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»تضمین« به کلمه رمز این روزهای 
مذاکرات وین تبدیل  شده است تا جایی 
که  وزیر امور خارجه مهم ترین چالش 
فعلی در مذاکرات را اخذ ضمانت عنوان 
می کند و بیش از ۲۵۰ نفر از نمایندگان 
خطاب به رئیس جمهور نوشــته اند که 
تیم مذاکره کننده بدون اخذ تضمین، 
متعهد به هیچ توافقی نشود. چنین است 
که دیروز حســین امیرعبداللهیان که 
به منظور شرکت در پنجاه و هشتمین 
نشســت کنفرانس امنیتــی مونیخ 
به آلمان ســفر کرده اســت، گفت که: 
»جمهوری اسالمی ایران در دور جدید 
مذاکرات، با جدیت، حسن نیت و با ارائه 
ابتکارات متعدد جهــت حصول توافق 
خوب مشارکت کرده اســت. آنچه در 
نظر داریم کامالً منطقی و عادالنه است: 
لغو همه تحریم ها، راستی آزمایی و ارائه 
تضمین های ضــروری در پایبندی به 

تعهدات.«
وی با اشــاره به این کــه مهم ترین 
چالشــی که در وین با آن روبرو هستیم 
ضمانت سیاسی و ضمانت اجرایی است،  
ادامه داد: بر اساس قانون بین الملل وقتی 
دولت جدید روی کار می آید موظف است 
تعهدات قبلی را اجرا کند. رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا و رئیس سنا به صورت 
مشترک و شخصی بیانیه در حمایت از 

نتیجه مذاکرات دهند.
اما این یک سوی ماجراست. سوی 
دیگر آن نامــه ای بود که دیــروز ۲۵۰ 
نماینده مجلس نوشتند و سید محسن 
دهنوی، نایب رئیس مجلس آن را قرائت 

کرد.
در نامه آن ها کــه خطاب به ابراهیم 
رئیسی نوشته  شده آمده است: »دولت 
ظالم و تروریست آمریکا و نیز دنباله روان 
ضعیف و ذلیل آمریکا یعنی سه کشور 
اروپایی در طول ۸ ســاله گذشته نشان 
داده اند که به هیچ تعهدی پایبند نبوده 
و از هر وســیله ممکن جهت ضربه وارد 
کردن به منافع ملت ایران، استفاده و حتی 
برخالف تمام قوانین دنیا، دارو را نیز علیه 
ملت ایران تحریم کرده اند، بر این اساس، 

باید از تجربه سابق درس عبرت بگیریم و 
با خط قرمز قرار دادن منافع ملت ایران، 
بدون اخذ تضامین الزم، متعهد به هیچ 

توافقی با بدعهدان نگردیم.«
این نمایندگان هم چنیــن با بیان 
این که دولت تروریســت آمریکا و سایر 
کشورهای عهدشکن غربی باید تضمین 
دهند کــه از برجام خارج نمی شــوند 
نوشتند که رژیم آمریکا و سایر کشورهای 
طرف برجــام باید تعهد دهنــد که از 

مکانیسم ماشه استفاده نخواهند کرد.
در قســمت پایانــی ایــن بیانیه 
اصولگرایان مجلس نشین با طرح این 
نکته که تحریم ها علیه ملــت ایران به 
بهانه های واهی هســته ای، تروریسم، 
موشــکی و حقوق بشــر باید لغو شود 
آورده اند: »مطابق مــاده ۷ قانون اقدام 
راهبردی مجلس شــورای اســالمی، 
دولت جمهوری اسالمی موظف است 
انجام تعهدات از سوی طرف غربی در لغو 
تحریم ها به ویژه تحریم های نفتی و بانکی 
و برگشت پول صادرات ایران به صورت 
بانکی و بدون هیچ مشکلی را به مجلس 
گزارش کند و در صورت تأیید و تصویب 
مجلس، می تواند نســبت به گام های 

کاهشی در زمینه هسته ای اقدام نماید.«
آیا تضمین ممکن است؟

پــس از امضای برجــام مهم ترین 
ایرادی که به محمدجواد ظریف و دولت 
روحانی گرفته می شد همین عدم اخذ 
تضمین از طرف مقابل بود و آن را عامل 
خروج امریکا از برجام عنوان می کردند 
بر همین اساس هم بود که از ابتدای روی 
کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی از سوی 
کارگزاران دستگاه دیپلماسی مدام بر اخذ 
تضمین تأکید می شد و آن طور که اخبار 
و اقوال نشان می دهد اکنون هم همین 

اخذ تضمین به گره تبدیل  شده است.
این مسئله در شرایطی است که بر 
سر این که آیا در عرصه روابط بین الملل، 
اخذ تضمین ممکن است یا خیر نظرات 

مختلفی مطرح می شود.
بر اساس نظر کارشناسان این حوزه 
اینکه قوای مجریه بتوانند به یک دولت 
دیگر در قبــال حفظ یــک معاهده یا 
یک توافــق »تضمین حقوقی« بدهند 
امر نادری اســت و مطالعات تطبیقی 
نشــان می دهد معموالً قوانین اساسی 
در کشــورها فرایند »انعقاد« معاهده 
یا قراردادهای بین المللی را مشــخص 

کرده اند اما فرایند »خــروج« از آن را در 
ابهام نگه داشته اند. به واقع، در اکثر قوانین 
اساســی روند کار این گونه تعریف شده 
که قوه مجریه یک توافــق را مذاکره و 
امضا می کند و سپس قوه مقننه آن را به 
تصویب می رساند. اما معموالً اینکه آیا 
قوه مجریــه می تواند به تنهایی - یعنی 
بدون اخذ مجوز و تأییدیه مجدد از قوه 
مقننه - از همان معاهده خارج شــود یا 

خیر محل ابهام است.
به گفته احمد زیدآبادی، تحلیل گر 
سیاسی، در سیاست بین الملل چیزی 
به اسم تضمین یا ضمانِت دائمی وجود 
ندارد. کشورها بر  اساس منافعشان که 
امری ســیال اســت، تصمیماتشان را 
تغییر می دهند. هر کشوری، در صورت 
تغییر شرایط و  به خطر افتادن منافعش، 
تصمیمات جدید می گیرد و صرفاً به این 
دلیل که قبالً به امری متعهد شده است، 
به  آن امر متعهد نمی ماند و از هر راهی که 

شده بهانه ای برای آن پیدا می کند. 
بنابرایــن، تعهــد یک کشــور به 
توافقاتش، تابعی از میزان سود و زیانی 
اســت که از آن می برد. سنجش سود و 
 زیان هم خود تابــع فرمول پیچیده ای 

از یک نظاِم سلســله مراتبِی مربوط به 
اولویت هاســت؛ اولویت هایی که فقط 
 جنبۀ مادی هم ندارند و بعضاً با یکدیگر 
تزاحم پیدا می کنند و تصمیم گیری را با 

مشکل مواجه  می سازند. 
این درحالی که اســت که مخالفان 
برجام تأکید بر اخــذ تضمین از امریکا 
دارند اما آن طور که کارشناسان حقوق 
بین الملل معتقدند در قانون اساســی 
آمریــکا اختیــار خــروج از معاهدات 
نیز در دســت قــوه مجریه اســت و با 
ریاست جمهوری ترامپ نیز این اختیار 
به شکل غیرقابل انکاری تثبیت و تحکیم 
شــد! یعنی حتی اگر یــک معاهده به 
تصویب ۳/۲ مجلس سنا هم برسد، باز 
رئیس جمهور الزامی به پایبندی به آن 
نخواهد داشت، کما اینکه دولت ترامپ 
از برخی معاهدات مورد تصویب اکثریت 

قاطع مجلس سنا نیز خارج شد!
این سیاســت عدم ارائه تضمین اما 
گویا مختص امریکا نیست که به گفته 
رضا نصری، کارشــناس مسائل حقوق 
بین الملل فقط در چند کشــور در دنیا، 
قانون اساســی مقرر داشــته خروج از 
معاهدات مورد تأیید پارلمان ها باید با 
مجوز پارلمان ها صــورت بگیرد. قانون 
اساسی دانمارک یکی از آن هاست. یعنی 
در دانمارک رئیــس دولت نمی تواند از 
معاهده ای که یک بار به تصویب پارلمان 
رسیده به تنهایی خارج شود و برای این 
کار باید رضایت پارلمــان را هم جلب 
کند. برخی کشــورهای اروپای شرقی 
نیز در دهه های اخیر قوانینی به تصویب 
رسانده اند که اختیار قوه مجریه در خروج 
یک جانبه از قراردادهــای بین المللی 
را محدود می کنــد. در انگلیس نیز در 
ماجرای »برگزیت« دیــوان عالی این 
کشور مقرر داشت قوه مجریه نمی تواند 
بدون تصویب پارلمان از معاهده اتحادیه 

اروپا خارج شود.
با این وجود اما گفته می شود که این ها 
موارد استثناست و در سایر کشورها، وقتی 
در روابط بین الملل از مقوله »تضمین« 
صحبت می شود، تضمین »حقوقی« 
مدنظر نیســت. چون تضمین حقوقی 
مســتلزم تغییر توازن و روابط »میان 

نهادی« در قانون اساســی است و برای 
هیچ کشوری امر مقدوری نیست. مضاف 
بر اینکه معموالً قوانین اساسی در دنیا 
این اختیار را نیز به قوه مجریه و رئیس  
دولت می دهند که در صورت تشخیص 
مصلحت کشور - یا در وضعیت اضطراری 
- بدون هیچ مالحظه دیگری یک تعهد 
بین المللی را زیر پا بگذارند. پس حتی اگر 
امروز یک دولت -  به فرض محال - به یک 
کشور دیگر »تضمین حقوقی« بدهد 
که دولت بعدی از فــالن معاهده خارج 
نخواهد شــد، دولت بعدی می تواند با 
اســتناد به »امنیت ملی« از آن قرارداد 

خارج شود.
بنابراین به نظر می رسد شاید بهترین 
راه برای کســب تضمین توسط ایران 
همان راهی باشد که تحلیل گر سیاسی 
یادشده در یادداشت خود نوشته است 
آنجا که می گوید: »حساب شــده ترین 
راه تضمیــِن توافقات، کشــف منافع 
مشترک و گسترش حوزه های آن است. 
اگر جمهوری اسالمی درصدد این کار 
برنیاید و بخواهد پس از احیای برجام، 
تضاد منافع با آمریکا را در سایر حوزه های 
مورد اختالف دو کشــور ادامه دهد یا 
تشدید کند، بار دیگر اصِل برجام و یا فواید 
ناشی از آن به خطر خواهد افتاد حتی اگر 
کنگرۀ آمریکا آن را با اجماع نمایندگان دو 

حزب به تصویب برساند.«
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اینکه قوای مجریه بتوانند 
به یک دولت دیگر در قبال 

حفظ یک معاهده یا یک 
توافق »تضمین حقوقی« 
بدهند امر نادری است و 
مطالعات تطبیقی نشان 
می دهد معموالً قوانین 

اساسی در کشورها 
فرآیند »انعقاد« معاهده 

یا قراردادهای بین المللی 
را مشخص کرده اند، اما 

فرایند »خروج« از آن را در 
ابهام نگه داشته اند

نفیسه زارع کهن

 واکنش رئیس جمهور به یک حاشیه 
در جشنواره چهلم فجر

خطای آشکار فردی نباید به 
جامعه هنری تعمیم داده شود

رئیس جمهور بــه حاشــیه بحث برانگیز در 
جشــنواره چهلم فجر، اظهارنظر نویسنده یکی 
از فیلم های این جشــنواره و بازتاب  این اظهارات 

واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی در توییتی 
نوشــت: »اولویت در عرصه فرهنــگ حمایت از 
تولیدات فاخر اســت. در حاشــیه جشنواره فجر 
اظهارنظر غلطی انجام شد که با وجود عذرخواهی 
مکرر گوینده، وزارت ارشاد نیز آن سخنان را رد و 

محکوم کرد.
ضمن تشکر از حساسیت و غیرت دینی در قبال 
این قضیه، معتقدیم خطای آشکار فردی نباید به 

جامعه هنری تعمیم داده شود«.
    

 تجهیزات »نزاجا«
 متناسب با تهدیدات روز است

فرمانده کل ارتش با اشــاره به به روزرســانی 
تجهیزات و فناوری های»نزاجــا«، گفت: نیروی 
زمینی ارتش برای اجرای ماموریت های محوله، 
آمادگی صد درصدی دارد.به گــزارش مهر،امیر 
سرلشکر ســید عبدالرحیم موســوی در حاشیه 
افتتاح مرکز فرماندهــی و کنترل قرارگاه جنوب 
شــرق نیروی زمینی ارتش در زاهــدان در جمع 
خبرنگاران، گفت: آنچه که امروز ارائه شد بخشی از 
توانمندی نیروی زمینی ارتش است که با هم افزایی 
نیروی انســانی و تجهیزات فناوری روز، به دست 
آمده است.تجهیزات و فناوری های ارائه شده در 
نیروی زمینی ارتش متناســب با نوع تهدیدات، 
بروز رسانی، ساخته، پرداخته و وارد چرخه دفاعی 

کشور شده است. 
    

 ریاض در حال برنامه ریزی
برای رایزنی های مستقیم با تهران 
وزیــر امورخارجــه عربســتان در اظهاراتی 
در جریــان کنفرانــس امنیتــی مونیــخ اظهار 
داشت:عربستان سعودی علی رغم عدم پیشرفت 
اساســی در دوره های قبلی به دنبال برنامه ریزی 
برای برگزاری دور پنجم مذاکرات مستقیم با ایران 
است. به گزارش ایســنا به نقل از شبکه الجزیره، 
فیصل بن فرحــان در ادامه به بحث مذاکرات رفع 
تحریم های ایران که هم اکنون در وین، پایتخت 
اتریش در جریان است، اشاره کرد و گفت که اگر 
توافق هسته ای ۲۰١۵ با ایران احیا شود، این باید 
یک نقطه شروع برای رســیدگی به چالش های 

منطقه باشد نه نقطه پایان.
    

محکومیت یکی از مسئوالن 
دولت قبل در رابطه با بورس 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از مسئوالن 
عالی رتبه وزارت اقتصاد به خاطر مسائل بورس 
در دولت قبــل، به حبس و انفصــال از خدمت 

محکوم شده است. 
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران، ذبیح اهلل 
خداییان گفت:ما درمورد بورس به مســئوالِن 
وقت هشدار دادیم، اما توجهی نشد. در این رابطه 
یکی از مسئوالن عالی رتبه وزارت اقتصاد دولت 
قبل در دادگاه بدوی به حبس و انفصال از خدمت 
محکوم شده و برای اعضای سابق هیئت مدیره 
بورس هم پرونده قضایی تشکیل داده ایم.به گفته 
ســخنگوی قوه قضاییه در بررسی ها مشخص 
شد که یک شرکت ۲۵ هزار میلیاردتومان وارد 
بورس کرده و به یک باره خارج شــده است. نوع 
ورود و خروج ١۰۰ شرکت دولتی از بورس جای 

سوال دارد.
    

۱۴۱ نماینده مجلس خواستار 
شفافیت آرای خود هستند

در جلسه روز گذشته مجلس مالک شریعتی 
نیاسر در تذکر شفاهی گفت: من پیشتر درخصوص 
اعالم آرا از قسمت فناوری مجلس سوال کرده ام، 
برای قســمت فناوری این امکان وجود دارد آراء 
داوطلبانی که خوســتار اعالم رای خود هستند 
اعالم شود، در این خصوص ١۴١ نفر اعالم آمادگی 
کردند.به گزارش ایســناعلی نکیزاد نایب رییس 
مجلس نیز در پاســخ به اظهارات شریعتی بیان 
کرد: از معاونت قوانین موضوع را سوال کرده ایم، 
این موضوع بیانیه نیست که قرائت شود،١۴١ نفر 
از نمایندگان این موضوع را امضا کردند و به صورت 
داوطلبانه خواســتار اعالم رای خود هستند، اما 
آیین نامه چنین اجازه ای را نمی دهد، ما موضوع 
را بررســی می کنیم، قســمت فناوری گفتند به 
محــض رای گیری، رای ها پاک می شــود و عدد 

اعالم می کنیم.

روی موج کوتاه

خبر

نماینده همدان در مجلس یازدهم ضمن تاکید 
بر لزوم قانونمند کردن فضای مجازی گفته است: 
نه تنها اصلی به طرح صیانت اضافه نشده بلکه برخی 
از اصل ها را هم از آن حــذف کردیم تفاوت طرح 
»حمایت از حقوق کاربــران« با طرح »صیانت« 

جمع و جورتر شدن آن است!
حســین فالحی در گفت و گو با سایت دیده 
بان ایران گفته اســت: یکی از دوستانی که برای 
فرصت مطالعاتی به یکی از کشــورهای اروپایی 
رفته بود می گفت که به کتابخانه رفتم و در آن جا 
به من گفتند که حواست باشد همه چیز در اینجا 
کنترل می شود یعنی در کشورهای اروپایی یک 
نفر در کتابخانه هم کنترل خواهد شد! یعنی در 
کشــورهای دیگر هم قانون و نظارت وجود دارد.
حتی کشورهای غربی هم در زمینه اینترنت قانون 
دارند چرا ما نداشته باشیم؟ ما تنها کشوری هستیم 

که در زمینه فضای مجازی قانون نداریم و دیگر 
نمی خواهیم این چنین باشد.

 این اظهارات عضو کمیسیون آموزش مجلس 
یازدهم در حمایت از طرح موسوم به محدودسازی 
اینترنت است که حاال اسمش به طرح »صیانت 
از حقوق کاربــران در فضای مجازی« تغییر پیدا 
کرده، اســت. طرحی که از همان ابتدا مورد نقد 

بسیاری از کارشناسان و افکارعمومی در فضای 
مجازی قرار گرفت اما به نتیجه نرسید در تمام این 
مدت برخی از نمایندگان مجلس تمام قد از این 
طرح حمایت کرده و معتقداند که هدف از این طرح 
»محدودسازی« و »فیلترینگ« نیست!همین 
هفته پیش بود که احمدحسین فالحی، نماینده 
مردم همدان در مجلس شــورای اسالمی طی 
اظهاراتی اعالم کرد که طرح صیانت هفته آینده به 
تصویب مجلس می رسد اما علیرضا نوری قزلجه 
دیگر نماینده مجلس یازدهم روز گذشته ضمن 
تکذیب اظهارات فالحی عنوان کرد که احتماالً 
تصویب این طرح به سال ١۴۰١ موکول خواهد 
شــد!در همین رابطه  عضو کمیسیون آموزش 
مجلس یازدهم اظهار کرده است:کلیات و جزئیات 
طرح صیانت را در اســفندماه تصویب خواهیم 
کرد .او همچنین گفته است» می خواستم هفته 

گذشته طرح صیانت را تصویب کنیم اما جلسه به 
حد نصاب نرسید!«

احمدحســین فالحی، ادامــه داد: آخرین 
تغییرات طرح »حمایت از حقــوق کاربران در 
فضای مجازی« ۲6 تیرمــاه ١۴۰۰ انجام گرفت 
و عنوان آن از طرح صیانــت به طرح »حمایت از 
حقوق کاربران در فضای مجــازی« تغییر پیدا 
کرد. در ابتدا ما طرح را برای بررسی بیشتر به مرکز 
پژوهش ها فرســتادیم و مرکز پژوهش ها بعد از 
یک فرصت ۲۰ روزه دوباره یک فرصت دیگر از ما 
خواست تا بتواند این طرح را به خوبی بررسی کند. 
مرکز پژوهش ها هفته گذشــته این طرح را به ما 
تحویل داد که آن را تصویب کنیم اما چون همکاران 
ما در کمیسیون تلفیق حضور داشتند، متاسفانه 

جلسه ما به حد نصاب نرسید. ان شاءاهلل این هفته 
کلیات طرح »حمایت از حقوق کاربران« را تصویب 
می کنیم. ممکن است تصویب جزئیات آن مقداری 
زمان بر باشد اما اگر همکاران در کمیسیون آمادگی 
داشته باشند که اصاًل جزئیاتش را هم در همین 

اسفندماه به تصویب می رسانیم.
وی گفت:نه تنها اصلی به طرح صیانت اضافه 
نشده بلکه برخی از اصل ها را هم از آن حذف کردیم 
تفاوت طرح »حمایت از حقوق کاربران« با طرح 
»صیانت« جمع و جورتر شــدن آن است! برخی 
از بحث های فنی را از طــرح حذف کردیم چون 
اصال در قانون نیازی به لحاظ کردن مباحث فنی و 
فیلترشکن ها نیست و همان کلیات مدنظر است. 
این طرح ۲۷ ماده و طرح قبلی ۳۷ ماده بوده است.

حسین فالحی خبر داد

طرح »صیانت« جمع و جورتر شده است!

طرح موضوع بازنگری در قانون اساسی 
از ســوی محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه 
پیروان خط امام و رهبــری، با واکنش های 
مختلفی روبه رو شده است. به نظر می رسد 
دو جناح سیاســی درباره مــوارد بازنگری 
اختالف نظرهای جدی دارند و این مســاله 
بیش از آنکه در یک محفل حقوقی ارزیابی 
شود، محور بحث های سیاسی شده است.
در این بین اما حســین مرعشی، دبیرکل 

حزب کارگزاران سازندگی ایران، به اعتمادآنالین می گوید 
از اساس مشکالت فعلی کشور ریشــه های دیگری دارد و با 
اصالح قانون اساسی قرار نیست معجزه ای رخ دهد.مرعشی 
درباره دالیل غیرعملی بودن اصالح قانون اساسی از نگاه خود 
گفت: ساختاری که در اصل ١۷۷ پیش بینی شده با تمایلی که 
در متن جامعه است، تضاد دارد؛ یعنی اصالح قانون اساسی 

جمهوری اسالمی در یک بن بست قرار گرفته است.
او ادامه داد: بســیار بعید اســت که آنچه نظام سیاسی و 

حاکمیتی ایران بپسندد با رأی موافق مردم 
ایران همراه شود و آنچه مردم می پسندند 
و حاضر باشــند به آن رأی دهنــد، به طور 
حتم از ســاختارهای فعلی بیرون نمی آید.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: 
موضوع اصالح قانون اساسی در یک بن بست 
است و هیچ دلیلی ندارد که سیاستمداران 
ایران خصوصــاً سیاســتمداران میانه رو و 
اصالح طلب برای یک امر نشدنی وقت خود را 
تلف کنند.مرعشی »مشکالت ساختاری شکل گرفته بر اساس 
قانون اساسی« را ریشه مهم مشکالت فعلی در نظام جمهوری 
اسالمی به شــمار آورد و تصریح کرد: با وجود این مشکالت 
ساختاری بر مبنای قانون اساسی، اما نباید علت همه مشکالت 
را در قانون اساسی جست وجو کرد.وی گفت: هر چقدر هم به 
دنبال اصالح قانون اساسی باشیم و بگوییم قانون اساسی هیچ 
مشکلی نداشته، باز هم راهبردهای اساسی و سیاست های 

کالن کشور مساله مهمی است که می تواند چالش زا باشد. 

یک فعال سیاســی اصالح طلب گفت: 
معتقدم، جریــان اصالح طلبی باید به طور 
فزاینده ای از قالب رهبری فردی خارج شود 
و هم از قالب احزابی که به محفل دوستان و 
محفل های خانوادگی و محیط های بسته 
بی طراوت غیرخالق تبدیل شده اند از این 
چارچوب رها کند. به گزارش ایلنا، محمدرضا 
تاجیک معتقد اســت: تا وقتی نقد درونی 
صورت نگیرد ما نمی توانیم آینده را بسازیم. 

باید اول گذشته را مورد نقد قرار دهیم، حال را مورد نقد قرار 
دهیم، بر اساس این نقد عریان گذشته و حال، آینده را تدبیر 

کنیم.
رئیــس پیشــین مرکــز بررســی های اســتراتژیک 
ریاســت جمهوری در دولت اصالحــات تاجیک می گوید: 
بســیاری از آحاد جامعه ما بــه علل فرهنگــی و تاریخی، 
تحزب پذیر نیستند چون حزب، سابقه خیلی زیبا و موفقی 
در جامعه ما ندارد. از آغاز مشــروطه ای که ما بازی حزبی را 

تجربه کردیم، بازی حزبی جز شقاق، بازی 
قدرت، تفرق و آنارشی، چیزی در درون آن 
نبوده، جز محفل دوستانه موضوع خاصی در 
درون نبوده، تا به امروز که به شرایط کنونی 
رســیدیم. وی ادامه داد:وقتی با جامعه ای 
مواجه هستیم که حزب گریز است، تجربه 
حزِب بدون حزب اســت، احزابی که فقط 
اسمی یدک می کشیدند و هیچ محتوایی 
از بازی حزبی به معنای مدرن نداشتند، در 
این حالت، بسیاری می توانند منش و گفتمان اصالح طلبی 
داشته باشند اما در هیچ حزب، گروه و جریانی قرار نگیرند. باید 
به تشکیالتی اندیشید که بتواند حجم عظیم نیروهای عمیق، 
خوشفکر و مستعد را شامل شود؛ نه فقط کسانی که رفتند یک 
جا اسم نوشتند و عضو حزبی شدند، وقتی زمان تقسیم غنایم 
می شود، همان ها هســتند، وقتی قرار است نیروهایی برای 
بازی در قدرت معرفی شود همان ها هستند، یک عده مرتب 

کپی پیست و تکرار می شوند.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی:

اصالح قانون اساسی در بن بست قرار گرفته است
محمدرضا تاجیک:

حزب، سابقه موفقی در جامعه ما ندارد

عباس عبدی :به رغم توسعه مستمر اینترنت در دولت روحانی، اکنون سرعت اینترنت به نحو 

آزاردهنده ای کاهش پیدا می کند. به طوری که در بهمن ماه رتبه جهانی سرعت اینترنت در ایران، 

۷ پله سقوط کرد. به این علت که جلوی افزایش ماهانه ظرفیت را گرفتند.موضوعی که ربطی به 

زیرساخت ها ندارد، چون در دولت روحانی هر سال سرعت بهبود می یافت و ظاهرا این وضع ناشی 
از اجرای بی سروصدای همان طرح صیانت پیش از تصویب قانون است.

چالش جدید ایران در مذاکرات وین چیست؟

اخذ تضمین!


