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توافق موقت یا دایم هسته ای؟
عمده طر فهای مذاکرات دور هفتم برجام به
توفیق این دور از مذاکرات در مقایسه با شش دور
پیشین ،خو شبینتر هستند .به نظر میرسد
ایران نیز در این مذاکرات با دست ُپر و با مطالبات
روشــن و قاطع ،حاضر شده و طبیعی است که
غربیها و مشخص ًا آمریکا میدانند که باید
امتیازات مختلفی به ایران بدهند و البته درباره
این موضوع کام ً
ال هوشیارند و بر این اساس در
وهله اول تالش میکنند تا امتیاز ندهند و پس
از آن نیز در حد توان به ارائه امتیازهای محدود
و پلکانی رضایت خواهند داد .افــزون بر این با
عنایت به موضع قاطعی که تهران در این دور
از مذاکرات دارد ،برخالف ادعاها و مطالباتی
که آمریکاییها در قالب بیانیه و مصاحبه طی
هفتههای اخیر مبنی بر مذاکرات در حوزههای
غیر برجامی مانند موشکی و منطقهای مطرح
کــرده انــد ،به نظر می رســد مــذاکــرات پیشرو
تنها محدود به بحثهای هستهای باشد زیرا
برنامه هستهای ایــران اکنون تا حدی موجب
نگرانی غربیها شده که تمام تمرکز آنها بر آن
خواهد بود و خود این مسئله نقطه مثبتی برای
ایران است که در مذاکره درباره سایر موضوعات
دستکم در این مقطع تحت فشار قرار نخواهد
گرفت .در عین حــال یکی از موضوعاتی که
طی روز های قبل از آغاز مذاکرات نیز در فضای
رسانه ای مطرح شده و برخی مقام های غربی
هم از تمایل بــرای آن سخن گفته انــد ،موضوع
توافق موقت ،قبل از توافق نهایی احیای برجام
است .پیشنهادی که البته سابقه آن به قبل از
آغــاز مــذاکــرات ویــن بــاز مـیگــردد .با ایــن حال
به نظر میرسد این بار ماجرا کمی جد یتر از
ما ههای ابتدایی سال  2021است و غربیها
در اجــرای آن کمی مصممتر هستند .ظاهر ًا
جمعبندی آمریکاییها این است که ایــران در
مــاه هــای اخیر در تــوان هستهای به مرحلهای
رسیده که اگر به سرعت متوقف نشود ،شاید
نتوان به راحتی در آینده آن را مهار کرد .بر این
اساس با پیش کشیدن ایده توافق موقت سعی
در توقف یا کاهش سرعت ایران در حوزه غنی

سازی دارند .معنای این توافق آن است که در
شرایط بیاعتمادی مفرط ،دوطرف اهرمهای
فشار خود را حفظ میکنند .برای مثال ،ایران به
جای بازگشت کامل به محدودیتهای برجام،
از غنیسازی  ۶۰درصــد ،به غنیسازی ۲۰
درصد بازمیگردد یا نظارتهای فراپادمانی را
میپذیرد .در مقابل ،آمریکا نیز مثال به جای لغو
تحریمها ،اقــدام به صدور معافیت تحریمهای
نفتی تــا سقف خاصی بــرای چین ،هند و...
میکندو امکان مبادالت بانکی در ازای واردات
برخی کاالها و اجازه آزادسازی بخشی از اموال
بلوکهشده را خواهد داد .این شاکله آن چیزی
است که طرف غربی و به ویژه آمریکا در قالب
بحث «توافق موقت» دنبال می کنند .بدیهی
است این موضوع موافقان و مخالفان جدی دارد.
مخالفان این بحث آن را متاثر از شرایط فعلی
طرف غربی می دانند و معتقدند با اجرای ایده
توافق موقت ،در صورت شکست دموکرا تها
در انتخابات مــیــا ندور های با موقعیتی لرزان
در کنگره و جامعه آمریکا ،ممکن است شانس
احیای برجام برای همیشه از دست برود .افزون
بر این ،بسیاری اید ه توافق موقت را نیز (مخصوصا
در زمانی که ایــران دست برتر را در مذاکرات
پیش رو دارد) صرفا یک راهکار انحرافی برای
فــرار از لغو تحریم ها و اعطای فرصت مجدد
تنفس بــرای شرطی کــردن جامعه دانسته اند
که ممکن است با چند مشوق ناپایدار توقعات
اجتماعی بــاال رود و به توافق پایدارنیز منجر
نشود .بنابراین تن دادن به توافق موقت اگر چه
ممکن است منافع کوتاه مدت و موقتی برای
ایران داشته باشد اما در بلند مدت زیان آن بیشتر
خواهد بود و فرصت رسیدن به یک توافق جامع
و احیای پایداربرجام را از بین خواهد برد چرا
که اگــر نتوان از طــرف غربی درشــرایــط فعلی
که ایــران به واسطه پیشروی در غنی ســازی و
حجم ذخایر خــود دســت برتر در مــذاکــرات را
دارد ،امتیاز گرفت معلوم نیست در شرایط آتی
مسیر تحوالت به چه سمت و سویی برود.اما از
منظری دیگر برخی معتقدند نمی توان چنین
یکسره و صفر و صدی با این موضوع برخورد کرد
بلکه باید هر چیزی دراین باره را برمبنای داده
وستانده و میزان کسب منافع ملی بررسی کرد.
پس از خروج دولت ترامپ از برجام و بعد از آن
که طرف اروپایی تعلل های بسیار زیاد در انجام
تعهدات خود برای انتفاع ایران از برجام انجام
داد ،مجلس ش ــورای اســامــی در قالب طرح
«اقــدام راهبردی بــرای لغو تحریمها و صیانت

چهارشنبه  10آذر۱۴۰۰
25ربیع الثانی .1443شماره 20815

از حقوق ملت ایــران» تکالیفی را برای دولت و
توسعه صنعت هسته ای تعیین کرد که باعث
توسعه سریع صنعت هسته ای شد و ایران وارد
حوزه های جدید مثل غنی سازی  60درصدی و
توسعه سانتریفیوژهای پرسرعت تر شد که نتایج
آن عمال زمین بازی مذاکرات هسته ای را تحت
تاثیر قــرارداد و در حالی که در دوره قبل ایران
به طور مکرر فقط به انجام ندادن این تعهدات
اعتراض دیپلماتیک می کرد ،در شرایط جدید و
با زمان بندی های تعیین شده در این قانون گام
های جدید را برمی داشت که امروز نتیجه آن گام
ها به دغدغه جدی طرف مقابل بدل شده و شاید
به جرئت بتوان گفت آن ها را به التماس برای
آغاز سریع تر مذاکرات واداشته است بنابراین با
این شرایط اگر طرف مقابل حاضر باشد امتیاز
در خور و مناسبی در قبال بازگشت یا کاهش
سرعت هر کدام از این مراحل بپردازد می توان
آن را بررسی کرد البته بدیهی است این امتیازات
نباید امتیاز های کوچک،مشروط و غیر متناسب
مانند آزاد سازی محدود برخی اموال بلوکه شده
کشورمان باشد بلکه باید عینی و از نظر وزن
کامال قابل مقایسه با آن چیزی باشد که انتظار
دارند ایران انجام دهد .به طور مثال می توان در
قبال توقف غنی سازی  60درصد امتیاز تضمین
شده فروش نفت ایران و بازگشت کامل عواید آن
را در نظر گرفت .بدیهی است این مورد به عنوان
مثال بیان شده و قطعا کارشناسان و مسئوالن
ذی ربط در این موضوع باید گام های متناظر
و متناسب با حفظ قدرت بازگشت پذیری ایران
را تعیین کنند چرا که با حفظ شرایط بازگشت
پذیری و حتی زمان مند کردن این توافق موقت
هر گونه بدعهدی آمریکا متاثر از تغییرات سیاسی
داخلی در واشنگتن یا هر موضوع دیگری قابل
پاسخ خواهد بود و لذا در این شرایط ایران ضمن
آن که می تواند از فشار تحریم ها بکاهد عمال
با فراغ بال بیشتری از لحاظ اقتصادی فرایند
مذاکرات را ادامه خواهد داد چرا که یکی از اهرم
های طرف غربی برای تحت تاثیر قرار دادن ایران
در میز مذاکرات ایجادالتهاب اقتصادی در داخل
کشورمان بوده که نمونه های آن را همواره در
نوسان های شدید قیمت ارز در آستانه یا همزمان
با مذاکرات شاهد بــوده ایــم .بدیهی است این
روزها عرصه مذاکرات هسته ای نیازمند انسجام
و همراهی و همفکری همه نیروهای داخلی
برای پیشبرد منافع ملی است و ارائه راهکارهای
مختلف می تواند چشم انداز دقیق تری را پیش
روی تیم مذاکره کننده هسته ای قرار دهد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••دیروز که برام قبض گاز اومد کامال متوجه
شدم هدف پیامک شرکت گاز برای چی بود!
تعزیرات فقط بلده به کاسب ها گیر بده.
••روزهای اول انقالب اگر پنج کالس و سیکل
سواد داشتی معلم می شدی ولی االن فوق
دکترا اگــر داشته باشی باید کنار خیابان
دست فروشی کنی .چرا؟
••من بچه بودم ابومسلم مشکل داشت االن
40سالمه پدیده و اوضاع پدیده همین طوری
است که میبینید .آهای جویبار! بیا مدیریت
یاد خراسان بده.
•• وقتی اجناس سر به فلک کشیده است ،چرا
توزیع کاال را کوپنی انجام نمی دهید تا اقشار
ضعیف جامعه هم بتوانند از نعمت های الهی
بهره مند شوند؟
••انتظار داشتیم با آمدن آقای رئیسی و دولت
جدید کمبودها و گرانی ها و  ...تمام شود.
اما انگار قرار است حاال حاالها در بر همان
پاشنه بچرخد.
••درعجبم از شرکت مخابرات که با وجود
سرقت کابل های تلفن و هفته ها قطعی و
مراجعات مکرر هیچ اقدامی انجام نمی دهد
اما مرتب قبض آبونمان و عوارض و ...صادر و
تهدید به قطع تلفن می کند.
•• بعضی ها پشت سرمون حرف می زنن اما
نمی دونن که ما هیچ وقت به پشت سرمون
نگاه نمی کنیم.
••تعجب می کنم از دولــت که به مخابرات
چیزی نمی گه .شاکیان خرابی تلفن ثابت
خیلی زیــاده و همه می نالند .هر جا هم که
شکایت می کنی فایده ای نداره .قابل توجه
روابط عمومی مخابرات!
••صاحبخانه ای که ارزش خانه اش در طول
یک سال دو سه برابر شده چرا باز می خواهد
از اجاره خانه هم درآمد چند برابری داشته
باشد؟ ما یک مغازه کوچک داشتیم و یک
دفعه به ما گفتند که اجاره مغازه سه برابر شده
است! ما هم کل مغازه را جمع کردیم!
••طــی یــک ســـال گــذشــتــه فــقــط یــک عــدد
بیسکویت ساقه طالیی بی سر و صدا ۵۰۰۰

پیامك2000999 :

تلگرام 9033337010:

تومان گران شده است.
•• نماینده مجلس رفته ورزشگاه بازی رئال رو
ببینه فقط برای مردم شناسی! چرا این قدر
شلوغش می کنید آخه! یکی باید پیدا می شد
دیگه رفتار مردم مادرید رو شناسایی کنه!
••چرا هیچ سازمانی پیگیر تیم فوتبال پدیده
نیست؟ واقعا باعث شرم است که آخرین تیم
لیگ هستیم! امسال اگر این جوری پیش بره
تیم به لیگ دسته دوم سقوط می کنه!
••چه جوری تورم  50درصد است که همه
خــوراکــی ها از یک ســال پیش حداقل سه
برابر شــده؟ شاید این مسئوالن ،تــورم را با
قیمتهای کوچه خودشان می سنجند!
•• باال بودن میزان مالیات ،عوارض شهرداری
و کرایه ها از دالیل صعود قیمت ها شده است
اماخواهشمیکنیممقاماتاجراییومالکان
مغازه ها طــوری امــور را تنظیم کنند که این
حق حساب های اعمال شده عامل و بهانه
گرانفروشی توسط کسبه و مستاجران نشود.
•• با این وضعیت مالی خراب مردم و گرانی
روز افزون اجناس ،اگر دولت نمی تونه جلوی
گرانی ها رو بگیره پس به یارانه ها اضافه کنه
که قدرت خرید مردم بره باال تا بتونن الاقل
مقداریموادغذاییبرایخانوادهشونبخرن.
••در خصوص مطلب توزیع مرغ و تخم مرغ
به صــورت اینترنتی بفرمایید شما کی به
وعدههای تان عمل کردید که االن صحبت
از توزیع اینترنتی می کنید؟ برنج هندی می
آورید که خودتان تا حاال از آن نخورده اید!
•• آقایان مسئوالن! بیشتر مناطق شهر ناامن
شده؛سجاد،احمدآباد،راهنمایی،فلسطین،
کالهدوز ،سازمان آب ،هاشمیه و ...این هم
شد زندگی؟! همه جا موتور سواران معتاد و
بیکار حتی از شهرهای اطراف در شهر جوالن
می دهند!
•• همه از گران فروشی و احتکارها و دزدی ها
و ...ناراضی هستند .وقتی دولت خودش به
گرانی ها دامن می زند و با توجیه قانونی این
کار را می کند این مسائل به بقیه مردم هم
تسری پیدا می کند.

•• موتور آسانسور ساختمانی را از پشت بام
بردند و موتور کولر چند خانه را هم همین طور
و سرقت از داخل خودروها و پارکینگ منازل
هم زیاد شده .انگار این دزدان معتاد فقط
مانده بروند کره ماه دزدی!
••تعزیرات باید با مواردی ظاهرا کوچک اما
مهم برخورد کند .به عنوان نمونه وزن کردن
ظرفهمراهبامادهغذاییمثالجعبهشیرینی
یا ظرف عسل و روغن زرد و....کسبه محترم
باید قیمت اصل ماده غذایی را جدا و قیمت
ظرف را هم جدا محاسبه کنند.
•• ای کاش موقع رسیدن به آرزوهامون هنوز
جوان باشیم!
•• بــا واری ــز احتمالی یــارانــه جدید دولــت،
بیشترین سود متوجه خانوارهای با تعداد
نــفــرات بــاالســت ،در حــالــی کــه بیشترین
نیازمندان خانوارهای تک نفره و دونفره
هستند و سالمندان تک نفره ،زنان مطلقه و
بی سرپرست و دانشجویان وطالب درحال
تحصیل وبیکار.
•• در حدود  25نفر آتش نشان مشهد هستیم
که سال 80استخدام شدیم تا سال  84بیمه
تامین اجتماعی بودیم و بعد از سال  84بدون
نظرخواهی از ما بیمه ما را تبدیل به خدمات
درمانی کردند در حالی که شغل آتش نشانی
جزو مشاغل سخت شناخته شده است و اگر
تامین اجتماعی بودیم مزایای بهتری داشتیم
ولی االن در شرایطی که همه اش در حال
ماموریت های سخت هستیم مانند کارمندان
پشت میز نشین باید بازنشسته بشویم!
••چرا اخبار مربوط به خرید برنج خارجی و
آزاد سازی هزاران تن برنج از گمرکات نه تنها
تاثیری در کاهش قیمت این محصول نداشته
که موجب افزایش قیمت شده است؟
•• بابت چاپ گزارش صوت های ملکوتی در
ضمیمه زندگی سالم بسیار تشکر می کنم.
خیلی جالب بود.
•• کمی با آدم های عصبی مهربون باشین.
نمی دونین اون ها چه دردی می کشن تا
آروم بشن!

کوچ دولت از تصمیم های فردی به شورایی

طرح صیانت به مرکز پژ وهش ها بازگشت

سخنگوی دولت در اولین نشست با خبرنگاران :از تصمیم گیری های فردی به تصمیم گیری های جمعی و شورایی کوچ کردیم

در پی ارائه پیشنهادهای جدید از سوی دولت طرح حمایت از کاربران برای بررسی و اصالح به مرکز پژوهش های

هادی محمدی – سخنگوی دولت سیزدهم در
نخستین نشست خود با نمایندگان رسانهها با
اشاره به صد روزه شدن این دولت اظهار کرد :ما
امروز بازگشت به مردم و قانون اساسی را شاهد
هستیم .ما از تصمیمگیر یهای فــردی کوچ
کردیم به تصمیمگیریهای جمعی و شورایی.
امــروز شوراهای تعطیلشده بیش از 1 0ساله
احیا شدهاند و تصمیمگیریها به صورت جمعی
و نخبگانی انجام میشود .به گزارش خراسان،
علی بهادری جهرمی در این نشست که با حضور
همه خبرنگاران حــوزه دولــت رسانه ها و برای
آشنایی بیشتر دو طرف برگزار شد ،با بیان این که
در ابتدای شهریور متأسفانه شاهد آمار از دست
دادن شهروندان به شکل گسترده بودیم ،افزود:
اما امــروز کسی در کشور استرس دسترسی به
واکسن کرونا را نــدارد .ما آزادی های عمومی
را که جزو اولویتهای دولــت سیزدهم است،
در دسترس مردم قرار دادیم .ترددهای شبانه،
دیگر به دستور رئیس جمهور ممنوع نیست و آمار
تلخ درگذشت شهروندان از  ۷۰۰نفر در صد روز
پیش ،اکنون به زیر  ۱۰۰نفر رسیده است .وی
تاکید کرد :اولویت دولت ،حفظ کرامت مردم
و رسیدگی به دغدغههای اساسی مردم است.

رئیس جمهور پیش از نشستن بر کرسی ریاست
جمهوری حل مشکل ورود واکسن را آغاز کرد.
ما از  ۱۵اسفند که اولین بسته واکسن وارد
کشور شد تا آغاز این دولت ،حدود پنج میلیون
دوز واکسن به مردم تزریق کرده بودیم .از سوم
شهریور تا امــروز  ۱۰۰میلیون واکسن جدید
تزریق شده است یعنی سرعت تزریق واکسن در
این سه ماه40برابر سرعت دوره قبلی بوده است.
هر 10روز یک سفر استانی

سخنگوی دولــت بــا بیان ایــن کــه ام ــروز دیگر
دیوارهای بین دولت و مردم فرو ریخته است،
تصریح کــرد :در صد روز اخیر دولــت ،شاهد
برگزاری  ۱۰سفر استانی از سوی رئیس جمهور
و بیش از  ۱۰۰سفر از سوی مقامات عالی بودیم.
چرا این حجم از کار انجام شد؟ به دلیل این که
تشریفات زاید کنار گذاشته شد .در بازدیدها
و سفرها دیگر شاهد تشریفات زایــد نیستیم.
بهادری جهرمی تصریح کــرد :کشوری که در
آن حتی همین ورود واکسن هم گره میخورد
به مسائل خارجی و اجــرای  FATFیا بازگشت
به برجام و هر مسئله خارجی و ایــن که تصور
میشد حل هر مشکل یا بحران و ورود واکسن،

پاسخش از بیرون مرزهاست نه از درون مرزها،
امروز با دیپلماسی فعال خارجی نه تنها واردات
واکسن این گونه شده است که با کمبود واکسن
هم مواجه نیستیم بلکه با انبارهایی از واکسن
مواجه ایم که منتظر حضور مردم برای تزریق
هستند .بهادری جهرمی تاکید کــرد :این ها
همه با دیپلماسی فعال خارجی است که اکو و
شانگهای را شاهد بودید؛ هم در حوزه ساختار
دیپلماسی کشور و هم به طور خاص دیپلماسی
فردی ،شخص رئیس جمهور به صورت فردی
پیگیر مسائلی مثل ورود واکسن و حل مشکل
گاز است .اگر قرارداد دو روز پیش امضا نمیشد
ما باید منتظر بحران گاز و قطعی آن در فصل
زمستان میبودیم.بهادری جهرمی تاکید کرد:
امروز کاالهای اساسی در دسترس مردم است
و مردم برای این که بتوانند به مرغ و تخممرغ
دسترسی داشته باشند نه استرس و نه واهمهای
دارند و نه نیاز است در صفهایی بایستند برای
دریافت کاال یا سبد کاال .امروز سبد کاال با احترام
در منزل به مردم تحویل داده میشود و مردم
با سفارش اینترنتی میتوانند مرغ و تخممرغ
و از امروز برنج و شکر و روغن و به زودی برخی
کاالهای لبنیاتی را در منزل دریافت کنند.

بازدید هیئت رسانه ای عراقی از موسسه فرهنگی هنری خراسان

عکس:میثم دهقانی

مجاور-موسسه فرهنگی هــنــری خــراســان
روز گذشته میزبان هیئتی از فعاالن فرهنگی
و رســانـهای عراقی بــود .در ابتدای ایــن دیــدار
صمیمانه ،دبیر تحریریه روزنــامــه خراسان
توضیحاتی دربــاره تاریخچه ،قدمت و جایگاه
و تاثیر گــذاری روزنامه خراسان دربین مردم
استان و کشور و توجه جدی این روزنامه به توسعه
در فضای مجازی ارائــه کــرد .همچنین دبیر
سیاسی و بین الملل روزنامه خراسان نیز  در این
نشست از رویکرد تخصصی و ویژه این روزنامه به
تحوالت عراق گزارشی ارائه داد .از سوی دیگر
خبرنگاران و نمایندگان نشریات مختلف عراقی
از جمله صوت البغداد ،الحراک ،المجالس،
الدستور و اضواءالکاظمیه و...که در این نشست
حضور پیدا کــرده بودند ،به ارائــه گزارشی از
فعالیت های خود و رسانه های خبری دیجیتال و
نشریات کاغذی در این کشور پرداختند« .ترسیم
چشم انــدازی بــرای همکاری هر چه بیشتر و
بهتر بین رسانه های ایرانی و عراقی» از دیگر

موضوعاتی بود که مورد توجه قرار گرفت و هر
دو طرف خواستار افزایش همکاری های هرچه
بیشتر بین رسانه های ایرانی و عراقی شدند.
در پایان این دیــدار ،عادل حسونی العرداوی،
سردبیر روزنامه صوتالبغداد با تقدیر از عملکرد
روزنــامــه خــراســان ،تاکید کــرد انتشار بیش از

 70ساله یک نشریه آن هم بدون حتی یک روز
تعطیلی کار بسیار سخت و دشــواری است که
کمتر می توان نمونه آن را در جهان پیدا کرد و
البته روزنامه خراسان توانسته از پس آن برآید.
هیئت عراقی از شهر چاپ موسسه خراسان نیز
بازدید کردند.

مجلس برگردانده شد
طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی با رای
عصر دیروز اعضای کمیسیون مشترک صیانت
(حمایت از کاربران در فضای مجازی)به مرکز
پژوهشهای مجلس برگشت خورد تا مواد آن
براساس نظرات کارشناسان و صاحبنظران
اصــاح شــود.بــه گـــزارش تسنیم ،در جلسه
گذشته کمیسیون طرح صیانت اعالم شد که
وزیــر ارتباطات در نامه ای خواستار اصالح
برخی موارد طرح شده است .شنیده ها حاکی
از این است که این فرایند با پیگیری محمد
باقر قالیباف رئیس مجلس انجام شده و در
پیشنویس پیشنهادهای دولــت نیز مباحث
مربوط به اینستاگرام و پلتفرمهای پرمخاطب
تغییرات جدی دارد.
در همین خــصــوص ،لــطــفا ...سیاهکلی
سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح
حمایت از کاربران در فضای مجازی ،در گفت
و گو با تسنیم ،با اشاره به نشست عصر دیروز
ایــن کمیسیون گفت :از آن جا که در اواخــر
جلسه روز دوشنبه کمیسیون ،تعداد اعضا از
حدنصاب دو سوم برای رایگیری کمتر بود،
امکان به را ی گذاشتن پیشنهاد دولت میسر
نشد بنابراین در این زمینه به شکل استمزاجی
رایگیری انجام شد که نتیجه آن نیز مثبت بود.
به همین دلیل مقرر شد برای بررسی پیشنهاد
دولت و انطباق آن با کلیات و جزئیات طرح،
آن را به مرکز پژوهشها ارســال کنیم .وی
افزود :در همین راستا در نشست عصر دیروز
کمیسیون که با حضور اکثریت اعضا برگزار
شــد ،رایگــیــری رسمی دربـــاره دســتــور کار
جلسه انجام شد و اعضا به بازگرداندن طرح به
مرکز پژوهشها رای مثبت دادند .سخنگوی
کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از
کاربران در فضای مجازی ،خاطرنشان کرد:
علت ارسال طرح به مرکز پژوهشهای مجلس
این بود که پیشنهاد دولــت دربــاره این طرح
موجب تغییراتی در کلیات و جزئیات طرح
مذکور میشد و با توجه به این که هدف ما این
است که نظرات دولت درخصوص این طرح
نیز مدنظر قرار گیرد ،آن را به مرکز پژوهشها
ارجاع دادیم تا تغییرات الزم را روی طرح در
مدت  10روز اعمال کنند.سیاهکلی گفت:
جلسه آینده کمیسیون ،یک روز پس از اتمام
بررسی طرح در مرکز پژوهشها برگزار خواهد
شد.همچنین عصر دیروز ،توانگر از نمایندگان

مجلس هم در توئیتی نوشت« :ارجــاع طرح
حمایت(صیانت) از کاربران در فضای مجازی
به مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی های
دقیق تر ،در راستای تامین مطالبات و دغدغه
های مردم صورت گرفته است .مرکز پژوهش
ها با مشارکت دولت ،صاحب نظران و همچنین
کسب وکــارهــای فضای مجازی ،اصالحات
مورد نیاز را در طرح اعمال خواهد کرد».
دولت چه پیشنهادی داده است ؟

این خبر حاکی است ،امیرخوراکیان معاون
حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی
در جلسه روز دوشنبه این کمیسیون اشاره کرده
بود« :ویرایش جدیدی از طرح صیانت از سوی
وزارت ارتباطات ارائه شده که  ۷۰درصد آن
با نسخه فعلی اشتراک محتوایی دارد اما ۳۰
درصد تغییراتش باعث میشود تا حساسیت
جامعه و کسبوکارها به طرح صیانت کاهش
یابد».در عین حال محرمانه بودن پیشنهاد های
دولت مورد انتقاد برخی از کاربران قرار گرفته
بود و برخی از آنان بر شفافیت در این باره تاکید
کردند .همزمان در عین حال کاربری نوشت:
«این فرایند با پیگیری رئیس مجلس انجام شده
و در پیشنویس پیشنهادهای دولت نیز مباحث
مربوط به اینستاگرام و پلتفرمهای پرمخاطب
تغییرات جدی دارد».
شیوه بررسی در مرکز پژ وهــش ها چگونه
خواهد بود؟

کاربری نیز با ابراز خرسندی از این تصمیم
نــوشــت« :طــرح بــه مرکز پــژوهــش هــا در یک
کارگروهی با ریاست دکتر تقی پــور ارجــاع
شــد تــا ظــرف حــدود  10روز نــظــرات وزارت
ارتباطات هم اعمال شــود .از نظر ما ارجاع
به مرکز پژوهش ها خوبه ولــی چــون مطابق
ماده  142ارجاع نشد ،طبع ًا کارگروه مذکور
در مرکز پژوهش ها در چارچوبی که خودش
صالح می دونــه جلسات رو اداره می کنه نه
ماده  .»142در همین حال نوری قزلجه عضو
کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در
پاسخ به این ســوال ایلنا با انتقاد از پذیرفته
نشدن ماده 142گفت :ماده ۱۴۲یک ظرفیت
خوبی داشــت چ ــون ۴۵روز فرصت داشــت
و قابل تمدید هم بــود .همچنین مهمترین
بخش ،این بود که آنجا الــزام داشــت از همه

صاحب نظران و کارشناسان در ایــن حوزه
اعم از نمایندگان فعلی ،نمایندگان ادوار،
کــارشــنــاســان ،دانــشــگــاههــا ،مــراکــز علمی-
پژوهشی ،دولــت ،بخش خصوصی ،شورای
نگهبان،مجمعتشخیصمصلحتنظام،هیئت
عالی نظارت بر حسن اجــرای سیاستهای
کلی نظام و مجموعهها و نهادهای دیگر باید
دعوت میشد ،نظراتشان شنیده و جمع بندی
میشد که اصال در این حوزه قانون گذاری نیاز
است یا نه؟ اگر هست آیا این طرحی که اکنون
تهیه شده است این نیاز را تامین می کند یا
خیر؟ همه نظرات را می گرفتند و گزارش را
به کمیسیون می آوردنــد؛ آن وقت کمیسیون
برای آن تصمیم می گرفت .نوری قزلجه افزود:
متاسفانه نخواستند چنین شرایطی به وجود
بیاید و الزام قانونی ایجاد شود که همه نظرات
شنیده شود به همین دلیل با اعمال ماده ۱۴۲
مخالفت کردند .درخور یادآوری است این طرح
مرداد سال گذشته اعالم وصول و به کمیسیون
فرهنگی برای بررسی ارجاع شد .در کمیسیون
نیز بــراســاس مــاده  142آیین نامه داخلی
برای کارشناسی بیشتر به مرکز پژوهش های
مجلس شــورای اسالمی ارجــاع شده بود که
اکنون دوباره با این تصمیم به مرکز پژوهش ها
برگشت خورد.
سلیمی:طرح را موشکافانه بررسی می کنیم

در همین حال حجتاالسالم علیرضا سلیمی
عضو هیئت رئیسه مجلس ،بعد از بازگشت طرح
حمایت از کاربران در فضای مجازی به مرکز
پژوهشهای مجلس در گفتوگویی تلویزیونی،
اظهار کرد :طرح حمایت از کاربران در فضای
مجازی ابعاد مختلفی دارد که میتوانم به
ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
اشــاره کنم .لذا برای آن که همه این اهداف
به صورت موشکافانه و دقیق بحث و بررسی
شـــود ،اعــضــای کمیسیون مــشــتــرک طــرح
حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی با
بازگشت این طرح به مرکز پژوهشهای مجلس
موافقت کردند .سلیمی تصریح کرد :بخشی از
بازخوردهای افکار عمومی درباره بررسی طرح
حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به
کمیسیون مشترک رسیده و حتی مجلس و
مرکز پژوهشها به صورت میدانی بخشی از
بررسیها را انجام داده است.

