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از آغاز به کار دولت ســیزدهم سه 
چهار ماهی گذشــته، اما سهم خواهی 
اصولگرایان از دولت هنوز گویا ادامه دارد 
و خبر می رسد که مجلس نشینان حتی 
برای انتخاب استاندار و ...هم می خواهند 

 نظر خود را اعمال کنند.
این داســتانی دنباله دار است که از 
آغاز بــه کار دولت شروع شــده و هنوز 
ادامه دارد؛ و اگرچه از ســطح وزیران و 
معاونین به رده های پایین تر رســیده 
هم چنان ادامه دارد. شاهد آن هم اتفاقی 
بود که چند روز قبل در جلســه معارفه 
یازدهمین فرماندار شهرستان رباط کریم 
رخ داد و موجب درگیری شدید استاندار 
تهران با یک نماینده بر سر انتصاب آقای 

فرماندار شد.

مراسم معرفی یازدهمین فرماندار 
شهرستان رباط کریم در حالی برگزار 
شد که حسن نوروزی، نماینده مجلس 
نسبت به عدم انتخاب گزینه مطرح شده 
از سوی خود در حین جلسه به محسن 
منصوری، استاندار تهران اعتراض کرد 
و این گونه بود که اســتاندار تهران بعد 
از شــنیدن این اعتراض و در توضیح به 
حضار گفــت: گزینه هایی که به عنوان 
فرماندار بومی معرفی شــده بودند هر 
کدام به نوعی شــرایط احراز صالحیت 
برای این پســت را نداشتند. منصوری 
همچنین خطاب به نماینده رباط کریم 
تأکیــد کرد که شــما نبایــد به جای 

استاندار، فرماندار منصوب کنید.
اما حواشی و واکنش های مربوط به 
این برخورد و اتفاق چنان زیاد بود که روز 
گذشته نماینده رباط کریم در خصوص 

حواشی اخیر مربوط به انتصاب فرماندار 
این شهرستان و اختالفش با استاندار 
تهران، توضیــح داد و گفــت که: »ما 
مثل همه مسائل که مشورت خواسته 
می شــود در این موضوع عمل کردیم، 
از ما خواستند که گزینه معرفی کنیم و 
خود آقای استاندار به ما گفتند که ما در 
این دوره به بومی ها توجه خواهیم کرد. 
ما هم به شخص ایشــان و هم به معاون 
سیاسی شان چندین نفر را معرفی کرده 

و سوابق آن ها را گفتیم.«
نکته مهم اما در گفته های نوروزی 
که اصوالً جزو نمایندگان حاشیه ســاز 
بوده اســت معرفی افرادی بــود که به 
عنوان فرماندار پیشنهاد داده بوده است، 
افرادی مثل یک سرهنگ سپاه یا معاون 
حراســت آموزش و پرورش منطقه در 
دوره احمدی نژاد و ...که اغلب ســابقه 

نظامی داشــتند.این نماینده مجلس 
اما در ادامه دلخوری اش از این مســئله 
را به ناراحتی مردم وصل کرده و گفته 
در جلســه معارفه یک عزیز آزاده به نام 
آقای کریمی به ایــن موضوع اعتراض 
کرد و همین طور خواهر دو شهید خانم 
سعادتمندی هم نسبت به این مسئله 
معترض شدند. من هم اعتراض کردم 
و گفتم قرار بود بومی ها فرماندار بشوند 
حاال نشــد.به گفته نــوروزی او وقتی 
استدالل اســتاندار را مبنی بر این که 
»این هایی که آقای نــوروزی معرفی 
کرد، هیچ کــدام امتیازهای مدنظر ما 
را نداشتند« می گوید: »آیا آقای دکتر 
سید جواد امینی که داماد این منطقه 
است و به نوعی بومی محسوب می شود، 
همچنین سرهنگ سپاه هم است و در 
دانشــگاه ملی دفاع ملی معاون سردار 
وحیدی بوده، نمی توانســت فرماندار 

بشود؟ و امتیازات الزم را نداشت؟«
نماینده رباط کریم هم چنین توضیح 
داد: »باید از کسانی که ستاد آقای رئیسی 
را مدیریت کردند، شب و روز نخوابیدند، 
زحمت کشــیدند و تالش کردند و در 
دولت تدبیر و امید هم در حاشیه بودند 
اکنون استفاده شــود و این نیروها اآلن 
بتوانند در خدمت مردم باشند که نشد.«

سهمخواهیسابقهدار
اما این ســهمی خواهی ها ســابقه 
دارد چــه همین چندی قبــل بود که 
محمدجــواد محمدی نــوری؛ دبیر 
کل جمعیت جوانان انقالب اســالمی 
گفت: »امروز می شــنویم که برخی از 
نمایندگان مجلس با فشار بر دولت در 
تالش برای انتصاب استانداران همسو 
با خودشان هستند آن هم بدون توجه به 
نظر مردم که این امر از سر سهم خواهی 
اســت نه خیرخواهــی.« او هم چنین 
اشاره کرد: »در راه خدمت نباید شاهد 

رفیق بــازی برخی در امور باشــیم که 
سال هاست به ضرر نظام شده است«

در همین راستا اما محمدرضا مبلغی، 
نماینده کوهدشــت هم از نمایندگان 
ادوار گالیه کرده بود تــوپ را به زمین 
آن ها انداخته و گفته بــود که برخی از 
نمایندگان ادوار با مراجعه به نمایندگان 
فعلی مجلس یک سری مطالباتی دارند. 
ما از این بابت خیلی تحت فشار هستیم. 
در حوزه انتخابیه بنده برخی از افراد که 
سابقه مدیریتی داشتند و در حال حاضر 
مشغول نیســتند صرفاً سهم خواهی 
می کنند. وی همچنین با اشاره به اینکه 
برخی از این افراد برای گرفتن پست و 
مقام حتی تهدید هم می کنند، افزود: 
بین این افراد از نماینــده ادوار گرفته تا 

سیاست مدار پیشین، وجود دارد.
کار ســهم خواهی نمایندگان اما، 
صدای ائمه جمعــه را هــم درآورد و 
این طور بود که امام جمعــه ورامین با 
تأکید بر حفظ سالمت سیاسی و مالی 
نمایندگان مجلس گفت: سهم خواهی 
برخی نمایندگان مجلس از دولت برای 

انتصابات صحیح نیست.
کاظم فتــاح دماونــدی گفت که 
سهم خواهی نمایندگان مجلس از دولت 
در تعیین مســئولین و فشار به برخی 
از وزرای و رئیس جمهــور محتــرم در 
انتصاب استانداران و فرمانداران خالف 

نظر رهبری است.
بعدازآن آیت اهلل سید حسن عامل، 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اردبیل گفت: نمایندگان مجلس حق 
دخالت در عزل و نصب های مدیران به 
ویژه در حوزه آموزش و پرورش را ندارند.

وی اظهار کرد: بهتر است نمایندگان 
مجلس به دور از دخالت در عزل و نصب ها 
در تصویب قوانین و نظارت بر آن دقت 
کنند و در حساس ترین شرایط اقتصادی 

کشور طرحی تحول آفرین به تصویب 
برسانند.

پــس ازآن نماینــده شهرســتان 
دشتستان در مجلس شورای اسالمی هم 
صدا به اعتراض بلند کرد و گفت: وظیفه 
نماینده مجلس عــزل و نصب مدیران 
نیست و من هم از گوشه  و کنار خبرهایی 
مبنی بر سهم خواهی و دخالت برخی 
نمایندگان در انتصاب ها را شنیده ام که 
در صورت صحت اشتباه و خالف است و 

نباید این روال وجود داشته باشد.
وی هم چنین افــزود: روی مصداق 
و اینکه چه فــردی مدیر شــود ورود 
نمی کنیم ولی بــر معیارهای انتصاب 
مدیران ازجمله اینکه مدیران دولت باید 
کارآمد، مردمی، انقالبی و پاک دست و 
در راستای گام دوم انقالب باشند، تأکید 
می شود.اما آش سهم خواهی نمایندگان 
تا جایی شور شد که رهبر انقالب نیز در 
دیدار اخیر خود با نمایندگان مجلس 
نسبت به دخالت برخی نمایندگان در 
انتصابات محلی واکنش نشــان داده و 
فرمودند: »نمایندگان مجلس در انتخاب 
استانداران، فرمانداران و مسائل اجرایی 

دخالت نکنند.«
با این حال اما به نظر می رسد به رغم 
توصیه شفاف ایشان این داستان هنوز 
ادامه دارد و باید هم چنان منتظر دیدن 
چنین سریال هایی بود؛ در شرایطی که 
بسیاری از چهره های قابل و ارزشمند 
با توجه به شــرایط حســاس کشور از 
حضور در دولت و کابینه محروم مانده اند 
توصیه و سفارش نمایندگان به عزل و 
نصب هایی که حتی همفکران خودشان 
هم قائل به آن ها نیســتند نکته مهمی 
است که باید موردتوجه قرار گیرد. شاید 
همان طور که رهبر انقالب گفتند بهتر 
است »هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، 

فعال شود«.
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 ادامه سریال سهم خواهی 
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رئیس خانه احــزاب ایران می گوید: تاکنــون هیچکدام از 
چهره های شاخص اصول گرا و اصالح طلب در مورد انحالل خانه 

احزاب صحبت نکرده اند لذا فعال چنین بحثی مطرح نیست.
حســین کمالی، در رابطه با عملکرد خانه احزاب به سایت 
منیبان گفت: نهادی به نام خانه احزاب در سایر کشورها وجود 
ندارد. در جمهوری اسالمی چنین نهادی تاسیس شد که از این 
طریق احزاب ساماندهی شوند و مشکالت  گفتمان در کشور حل 
شود. در حقیقت فلســفه وجودی خانه احزاب بر مبنای ایجاد 

هماهنگی میان احزاب بنا نهاده شده است.
رئیس خانه احزاب ایران افزود: اما با توجه به اینکه در ایران و در 
مجموعه تصمیم گیران حکومتی نسبته به فعالیت احزاب دیدگاه 

مثبتی وجود ندارد و حاکمیت احزاب را جدی تلقی نمی کند و بر 
خالف قانون اساسی نقش موثری را برای آنها در نظر ندارد، در 
نتیجه نقش خانه احزاب نیز  پر رنگ نیست و فعالیت  آن کم رونق 
است.کمالی با اشاره به وزنه خانه احزاب در سپهر سیاسی کشور 
تصریح کرد: به عبارت دیگر نوع فعالیت خانه احزاب و اثرگذاری آن 
تابع نگاهی است که به خود احزاب می شود. وقتی در نظام سیاسی 
کشور خود احزاب جدی تلقی نشوند، خانه احزاب هم که قرار است 
این مجموعه را هماهنگ کند، چندان جدی تلقی نمی شود لذا 

عملکرد خانه احزاب بستگی به نوع نگاه حکومت به احزاب دارد.
این چهره اصالح طلب در خصوص لزوم استمرار فعالیت خانه 
احزاب اظهار کرد: خانه احزاب به نوعی سندیکای احزاب تلقی 

می شود به این معنی که قرار است این نهاد مشکالت صنفی احزاب 
را حل و فصل کند. در غیاب خانه احزاب احتمال دارد هر جناح 
سیاسی که برسر کار می آید، گروه های دیگر نادیده گرفته شوند. 
بنابراین خانه احزاب می تواند مانع حذف کامل سایر گروه های 
سیاسی از صحنه شــود و یا اگر گروهی موقعیتی بدست آورد 

گروه های دیگر به صورت کلی نادیده گرفته نشوند.
کمالی ادامه داد: لذا وجود خانه احزاب می تواند به نوعی موجب 
هم افزایی میان احزاب اصالح طلب و اصول گرا شود. به عنوان مثال 
در حال حاضر احزاب هر دو جناح اصالح طلب و اصول گرا با قانون 
فعلی احزاب مخالف هستند و با آن مشکل دارند لذا در این نهاد 

می توانند با یکدیگر گفتگو کنند.
دبیرکل حزب اسالمی کار، خانه احزاب را محلی برای رایزنی 
میان احزاب مختلف دانست و خاطرنشــان کرد: عالوه بر این، 
احزاب جناح های مختلف در مورد مسائل دیگری نظیر قانون 
انتخابات  متفق القول هســتند و بر همین اساس با یکدیگر در 
این مورد در حال گفتگو هستند اما اینکه نظرات احزاب تا چه 

اندازه جدی گرفته می شوند، به نگاه حاکمیت به احزاب سیاسی 
بستگی دارد.

کمالی در واکنش به اینکه خانه احزاب قابل انحالل است یا 
خیر؟ یادآور شد:  تاکنون هیچ کدام از چهره های شاخص اصول گرا 
و اصالح طلب در  مورد انحالل خانه احزاب صحبت نکرده اند لذا  

فعالچنین بحثی مطرح نیست.

حسینکمالی:

بحث انحالل خانه احزاب مطرح نیست
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پریشاکرین

رئیسقوهقضاییه:
 به هیچ وجه

 نباید متهم تحقیر شود
محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: 
به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه 
داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات 
و کیفررساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در 
زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی 
کند.به گزارش جماران؛ رئیس قوه قضاییه با بیان 
اینکه در مواردی که نیاز به بازرســی از منزل یا 
محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت 
گیرد، گفت: چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی 
می کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت 
گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار 
فرد متهم بــرای اعضای خانواده یــا همکاران او 

دلهره ایجاد شود.
رئیس دستگاه قضا در همین رابطه به موضوع 
چگونگی دستگیری متهمین اشاره کرد و گفت: 
نهایت دقت صورت گیرد که نسبت به افرادی که 
ضرورت ندارد هنگام دستگیری و جلب در مقابل 
چشمان خانواده و همکارانش از دستبند استفاده 
نشود، حتی دیده میشود که از پابند هم استفاده 
می شــود که ضرورتی ندارد مگر در موارد موارد 

خاص و خطرناک بودن متهم .
    

رابرتمالی:
آمریکا با توافقی بدتر از برجام 

موافقت نخواهد کرد
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران 
گفت که کشورش با »توافقی بدتر از برجام« موافقت 

نخواهد کرد.
به گزارش ایلنــا، »رابرت مالی« کــه با پایگاه 
»نیویورکــر« گفت وگــو می کــرد، افــزود که 
پیشرفت های هســته ای ایران که در مقطع زمانی 
توقف پنج ماهــه مذاکرات وین صــورت گرفت، 
باعث شده برجام به سمت تهی شدن از منافع منع 

اشاعه ای حرکت کند.
مالی مدعی شــد که در زمانی کــه دور هفتم 
مذاکرات وین در اواخر ماه نوامبر آغاز شــد، برنامه 
هسته ای ایران از چارچوب های تعیین شده در قالب 

برجام خارج شده بود.
    

 باقری با »مورا« 
دیدار و گفت وگو کرد

رئیس هیئــت مذاکره کننده کشــورمان با 
معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه 
اروپا دیدار و گفتگــو کرد.به گزارش خبرگزاری 
مهر، علــی باقری رئیس هیئــت مذاکره کننده 
کشــورمان بــا »انریکه مورا« معــاون دبیرکل 
ســرویس اقدام خارجی اتحادیــه اروپا دیدار 
و گفتگــو کرد.حســین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجــه کشــورمان نیز صبح دیــروز در 
خصوص مذاکرات وین گفت: از امروز دور جدید 
مذاکراتمان در وین شــروع می شــود. از جمله 
موضوعاتی که در دســتور کار ما اســت بحث 
تضمین و راســتی آزمایی اســت. فکر می کنم 
امروز ما یک سند مشترک و قابل قبولی را روی 
میز مذاکره کنندگان داریم و ما آن ها را اســناد 
۱ دسامبر و ۱۵ دســامبر می خوانیم که هم در 
موضوع هسته ای و هم در موضوع تحریم ها است؛ 
یعنی سند ژوئن ۲۰۲۱ را کنار گذاشتیم و به یک 

سند جدید و مشترک رسیدیم.
    

ادعای آمار فراوان مصرف 
تریاک در بین نمایندگان!

نماینده ادوار مجلس مدعی وجــود اعتیاد و 
فساد جنسی و قماربازی در بین نمایندگان مجلس 

شده است.
به گزارش پایگاه خبری جمهوریت سید جواد 
ابطحی، نماینده ادوار مجلس درباره اظهارات تازه 
علیرضا سلیمی درباره حضور یک معتاد تزریقی 
در بین نماینده دوره هشــتم گفت: متاسفانه این 
مورد در مجلس هشتم حضور داشت و نمایندگان 
نیز ایشان را می  شناختند و موضوع را می دانستند.

طرح دوباره موضوع حضور نماینده معتاد با اعتیاد 
تزریقی در دوره هشــتم مجلس توسط علیرضا 
سلیمی، عضو هیئت رییســه مجلس یازدهم در 
برنامه تلویزیونی دستخط با واکنش های جدیدی 

روبه رو شده است.
 سلیمی مهر ماه سال جاری نیز در گفنگویی 
با خبرگزاری فارس به این مســاله اشــاره و آن را 
دلیلی بر لزوم بازنگری در قوانین انتخابات مجلس 
و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان خوانده بود. به 
گفته ابطحی،نماینده ادوار مجلس درباره موضوع 
درگیری این نماینده بــا اعتیاد تاکید کرد: اعتیاد 
ایشــان از قبل از ورود به مجلس بــود اما در دوره 
نمایندگی در مجلس تشدید شــد و از خوردن به 

تزریق رسید. 

روی موج کوتاه

رئیس کمیسیون مشترک »طرح حمایت 
از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای 
مجازی« با انتقاد ازرســانه ای شدن نظر مرکز 
پژوهش ها در مورد طرح حمایــت گفت: نقد 
مرکز پژوهش ها در مورد طــرح در واقع بیانیه 

سیاسی است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت یازدهمین 
نشست کمیســیون مشــترک طرح حمایت 
از حقــوق کاربــران و خدمات پایــه کاربردی 
فضای مجازی روز دوشنبه، ۶ دی ماه با حضور 
کارشناســان و نمایندگان مرکز پژوهش های 
مجلس، وزارت ارتباطــات و مرکز ملی فضای 

مجازی  برگزار شد.
رضا تقی پور انوری رئیس کمیسیون مشترک 
فضای مجازی در ابتدای این نشست گفت: پس 
از آخرین نشســت با مصوبه کمیسیون مقرر 
شــد با توجه به نامه وزارت ارتباطــات و اعالم 
مرکز ملی فضای مجازی مبنی بر اینکه نظرات 
کارشناسی بهتر است در پیش نویس طرح لحاظ 
شود و بر اساس تصمیم و نظر کمیسیون طرح به 

کارگروهی در مرکز پژوهش ها ارجاع شود.
وی ادامه داد: همچنین با تدبیر رئیس مجلس 
قرار شد ریاست کارگروه از اعضای کمیسیون 
مشترک باشــد و در نهایت آقای یزدی خواه را 
معرفی کردیم و به فوریت روند بررســی طرح 

آغاز شد و در نشست امروز گزارش روند بررسی 
طرح در مرکز توسط ایشان ارائه خواهد شد و در 
ادامه ارائه مدل مفهومی نسخه جدید و بررسی 
تفاوت های این دو نسخه و تشریح نسخه جدید 

در دستور کار قرار خواهد گرفت.
تقی پور افزود: مدل مفهومی این طرح موجود 
اســت و در این رابطه مشکلی نداریم، نقد مرکز 
پژوهش ها مربوط به نسخه قبلی است و قرار شد 
نسخه جدید ارائه شــود و با قول و قرارهایی که 
گذاشتیم، کارگروه در هفته دوم ۶ جلسه برگزار 
کرد و ادغام ها انجام شد و روند کار هم به خوبی 
پیش رفت.رئیس کمیســیون مشترک طرح 
حمایت از کاربران در فضای مجازی با انتقاد از 

رسانه ای شــدن نظر مرکز پژوهش ها پیش از 
ارسال به کمیسیون یادآور شد: از هیأت رئیسه 
مجلس می خواهیم به مــا بگوید که چگونه در 
جریان نامه های ارسالی قرار بگیریم و اگر روال 
ارائه نامه ها به نمایندگان تغییر کرده به ما  اطالع 
دهند؛ ما در مورد ارجاع طرح به مرکز رأی گیری 
کردیم و متن مصوبه روشن است و قرار شد مرکز 
طی ۱۰ روز طرح را بررسی و به کمیسیون ارائه 
کند اما خروجی مرکز بیانیه سیاسی است که نظر 
اغلب نمایندگان هم همین است ضمن اینکه تا 
۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ نســخه مشترکی در اختیار 

معاونت های مرکز نبوده است.
  مرکزپژوهشهانبایدبهجای
شوراینگهباناظهارنظرکند

تقی پور خطاب به قائم مقام و کارشناســان 
مرکز پژوهش ها در نشست، یادآور شد: شما نباید 
به جای شــورای نگهبان اظهارنظر و نماینده را 
مجبور کنید اظهارنظرش را عوض کند؛ نماینده 

اختیار دارد. 
یزدی خواه با بیان اینکه قانونگذاری وظیفه 
مجلس است، ادامه داد: مرکز پژوهش ها وظیفه 

مشــورتی دارد و ما از مرکز مشورت می گیریم 
و در برخی موارد در قالب ماده ۱۴۲ که مســیر 
رسمی تری است، مسائل را پیگیری می کنیم؛ 
مطلع شدیم که این اطالعیه و نامه در سایت ها 
منتشر شــده درحالیکه قرار بود دو طرح با هم 
تلفیق شــوند نه اینکه نظر جدیدی ارائه شود؛ 
ما از مرکز نظر مشــورتی می گیریم و در کجای 
آیین نامه آمده که نظرات مرکز قبل از اینکه به 
ما ارائه شود، در ســایت ها منتشر شود؟ بنده به 
عنوان رئیس کمیته از این نامه اطالعی نداشتم 
و حتی رئیس کمیسیون مشترک هم در جریان 
موضوع نبودند.مهــرداد ویس کرمی ،نماینده 
ورامین با اشاره به متن منتشرشده توسط مرکز 
پژوهش ها در مورد طرح حمایت از کاربران در 
فضای مجازی گفت: این موضوع بیش از آن که 
کار پژوهشی و علمی باشد بیانیه ژورنالیستی بود؛ 
حتی ما در جریان موضوع قرار نداشتیم و گفتیم 
احتماالً شایعه یا فتوشاپ است در این رابطه بهتر 
است برای رضای خدا کارهایمان را انجام دهیم تا 
ماندگار شود، البته کارشکنی های اینچنینی هم 
در مورد طرح حمایت از خانواده و تعالی جمعیت 
داشــتیم و همان افرادی که در مسیر این طرح 
کارشکنی می کردند پس از بیانات رهبر معظم 
انقالب در مورد آن از فوایــد و اثرات مثبت آن 

صحبت می کردند.

مرکزپژوهشهاسیاسیکارینمیکند
عطاء اهلل رفیعــی آتانی، قائم مقــام مرکز 
پژوهش های مجلس در این نشست یادآور شد: 
نظرات مرکز در مورد طرح هیچ تغییری نکرده 
و بر اصــل تنظیم گری برای فضــای مجازی با 
نگاه دینی و انقالبی مورد توجه اســت؛ در دوره 
گذشته موضوع در دستور کار دفتر فرهنگی بود 
که با جدیت کار را پیگیری و نظر مرکز این  بود 
که خروجی کار باید بر اســاس گزارش ها باشد 
اما به گزارش هایی که حاصل نظر جمع باشــد 
نرسیدند؛ ما کلیات، اصل ضرورت تنظیم گری و 
نگرانی ها را قبول داریم و دفاتر ما نظرات اصالحی 
برای اصالح طرح داشتند بنابراین اتفاق جدیدی 

نیفتاده و به معنای تکمیل فرآیندها است.
وی ادامه داد: در مرکز سیاسی کاری نمی شود 
و نامه مذکور هم روز سه شــنبه به صورت آنی  
ارسال شد و اینکه رسانه ای شده بخشی از آن به 
دلیل اهمیت موضوع بوده است؛ در مرکز عالقه 
و آمادگی برای اعمال نظرات مشــورتی وجود 
دارد و شأنی بیش از مشورت برای خودمان قائل 
نیستیم در این رابطه نیاز است فرصتی به ما دهید 
تا مرکز طرح را کامل و نظر شما را استماع کند و 
اگر قرار است جلساتی را در مجلس برگزار کنیم، 
حضور خواهیم یافت و همین نگاه و مسیر را ادامه 

خواهیم داد.

انتقادتندازرسانهایشدنگزارشطرحصیانت

نقد  مرکز پژوهش ها، بیانیه سیاسی بود


