما افزایش و کاهش پیدا کرد و ما همیشــه یک
آمــار دقیق به مردم اعالم کردیم و باید بگویم ایران جزء
کشورهایی بوده است که از لحاظ اطالعرسانی در هر ۲۴
ساعت یکبار آمار به روز شده به مردم داده است.
رئیسجمهــور با تاکید بــر اینکه زمان پایــان کرونا
مشخص نیست ،اظهار داشت :برخالف اینکه گفته میشد
کرونا با گرم شــدن هوا ضعیف میشــود ،دیدیم که این
ویروس یک ویروس خطرناکی بود و به این ســادگی کنار
نرفت .اکنون هم که یکسال گذشته نهتنها کنار نرفته بلکه
اخیرا با نوع جهشیافته آن هم مواجه شدهایم و معلوم هم
نیســت که چه زمانی بشر از این ویروس خالص میشود،
لذا باید خودمان را برای سال آینده آماده کنیم.
فضای مجازی تحول شگرفی در دنیا
ایجاد کرده است
حســن روحانی همچنین روز شنبه در آیین اختتامیه
سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی
ایران و بیست و هشتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال،
با ابراز خرسندی از اینکه با وجود محدودیتهای ناشی از

همهگیری کرونا توانســته در این مراسم حضور پیدا کند،
گفــت :اگر کتاب نبود ارتباط ما با دنیای گذشــته تقریبا
قطع میشد.
رئیــس جمهور کتاب را مخزن بزرگی توصیف کرد که
اصرار و اخبار گذشــته را در خود نگه داشته است و افزود:
اگر کتاب نبود سلسله علوم و آگاهیهای تاریخی ما وجود
نداشتند و این خسارت بزرگی برای بشریت بود.
وی با اشــاره به اینکه امروز نوع جدیــدی از کتاب و
کتابت به اســم فضای مجازی ایجاد شــده اســت ،اظهار
داشــت :بدون شــک یکی از اختراعات بزرگ و تاثیرگذار
بشــر در عصر حاضر همین فضای مجازی اســت .فضای
مجازی تحول شــگرفی در دنیا ایجاد کرده است و پایه و
اساسی برای پیشرفت در دیگر حوزهها است.
رئیــس جمهور تصریــح کرد :کتابها نــه تنها حامل
تحوالت علمی هستند ،بلکه حامل تحوالت اجتماعی نیز
هســتند .به عنوان مثال خود تحوالت اجتماعی در دوره
مشروطه با کتاب آغاز شد و کتاب مرحوم نائینی در ایجاد
آن حرکت بزرگ بسیار موثر و تعیین کننده بود.
دکتر روحانی خاطرنشــان کرد :خود نهضت و انقالب
اســامی نیز با اعالمیههای مکتوب یک مرجع تقلید آغاز

معاون اول رئیس جمهور:

فشارهای حداکثری علیه ایران به بنبست خورد

بسیار سخت و گرانی کاال و اجناس افزایش یافه است ،افزود:
با این وجود اقتصادی کشور تعطیل و کشور درگیر قحطی
و ناامنی حاصل از این شرایط نشد.
وی افزود :امروز دیگر از ترامپ و تیم وی در دنیا خبری
نیست و جمهوری اسالمی برنامههای خود را برای افقهای
آینده ترسیم میکند.
جهانگیری اضافه کرد :وقتی ترامپ در شــورای امنیت
علیه ایران مکانیســم ماشــه را فعال کرد ،تنها خود و نفر
همراه وی به آن رای داد و تمام کشــورهای عضو شــورای
امنیت به نفع ایران موضع گیری کردند.
وی افزود:در شــرایط کرونا به رغم مدعی بودن حقوق
بشر ،اجازه ورود دارو ندادند ولی با این وجود هیچ شهروند
ایرانی احساس کمبود دارو نکرد و هنوزهم با وجود کمک
ســازمان جهانی بیش از یک سال اســت که اجازه وارادت
برخی داروها را به ما نداده اند.
معــاون اول رئیس جمهوری به بزرگترین افتضاح اروپا
هم اشــاره و اظهار داشت :این افتضاح زمانی رقم خورد که
شــرکتهای این کشورها وقتی توســط دولت خود ملزم به
همکاری با ایران میشــدند ،با آمریــکا همراهی کرده و از
ترس جریمه آمریکا جرات عمل به دســتور دولت خود را

نداشتند .جهانگیری سال  ۱۳۹۹را سخت ترین سال از نظر
منابع درآمدی در طول دوران انقالب اســامی برای مردم
دانســت و افزود :در سالهایی با کسری  ۵۰درصدی بودجه
مواجه بودیم ولی به فضل الهی بودجه ســال آینده بصورت
مناسب بسته شده که امیدواریم این بار تصویب شود.
معــاون اول رئیس جمهوری تاکید کــرد :دولت تالش
کرده تا در حد توان گرههایی از مســیر توسعه استان مهم
و راهبردی و استراتژیک کردســتان بردارد تا مردم استان
احســاس آرامش و راحتی و شرایط بهتری برای زندگی و
توسعه استان خود داشته باشند.
جهانگیــری افــزود :ایــن را میدانیم که مــردم عزیز
کردستان خودشان را بیش از بقیه ملت انقالبی میدانند و
شــهید داده پو در جنگ آسیب دیده اند و عقیده داریم که
باید فرصتهای توسعه آن افزایش یابد.
وی به دغدغه نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی
مبنی بر انتصاب معاون وزیر اهل ســنت ،افزود :این دغدغه
برای ما هم قابل قبول است و بررسی میشود البته تاکنون
این مساهلل از نظر دور نبوده و در حال حاضر سفیر زن اهل
سنت در خارج از کشور داریم.
معــاون اول رئیس جمهوری تاکید کــرد :راهبرد ما در

عضو مجلس خبرگان رهبری:

انتخابات باشکوه زمینهساز انسجام وحدت ملی است
را از حق خود محروم کردهاند.
نماینده مردمآذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری
بــا بیان اینکه حق انتخاب و خوب انتخاب کردن برای مردم
مجانی به دســت نیامده اســت ،گفت :انتخابات در گذشته
دســتوری بود و اصال انتخاباتی در کار نبود و هیچکس هم
میل و عالقهای نداشــت ،اگر هم کســی رای میداد یا رای
نمیداد ،تفاوتی نداشــت و آنها مساله را میان خودشان حل
میکردند ،به این شکل که در نهایت افرادی را اعالم میکردند
و انتخابات تمام میشد.
عضو مجلس خبــرگان رهبری ادامه داد :مردم خونهای
زیادی دادند و مرارتهای زیادی را تحمل کردند تا این حق را
به دست آوردند .بنابراین اگر امروز از این حق استفاده نکنند
خودشان را محروم کردهاند و در برابر خداوند هم باید پاسخگو
باشند که چرا از حقی که با رنج و سختی و ایثار بسیار برای
آنها فراهم شده بود ،استفاده نکردند؟
هاشمزاده هریسی درباره مشارکت پُرشور و انقالبی مردم
در انتخابات گفت :باالخره انتخابات برگزار میشــود و رای
کم و زیاد مردم در نتیجه آن تاثیری ندارد ،اما اگر انتخابات
باشــکوه برگزار شود به این معناســت که ما کشور ،نظام و
مملکت و ســرزمینمان را دوست داریم و در سرنوشت خود

دخالت میکنیم و رای و نظر میدهیم.
وی اظهار کرد :مشــارکت پُرشــور و انقالبــی مردم در
انتخابات ،اختالفات را از بین میبرد و نشان میدهد همه در
یــک صف قرار دارند و به انتخاباتی که برای یک نظام برگزار
میشود ،رای دادهاند .بنابراین انتخابات باشکوه ،محور وحدت
و انسجام و موجب امنیت کشور و کاهش طمع آنها میشود
و پیام یکپارچگی و انسجام را به دنیا میدهد.
نماینده مردم آذربایجانشرقی در مجلس خبرگان رهبری
یادآور شــد :وقتی دشمنان احساس کنند مردم ما یکپارچه
هستند و خواستهشان مشخص است ،متوجه میشوند که با
زور نمیتوانند مقابل این ملت کاری ازپیش ببرند ،بنابراین از
راه مسالمتآمیز وارد میشوند اما اگر انتخابات باشکوه برگزار
نشود ،احســاس میکنند از عالقه آنها به نظام کاسته شده
است و گمان باطل میبرند که اگر یک فشار دیگر هم بیاورند
کار این کشور و نظام تمام خواهد شد.
هاشمزاده هریسی ادامه داد :همین گمان باطل در دوران
رئیس جمهوری پیشــین آمریکا (ترامپ) باعث شد که هر
لحظه فشار را بیشتر میکردند و منتظر بودند تا مردم نسبت
به انقالب دلزده و بدبین شوند و شورش کنند که در نهایت
آرزو و خواست دشمنان تامین نشد.

شــد و پیش رفت و فقه و تحول فقه شــیعه نیز مرهون
کتابت است.
روحانی با بیان اینکه بســیاری از کتابها راهنمای ما
برای آینده ،در مقاطع مختلف هســتند ،اضافه کرد :مگر
اشعار سعدی و حافظ و موالنا قدیمی میشود.
رئیس جمهور اظهار داشــت :اگر انســان میتوانست
تحوالت آینده را پیشبینی هم بکند و مثال سه سال پیش
در کتابهایش شــیوع کرونــا را پیشبینی کرده بود،این
مساله چقدر میتوانســت در زندگی امروز بشر تاثیرگذار
باشد.
روحانی با تاکید بر لزوم تجلیل از نویسندگان و مولفین
و محققینــی که در تعالی فرهنــگ و دانش جامعه نقش
دارنــد ،تصریح کرد :چنین مراســمهای تجلیلی فرهنگ
ملتها را بــه هم نزدیک میکند .بایــد تالش کنیم این
مسیر به هدف اصلی خود یعنی افزایش تقاضا برای کتاب
و ارتقای فرهنگی کتابخوانی برسد.
رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد ،در ســایه انقالب
اســامی و تحوالتی که امروز پیش آمده ،شاهد حرکتی
بزرگ باشــیم تا جامعه بتواند بیشتر و بهتر از اندیشههای
نو استفاد کند.

انتصاب افراد ،همان راهبرد رهبر معظم انقالب اســت که
فرمودند مذهب و قومیت مبنای تبعیض در دادن پســتها
نیست وتنهابر اساس شایستگیها و کارآمدی است.
وی اضافــه کرد :همه اقوام بر اســاس قانون اساســی
برابر هســتند و دولت هم در این زمینه تابع قانون اساسی
و رهنمودهــای رهبــر معظم انقالب اســت و غیر از این
چارچوب ،نمیشــود در اداره کشــور عمــل کرد هرچند
اشکاالتی مطرح است که باید رفع شود.
معــاون اول رئیس جمهوری در این ســفر یک روزه به
کردستان ،با حضور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان،
چند طــرح را در بخشهای مختلف به صــورت همزمان
افتتاح میکند و عملیــات اجرایی چند طرح نیز با حضور
وی شروع میشود.
از مهمترین برنامههای ســفر دکتر جهانگیری به استان
کردستان ،میتوان به بهرهبرداری از منطقه ویژه اقتصادی
بانه ،شروع عملیات اجرایی گازرسانی به  ۱۰۰روستا و ۱۵۰
واحد صنعتی و تولیدی ،طرحهای مسکن مهر و  ۲۰زمین
ورزشی ۴.۲ ،هکتار گلخانه و  ۹۲۳هکتار آبیاری تحت فشار
در اراضی کشاورزی و طرحهای قابل افتتاح حوزه کشاورزی
استان اشاره کرد.
جهانگیری همچنین با حضور در روســتای «هانیس»
ســنندج ۱۴۶ ،کیلومتر راه روســتایی را بــه بهرهبرداری
میرساند ،سپس در نشســتی با نخبگان اقتصادی استان
شرکت میکند.
وی با بیان اینکه انتخابات باشکوه این مسائل را از بین برده
و عامل انسجام و وحدت ملی میشود ،گفت :بنابراین انتخاب
کردن ،خوب انتخاب کردن و برگزار کردن باشکوه انتخابات،
هر سه ارزشمند است و باید به آن توجه داشته باشیم.
نماینده مردم آذربایجانشرقی در مجلس خبرگان رهبری
با اشاره به بیانات رهبر انقالب درباره برجام و عمل به وعدهها
از سوی طرفهای برجام اظهار کرد :ما در اصل موضوع برجام
نظر منفی نداریم اگر آنها به درســتی جلو بیایند از طرف ما
ت آمریکا فضای
مانعی نیست .اما مســئله این است که دول 
اعتماد را از بین برده است.
هاشمزاده هریسی افزود :برجام پس از مذاکرات طوالنی
و با همه ســختیها و زحمات با دولت وقت آمریکا امضا شد
اما به مجرد اینکه شــخص دیگری بر ســر کار آمد ،همانند
صــدام که قرارداد را پاره و جنگ تحمیلی را آغاز کرد ،گفت
ما قرارداد برجام را قبول نمیکنیم و تحریمها را آغاز و جنگ
اقتصــادی به راه انداخت .بنابراین اعتماد ما به آمریکا از بین
رفته است .آنها زیر همه وعدهها و امضاهای خود زدند و اوضاع
را بدتر از قبل کردند.
وی بیان کرد :االن مســئله بده بستان مطرح است؛ اگر
آنهــا یک قدم جلو بیایند ما هم یک قدم جلو میرویم و اگر
آنها دو قدم جلو بیایند ما هم دو قدم جلو میآییم اما اینکه
آنهــا وعده بدهند تا ما قدم جلو بگذاریم و بعد قدمهای ما را
قلم کنند و دردسر درست کنند ،هیچ عقل سلیمی این را ن
میپذیرد.

