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رئیس قوه قضائیه در نشست هماندیشی با اصحاب تولید و فعاالن کارگری:

عکس :میزان

گــروه سیاســی /رئیــس قــوه قضائیــه بــا تأکید
بــر اینکــه مســأله معیشــت و حقــوق کارگــران
باید بســیار محترم شــمرده شــود ،به ســازمان
بازرســی کل کشــور مأموریت دارد نهایتاً ظرف
 ۱۰روز بــا همفکری کارگران و شــورایعالی کار
گــزارش جامعــی از نظام مســائل و مشــکالت
حــوزه کارگــری تهیــه کند .بــه گــزارش میزان،
حجتاالســام والمســلمین ســید ابراهیــم
رئیسی ،شامگاه سهشنبه و در آستانه روز کارگر
میزبــان اصحــاب تولید و فعــاالن کارگری بود.
وی در این جلسه با بیان اینکه زیرساختهای
اساســی جهش تولید که از ســوی رهبر معظم
انقــاب بهعنوان شــعار ســال نامگذاری شــده
اســت ،در کشــور وجــود دارد ،افــزود :نیــروی
انســانی متراکــم ،نقدینگــی ،مهــارت در کار،
تالش ،همت و مجاهدت نیروهای متخصص
و بخصوص کارگران از جمله این زیرساختها
اســت .رئیســی با بیان اینکه تحقــق در جهش
تولیــد نیازمند حمایــت از تولیدکنندگان و رفع
موانع تولید و ســرمایهگذاری اســت ،از قاچاق،
واردات کاالهــای دارای مشــابه داخلــی و عدم
پرداخت تســهیالت بــه تولیدکننــدگان واقعی
و انتقال تســهیالت بــه بخش داللــی بهعنوان
موانع تولید یاد کرد.
رئیــس قــوه قضائیــه همچنیــن بــا تأکید بر
لــزوم حمایتهــای قانونــی ،قضایــی ،مالــی،
پولــی و بانکی از فعالیتهــای دانش بنیان در
کشــور تصریح کرد :تسهیالت باید به اشخاص

مولد اختصاص پیدا کند .رئیســی لزوم اصالح
نظــام اداری صدور مجوزها را نیز متذکر شــد و
با بیان اینکه تولیدکنندگان نباید در پیچ و خم
بوروکراســی اداری گرفتار شوند ،اظهار داشت:
اجــرای دقیــق سیاســتهای ابالغــی رهبــر
معظم انقالب بــرای واگذاری و مردمی کردن
کارخانههــا و مراکــز تولیــدی منجــر بــه پویایی
بخشهای اقتصادی خواهد شد.
ëëمشــکالت خصوصیسازی ناشــی از واگذاری
به افراد فاقد صالحیت است
رئیــس قوه قضائیــه با بیان اینکــه اصل ۴۴
قانون اساســی و قانون اجرایــی آن و چارچوب
تعییــن شــده از ســوی رهبــر معظــم انقــاب
بــرای واگــذاری بخشهایــی از شــرکتهای
دولتی به بخش خصوصی امر درســتی اســت،
مشــکالت مربوط به حوزه خصوصیســازی را
ناشــی از اجرای نادرســت اصــل  ۴۴و واگذاری
کارخانجات به افــراد فاقد صالحیت ،مهارت،
دانش و سرمایه دانست و گفت که گزارشهای
واصلــه از اســتانهای کشــور درباره مشــکالت
کارخانجــات و مراکــز تولیدی ریشــه در همین
مســائل دارد .وی با اشــاره به مشــکالت ایجاد
شــده برای کارگران کارخانههایــی که بدون در
نظر گرفتن شــرایط واگذار شــدهاند ،ادامه داد:
کارخانههــا به افرادی واگذار شــدند که اهلیت
نداشــتند و آنهــا کارخانههــا را با پــول بانکها
و منابــع مالــی دولــت گرفتنــد و بــا ناکارآمدی
موجــب توقــف چرخــه تولیــد و ایجاد مشــکل

بــرای کارگــران شــدند .رئیــس قــوه قضائیــه
بــا تأکیــد بــر لــزوم توانمندســازی کارخانههــا
پــس از واگــذاری بــه بخــش خصــوص اظهــار
داشــت :منظور از خصوصی ســازی ،رهاسازی
شــرکتهای دولتــی پــس از واگذاری نیســت و
برای رهایی این بخش از مشکالت ،باید آنها را
در مسائل کارگری ،تسهیالت بانکی ،بازاریابی
و توزیع کاال کمک کنیم.
رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش دیگــری از
ســخنانش بــا بیــان اینکه نظــارت ،شــفافیت،
حسابکشــی و مراقبت بر تولید با کیفیت ،امر
پسندیدهای است ،در عین حال بر لزوم پرهیز
شرکتهای بزرگ دولتی و دستگاههای اداری
متصــل به قدرت از رقابت با بخش خصوصی
تأکیــد کــرد .رئیســی بــر لــزوم تجدید نظــر در

اعالم آمادگی وزارت کشور برای برگزاری الکترونیک انتخابات 1400

نظام خصوصیســازی و واگذاریها تأکید کرد
و گفــت کــه مشــکالت واگذاریها کــه اعتراض
تولیدکنندههــا و کارگــران را برانگیختــه ،بایــد
بــا همــکاری دولــت و هیــأت ویژه ســاماندهی
واگذاریهــا که اخیراً از ســوی مجلس تشــکیل
شــده ،برطرف و روند خصوصیسازی از شکل
سابق خارج شود.
در ابتــدای ایــن نشســت ،حجــتاهلل
عبدالملکی عضو هیأت علمی دانشــگاه امام
صادق(ع) و معاون اشــتغالزایی و خودکفایی
کمیتــه امــداد کــه مدیریــت ایــن جلســه را بــر
عهده داشــت ،در ســخنان کوتاهی با اشــاره به
فراهم بودن بســترهای جهش تولید در کشــور
با وجود تراکم سرمایه ،نیروی انسانی و دانش
بازاریابــی بر لــزوم رفع موانع تولیــد تأکید کرد

و بــا تقدیــر از اقدامــات قــوه قضائیــه در دوره
مدیریت رئیسی در این زمینه ،از احیای حدود
هزار واحد تولیدی در طول یکســال گذشته با
مســاعدت دستگاه قضایی ســخن گفت .پیش
از ســخنان رئیس قــوه قضائیه نیــز تعدادی از
تولیدکنندگان و نمایندگان کارگری از شرکتها
و کارخانجــات مختلــف بــه ارائــه دیدگاههــا،
پیشــنهادات و مطالبــات خــود و جامعــه
کارگــری پرداختند .عمده این مســائل ناظر به
مشــکالت مالی بخشهای تولیــدی و تأثیر آن
بر معیشــت کارگــران بود .رئیس قــوه قضائیه
در واکنــش به نظــرات و گزارشهای حاضران
در جلســه با تأکید بر اینکه مســأله معیشــت و
حقــوق کارگــران بایــد بســیار محترم شــمرده
شود ،به ســازمان بازرسی کل کشــور مأموریت
دارد نهایتــاً ظــرف  ۱۰روز با همفکــری کارگران
و شــورایعالی کار گــزارش جامعــی از نظــام
مســائل و مشــکالت حــوزه کارگــری و مســائل
مطرح شــده از ســوی نمایندگان کارگران تهیه
کند تا برای حل آنها چارهاندیشی شود.
در این جلســه همچنین ابراهیم رئیســی با
تعییــن وقت برای رســیدگی فوری به مســائل
و مشــکالت دو تــن از تولیدکننــدگان ،اعــام
کرد مشــکالت کارخانه هپکو نیز روز پنجشــنبه
همیــن هفتــه بــا حضــور نماینــدگان کارگری،
اســتاندار اســتان مرکــزی و مســئوالن مربوطه
در وزارت صمــت ،در دفتــر رئیس قوه قضائیه
بررسی میشود.

گــروه سیاســی /برگــزاری انتخابــات اززمــان نامنویســی اولیــه
داوطلبان تا مرحله اخذ و شمارش آرا شامل  ۲۵مرحله است
و انجــام الکترونیــک همه این مراحل ایده آلی اســت که هنوز
تحقــق نیافته .اگر چه وزارت کشــور در برگزاری انتخابات دوم
اســفند با اســتقرار دســتگاههای الکترونیک احــراز هویت رأی
دهنــدگان موفق شــد که تمــام  24مرحله تا پیــش از اخذ رأی
را بهصورت الکترونیک انجام دهد اما هنوز الکترونیک شــدن
مهمتریــن مرحله یعنی همــان اخذ و شــمارش آرا در گرو به
توافق رســیدن وزارت کشــور با شــورای نگهبان بهعنــوان نهاد
ناظر انتخابات است.
حاال انوشیروان محســنی بند پی استاندار تهران در حاشیه
جلســه ویدئــو کنفرانــس وزیــر کشــور و ســتاد انتخابات کشــور
بــا اســتانداران گفتــه اســت کــه ایــن اســتان آمادگــی برگزاری
الکترونیکــی انتخابــات در ســال  1400را دارد .شــیوهای کــه راه
ناگزیر برگزاری چهار انتخابات همزمان در اســتانی به وسعت
و جمعیــت تهــران اســت .زیــرا بهدلیــل فــوت فاطمــه رهبــر
منتخب حــوزه انتخابیــه تهران ،ری ،شــمیرانات ،اسالمشــهر
و پردیــس مجلــس و رحلــت آیتاهلل امینــی نماینده اســتان
تهران در مجلس خبرگان رهبری اســتان تهران در ســال ۱۴۰۰
باید چهار انتخابات ریاســت جمهوری ،شــورای اسالمی شهر
و روســتا ،میاندورهای مجلس شورای اســامی و میاندورهای
خبرگان رهبری را بهصورت همزمان برگزار کند.
بــه گــزارش ایلنــا ،محســنی بندپــی بــا اشــاره به برگــزاری
انتخابــات در  ۶۶۸۵شــعبه اخذ رأی در اســتان تهــران و اینکه
این اســتان در شــش شــاخص شــعب آنالین ،اســتعالم کلی،
اســتعالم شــدگان برخط ،اعتبــار رأی دهندگان ،صورتجلســه
آنالیــن و شــعبه بــدون تغییر با عملکــرد  ۹۹.۱درصــدی رتبه
چهارم را کســب کرده ،بــر آمادگی برای برگــزاری الکترونیکی
انتخابات در ســال  ۱۴۰۰تأکید کرده اســت .شیوهای که به گفته
او تــا اینجای کار هم با بهرهگیری از دســتگاههای احراز هویت
الکترونیک ســبب کاهش هزینهها ،افزایــش دقت ،جلوگیری
از تکــرار رأی ،اصالح فرآیندها و شفافســازی انتخابات شــده
است.
وزیر کشــور هم روز سهشــنبه در جلســه ویدئــو کنفرانس با
استانداران به موضوع برگزاری الکترونیک انتخابات پرداخت
هر چند او زمان نزدیک تری را برای تحقق این وعده پیشنهاد
داد؛ انتخابــات مرحلــه دوم یازدهمین دوره مجلس شــورای
اســامی کــه قــرار اســت  21شــهریور در حوزههــای انتخابیــه
تعیین تکلیف نشــده برگزار شــود .به گــزارش ایرنا ،عبدالرضا
رحمانــی فضلی با بیان اینکه تقریبــاً در همه مراحل و فرآیند
برگــزاری انتخابات ،انتخابات الکترونیکی را داریم و فقط اخذ
و شمارش آرا باقی مانده که در این دوره هم با شورای نگهبان
در این خصوص به توافق نرســیدیم ،گفت :تمام تالشمان بر
این است که با جلب نظر شورای نگهبان ،در انتخابات مرحله
دوم مجلــس شــورای اســامی و انتخابات ریاســت جمهوری
تمام مراحل و فرآیند انتخابات را الکترونیکی برگزار کنیم.
وزیر کشــور با تأکید بر اینکــه برگزاری انتخابات الکترونیکی
اکنــون از نظــر حیثیتــی بــرای جمهوری اســامی بســیار مهم

گروه سیاســی /با وجود آنکه کوشش امریکا برای ممانعت
از لغو تحریمهای تســلیحاتی ایران که قرار است بر اساس
یکــی از بندهــای برجام در مهرمــاه صورت گیرد ،از ســوی
ســایر اعضای شورای امنیت ســازمان ملل مورد اعتنا قرار
نگرفته اســت ،مقامهای واشــنگتن پیشنویس قطعنامه
پیشنهادی خود برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران را
منتشر کردهاند .به گزارش ایسنا ،خبرگزاری آسوشیتدپرس
خبر داده است که ایاالت متحده پیشنویس این قطعنامه
مبنی بر درخواست تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران به
مدت نامعلوم را میان شــمار محدودی از اعضای شــورای
امنیــت توزیع کرده اســت؛ اقدامی که بر پایه آن واشــنگتن
میکوشــد از اتمــام تحریمهــای تســلیحاتی علیــه ایــران
طبق مفاد قطعنامه فعلی صادرشــده بــرای تأیید برجام
(قطعنامــه  )۲۲۳۱جلوگیــری کنــد .مقامهــای امریکایــی
گفتهاند هدف دولت این کشــور این است که این قطعنامه
را در ماه مه(اردیبهشــتماه) به رأی بگذارد که «اســتونی»
ریاست دورهای شورای امنیت را به عهده میگیرد .استونی
عضو ناتو و از متحدان نزدیک امریکا است.
امریــکا تالش برای تمدید تحریمهای تســلیحاتی را بر
اســاس این ادعا در دســتور کار خــود قرار داده کــه ایران به
منظور تالفی خروج یکجانبه امریکا از برجام و عدم تحقق
منافــع اقتصادی اش بخشــی از تعهــدات برجامی اش را
بر اســاس حق مصرح در این توافق متوقف کرده اســت .با
وجود این ایران همچنان با پایبندی به روند نظارت آژانس
بینالمللــی انــرژی اتمــی بــر برنامههــای مســالمتآمیز
هســتهای اش ،مانع از فروپاشــی این توافق شــده و متقابالً
خواستار ادامه اجرای تعهدات طرف مقابل است .چه لغو
تحریمهــای مربوط به تســلیحات یکی از تعهداتی اســت
کــه قرار اســت در مهرماه پیــش رو عملیاتی شــود .اما این
در حالی اســت کــه مقامهای دولــت امریکا ادعــا کردهاند
از آنجــا کــه ایــران دیگر بــه مفاد ایــن توافق پایبند نیســت
واشــنگتن میتواند اعضای شــورای امنیــت را برای تمدید
این تحریمها علیه ایران متقاعد کند.
چنــان کــه پیداســت تمدید ایــن تحریمها بــا مخالفت
روسیه و چین که اعضای دائم شورای امنیت هستند روبهرو
خواهــد شــد .مســکو و پکــن گفتهاند خواســتار از ســرگیری
فروش سالحهای متعارف به ایران هستند .روسیه حتی با
اشــاره به انتقاد از خــروج امریکا از توافق هســتهای ،تالش
این کشــور بــرای به رأی گذاشــتن ایــن موضوع در شــورای
امنیت را محکوم کرده است.
تالش جدید امریکا برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی
حتی با مخالفت و مواضع کنایهآمیز شــماری از مســئوالن
داخلی خود امریکا مواجه شده است .الیزابت وارن ،سناتور
امریکایی درباره تالش اخیر مایک پمپئو وزیر امور خارجه
این کشــور برای ارائه طرحی حقوقی که نشــان دهد امریکا
هنــوز عضوی از برجام اســت تا از آن برای اعمال فشــار بر
شــورای امنیــت ســازمان ملــل در راســتای تمدیــد تحریم
تسلیحاتی ایران استفاده کند ،در صفحه توئیترش نوشت:

امریکا ایران را به نقض آزادیهای مذهبی متهم کرد

«ممنوعیت بینالمللی تسلیحاتی علیه ایران در ماه اکتبر
بــه پایان میرســد .دولت امریــکا برای تمدیــد این تحریم
تســلیحاتی ناگهــان اســتدالل میکند که امریــکا عضوی از
توافقی اســت که از آن خارج شــد .این هیچ معنایی ندارد.
تصمیمت را بگیر مایک پمپئو».
تونی بلینکن ،مشاورارشد جو بایدن ،کاندیدای ریاست
جمهوری امریکا نیــز در مورد ادعای جدید امریکاییها در
خصوص برجام نیز گفت« :ما برجام را به گونهای طراحی
کردیم که اگر شــما در شورای امنیت حق وتو داشته باشید
در این شــرایط میتوانید یک جانبه مکانیسم ماشه را آغاز
کنید .آنها میخواهند از این بند موجود در برجام استفاده
کنند تا تحریم تســلیحاتی علیه ایــران را تمدید کنند؛ فقط
مشکل این جا است که ما دیگر در این توافق نیستیم».
پیشــترروزنامه نیویــورک تایمــز در گزارشــی خبــر داده
بــود که وزیــر امور خارجــه امریکا در حال آمادهســازی یک
اســتدالل حقوقــی اســت کــه نشــان دهــد ایــن کشــور هنوز
عضوی از توافق هســتهای با ایران اســت که دونالد ترامپ
از آن خــارج شــد .ایــن رســانه امریکایــی خبــر داده کــه اگر
قطعنامــه پیشــنهادی امریــکا دربــاره تمدیــد تحریمهای
تســلیحات متعــارف علیــه ایــران در شــورای امنیــت رأی
نیاورد آنگاه امریکا بر پایه این استدالل حقوقی که هنوز در
برجام مشــارکت دارد ،خواهان استفاده از مکانیسم ماشه
خواهــد شــد .ایــن اقدامات بخشــی از یک راهبــرد پیچیده
بــرای تحت فشــار قرار دادن شــورای امنیت ســازمان ملل
اســت که تحریم تســلیحاتی علیه تهــران را تمدید کرده و
اطمینان حاصل کند که تحریمهای ســختگیرانهتری علیه
ایرانی اعمال شود.

رابطه با این مؤسسه مطرح شده بود که قرار شد ما بررسی
بیشــتری هم داشــته باشــیم و گزارش دقیقتری به شورای
نگهبان و این جلسه ارائه شود که این شورا نظر نهایی خود
را اعــام کنــد .کدخدایی که بــا خبرگزاری فــارس گفتوگو
میکرد ،در پاســخ به این ســؤال که آیــا تصمیمگیری برای
منتخب تفرش ادامــه دارد یا خیر ،گفت :یک مرحله دیگر
ممکن اســت بررســی شــود ،اما تا ایــن مرحله مــواردی که
عــرض کــردم قطعی اســت و مــدرک ایشــان اعتبــار ندارد
و ایــن امــر مــورد قبول اعضا هم بــود؛ چرا کــه وزارت علوم
رسماً اعالم کرده این مؤسسه فاقد مجوز بوده و طبیعتاً این

مدرک هم اعتبار ندارد.
وی اضافه کرد :پیشبینی هم این اســت که امکان ورود
ایشــان (ســینا کمالخانی) به مجلس یازدهــم وجود ندارد،
امــا بــا این حــال ما بــرای دقت بیشــتر قرار شــد در جلســه
آینده بررســی نهایی را هم داشته باشیم .سخنگوی شورای
نگهبان در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سؤال
که در صورت عدم ورود سینا کمالخانی به مجلس یازدهم
موضوع ابطال آرای آن حوزه انتخابیه مطرح اســت ،گفت:
بلــه ،آرای آن حوزه ابطال شــده و در مرحلــه میاندورهای
مجلــس فــرد جدید برای ورود به مجلــس یازدهم از حوزه

تفرش مجدداً انتخاب خواهد شد.
امــا در ابتدای جلســه دیــروز شــورای نگهبــان ،آیتاهلل
احمــد جنتی در ســخنانی با بیــان اینکه ویــروس منحوس
کرونــا مشــکالت زیــادی را بــه دنیــا تحمیل کرده اســت ،بر
لزوم کمک به اقشــار کمدرآمد در ایــام کرونایی تأکید کرد.
وی با تقدیر از اقدامات دولت و مردم خیر در تهیه و توزیع
بســتههای معیشتی و کمک به خانوادههای ضعیف گفت:
بــا وجود این کمکهای خوبی که انجام شــده ولی مشــکل
خیلی زیاد اســت که امیدواریــم بتوانیم به وظیفه خودمان
در کمک به اقشار ضعیف و کم درآمد عمل کنیم.

اینستاگرام صفحه آیتاهلل علمالهدی را محدود کرد

دســت آخر اینکه ،صفحه اینستاگرام آیتاهلل علمالهدی امام جمعه
مشــهد محدود شــده و امکان بارگذاری جلســات تفســیر قرآن وی میســر
نیســت .بــه گزارش فارس ،با وجود اطالعرســانیهای گذشــته نســبت به
پخش جلســات تفســیر قرآن در مــاه مبارک رمضان ،صفحه اینســتاگرام
آیــتاهلل ســیداحمد علمالهــدی نماینده ولــی فقیه در خراســان رضوی
و امــام جمعــه مشــهد ،محدود شــده و امکان بارگذاری جلســات تفســیر
میســر نیســت .البته این جلســات ادامه داشــته و محدودیتهــای ایجاد
شــده از ســوی مدعیــان آزادی بیــان ،خللی در تــداوم برگــذاری آن ایجاد
نخواهد کرد.

اصالحات؛ نیازمند ایده و اراده

ادامه از صفحه اول

اســت ،گفــت :وقتــی تواناییهــای بزرگــی را در حــوزه مباحث
فنــی و الکترونیکــی مطــرح میکنیم و از توانمنــدی باالیی نیز
در ایــن زمینــه برخوردار هســتیم ،نباید با عــدم ورود کامل به
برخــی حوزههــا ،مــورد انتقاد ســایر جوامــع واقع شــویم یا در
داخــل برخی گروه های سیاســی و افراد با ایــن بهانهها و ارائه
تحلیلهــای گوناگــون ،ذهنیــت جامعــه را تحــت تأثیــر قــرار
بدهند .اشاره او به همه بهانه جوییها و انتقاداتی است که در
بیش از یک دهه گذشــته از ســوی بخشــی از گروههای سیاسی
نســبت بــه صحــت آرا و شــمارش آنهــا مطــرح شــده و گاه به
شدیدترین وجهی فضای سیاسی و امنیتی کشور را تحت تأثیر
قــرار داده اســت .معضلــی که برای حل شــدن پــس از تأمین
زیرســاختهای فنــی درگرو جلب نظر شــورای نگهبــان باقی
مانده اســت .امکان برگزاری انتخابات الکترونیک برای اولین
بار در دهه  60میالدی در جهان معرفی شــد و حاال به تناسب
پیشــرفت فناوری در این حوزه انتخابات بســیاری از کشورهای
دموکراتیــک در ســطوح مختلــف به شــیوه الکترونیــک برگزار
میشود.
در ایران امــا اگرچه بحث برگزاری الکترونیک از نخســتین
ســال های دهــه  1370مطرح شــد اما هنوز پــس از نزدیک به
ســه دهه معطل مانده است .این موضوع پس از بسیاری فراز
و فرودهــا بهصورت جــدی برای برگــزاری انتخابــات مجلس
دهم در ســال 1394از ســوی وزارت کشــور مطرح شــد .شورای
نگهبــان اما همان زمان با طرح تردیدهایــی درباره امنیت آرا
در ایــن نــوع از انتخابات بــا آن مخالفت کرد .بــرای انتخابات
دوره یازدهــم مجلس نیز با وجود اعالم آمادگی وزارت کشــور
عباســعلی کدخدایی سخنگوی شــورای نگهبان هر بار اینگونه
پاســخ داد که باید ببینیم پاســخ وزارت کشــور به اشکاالتی که
از سوی شــورای نگهبان مطرح شده چیست .کما اینکه تأمین
تجهیــزات اخــذ و شــمارش رأی الکترونیک بــرای بیش از 50
هزار شــعبه اخذ رأی در سراســر کشور به همکاری و اراده همه
نهادهای مؤثر نیازمند است.
حــال باید دید در برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس و
انتخابات  1400وزارت کشــور دولت روحانی به چه نحو خواهد
توانســت موافقت شــورای نگهبــان را بهعنوان شــرط ضروری
برگــزاری انتخابــات الکترونیــک بهدســت آورد و بــه این ایده
جامه عمل بپوشاند.

شــنیدیم کــه ،یــک نهــاد فــدرال امریکایــی در گزارش ســاالنه موســوم به
«گزارش آزادیهای مذهبی» که روز سهشــنبه منتشــر شــد بار دیگــر با تکرار
اتهامــات بیپایه ،ایــران را به نقض آزادیهای مذهبی متهم کرد .به گزارش
فارس« ،کمیســیون آزادیهای مذهبی بینالمللــی» امریکا که یک نهاد زیر
مجموعــه دولــت فدرال امریکا اســت در این گزارش مخالفتهــا در ایران با
رژیــم صهیونیســتی و شــعارهای ضد ایــن رژیــم را بهعنوان «یهودســتیزی»
تعبیــر کــرده اســت .ایــن نهــاد امریکایــی در گــزارش ســاالنه  ۲۰۲۰مدعــی
شــده ایــران از تفســیر مذهبــی خود بــرای نقــض آزادی مذهبی شــهروندان
خــود اســتفاده میکند .این گــزارش به موجــب «قانون آزادیهــای مذهبی
کشــورها» که در سال  ۱۹۹۸به تصویب کنگره امریکا رسیده تنظیم و هر ساله
تقدیــم نهاد قانونگذار امریکا میشــود .وزارت خارجه امریــکا در گزارش روز
سهشــنبه یادآوری کرده نام ایران از سال  ۱۹۹۹در فهرست «کشورهای موجد
نگرانیهای خاص» ،ذیل این قانون قرار گرفته است.

مجیــد تختروانچی ،نماینــده دائم ایران
در ســازمان ملل این تکاپــوی امریکا را خالف
قطعنامــه  ۲۲۳۱شــورای امنیــت دانســت و
گفــت« :ایــن ادعا که هنــوز در برجــام حضور
دارند یک طنز بیسابقه تاریخی وناپذیرفتنی
اســت .امریــکا خــود مرتکــب نقــض یــک
قطعنامــه شــده اســت کــه در تاریخ ســازمان
ملل بیســابقه اســت .یک عضو دائم شورای
امنیت کــه خــودش قطعنامــهای را تصویب
کرده اســت ،خود ناقض آن باشــد و عالوه بر
آن ،بخواهد کشــورهای دیگــر را هم به نقض
آن وادار ســازد» .بــه گــزارش ایرنــا وی تأکیــد
کــرد« :اعضــای شــورای امنیــت بایــد توجــه
کننــد هــر حرکتــی در جهــت مقابلــه بــا رفــع
محدودیتهــای تســلیحاتی ایــران ،خــاف
قطعنامه  ۲۲۳۱این شورا است».

با تصمیم اعضای شورای نگهبان

جلســه روز گذشــته شــورای نگهبــان ،بــا موضــوع بررســی
مدرک تحصیلی منتخب تفرش در مجلس یازدهم برگزار
شــد که در نهایت بــه ابطال انتخابات این حــوزه انجامید و
سینا کمالخانی از ورود به مجلس جدید بازماند.
عباســعلی کدخدایــی ســخنگوی شــورای نگهبــان در
تشریح نشست ظهر دیروز این شورا گفت :با توجه به اعالم
رســمی وزارت علــوم بهدلیــل اینکــه آن مؤسســه (مــدرک
دهنــده به کمالخانــی) اعتبار ندارد ،طبیعتاً مدرک ایشــان
هم اعتبار ندارد که با این تفاسیر آقای کمالخانی نمیتواند
بــه مجلــس یازدهــم راه پیدا کنــد .مطالب دیگــری هم در

خبر دیگر اینکه ،اصولگرایان سهشنبه شب بهطور رسمی و به دعوت
شــورای ائتالف نیروهای انقــاب از چهرههای مطرح برای ریاســت ،نایب
رئیسی و عضویت در هیأت رئیسه وارد بحث و بررسی پیرامون این موضوع
شدند تا به یک جمعبندی داخلی در این زمینه برسند و از هرگونه اختالف
نظر در این خصوص و در آغاز مجلس که کمتر از یک ماه به آن زمان باقی
مانــده اســت ،جلوگیری کنند .برخــی منتخبان تهــران در مجلس یازدهم
برای ریاســت مجلس ،هیأت رئیســه و رؤســای فراکســیونهای تخصصی
مجلس به تنظیم و تدوین «شــاخص» روی آوردهاند .قرار شــده بر اساس
شــاخصهایی کــه با حضــور جمعی از منتخبــان مجلس یازدهــم تدوین
شــده ،افراد ارزیابی شــوند و تأکید هم بر این بود که «عنصر شهرت» برای
تصدی مسئولیتها کفایت امر نمیکند.در همین راستا« ،الیاس نادران»
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در توئیتی خبر از برگزاری نشستی
بیــن آقایان ،میرســلیم ،قالیباف ،آقاتهرانــی ،تقوی ،حاج بابایــی ،زاکانی،
میرتاجالدینــی و علی نیکزاد تحت عنوان شــورای «نشســت وحدت» خبر
داده است.به گزارش تابناک ،در این جلسه چهرههای اصولگرای مجلس
یازدهم ،درباره فرآیند انتخاب رئیس مجلس یازدهم و حتی هیأت رئیسه
بحــث و گفتو گو صورت گرفته اســت و قرار شــده این جلســات ادامه دار
بوده و مجدداً با حضور چهرههای راه یافته به مجلس برگزار شود.

روایت تختروانچی از طنز
تاریخی امریکا

برش

میزان

شمارش الکترونیکی آرا در انتظار موافقت شورای نگهبان

خبــر اول اینکــه ،روزنامــه گاردین در گزارشــی نوشــت ،دکتر ســیروس
عســگری دانشــمند ایرانــی که در امریکا زندانی اســت به کوویــد  ۱۹مبتال
شــده اســت .بــه گزارش ایســنا به نقــل از روزنامــه گاردیــن ،وکالی او روز
سهشــنبه متوجه شدند که تست کووید  ۹او مثبت شده است و در تماسی
تلفنی با گاردین گفتند که عســگری بشدت سرفه میکرد و چند روز است
که تب دارد .دکتر عســگری و خانوادهاش خواســتار آزادیاش هســتند تا
بتواند به یک مرکز درمانی برود و از او مراقبت شــود .ســیروس عسگری،
 ۵۹ساله ،استاد دانش مواد و مهندسی ،در دادگاه فدرال از اتهام «ربودن
اســرار تجاری مرتبط با کارش در دانشــگاه اوهایو» تبرئه شــد اما ب ا وجود
آنکــه همــه اتهامات دولت امریــکا در دادگاه رد شــد ،اداره مهاجرت این
کشور وی را همچنان در زندان نگه داشته است.

آغاز رایزنی رسمی برای انتخاب رئیس مجلس

قطعنامه پیشنهادی امریکا علیه ایران روی میز اعضای شورای امنیت

مشاور جو بایدن :آقای پمپئو امریکا دیگر عضو برجام نیست!

انتخابات حوزه انتخابیه تفرش باطل شد

دیگه چه خبر

دستگاههای متصل به قدرت نباید با بخش خصوصی رقابت کنند

تست کرونای دانشمند ایرانی زندانی در امریکا
مثبت شد

بســیاری از قوانین باید تغییر کنند و بیشــتر از آن باید با اجرای بیطرفانه و
کامل مواجه شــوند .ولی هیچکــدام از این موارد به معنای عدول نظاممند
از قانون نباید تلقی شود .دفاع از حاکمیت قانون پاشنه آشیل هر نوع رفتار
انحرافــی اســت و بایــد به آن ملتزم بود .مشــارکت مــردم ،دفــاع از آزادی،
دفــاع از حقوق بنیادین مصرح در قانون اساســی و رفع تبعیض و التزام به
مردمساالری و ...همه و همه بنیانهای اصالحطلبی است .نکته بعدی این
اســت که اصالحطلبان باید بپذیرند که ظرفیــت اصالحپذیری وجود دارد.
اگــر این گــزاره را قبول ندارنــد ،دیگر موضوعی برای بحــث باقی نمیماند.
همچنین دو بال اصالحطلبی ،حضور در عرصه عمومی جامعه و ســاختار
قدرت اســت .تا هنگامی کــه راهها برای یک حضور مؤثر در ســاختار قدرت
بسته نیست ،باید آن را ادامه دهند .همچنین تا هنگامی که برای یک حضور
مؤثر در جامعه و مردم فضا بسته نیست ،باید این مسیر را نیز ادامه دهند.
ایجاد موازنه میان این دو مسیر شرط کافی است ،هر چند حضور در عرصه
عمومــی و جامعــه شــرط الزم اصالحطلبی اســت ولی حضور در ســاخت
قدرت اگر مؤثر نباشــد ،الزمه اصالحطلبی نیست .مبنای تشخیص کیفیت
توگوی آزاد و بدون پردهپوشــی
مؤثــر بودن یا نبــودن ،نتایج حاصــل از گف 
میان خودشان است .اگر این ضوابط و اصول پذیرفته شود ،بهطور طبیعی،
ســازماندهی و نیز عمل و برنامه سیاســی در ذیل این راهبرد تعریف شــده
و قــرار میگیــرد و حتــی ادبیات و گفتارهای سیاســی نیز باید بــا این رویکرد
تطابق داشته باشد .از نظر بنده مردم این خطمشی را تأیید و از آن استقبال
و حمایت میکنند .بارها و بارها نیز این را نشان دادهاند .ولی اصالحطلبان
طی  15ســال گذشــته نتوانستهاند که میان دو مســیر راهبردی مذکور یعنی
حضور در جامعه و در ساخت قدرت ،برای تحقق مؤثر این رویکرد ،موازنه
جــدی برقرار کننــد و در برخی مقاطع نیز با رفتار خــود اصل اصالحپذیری
و موفقیت این شــیوه را با چالش مواجه کردهانــد ،بدون اینکه تبعات آن را
بپذیرند .مهمترین مقطع این دور شدن از خطمشی اصالحطلبی ،در سال
 1388خود را نشان داد .که به تعبیر دقیق باید گفت کل اتفاقات آن مقطع
زیانبــار بود .چه بــرای اصالحطلبان و چه برای حکومت و کشــور .بنابراین
باید اصالح راهبرد یا به تعبیر دقیقتر بازگشت به راهبرد اولیه را پیشه کرد.
پس از این مرحله باید وضعیت کنونی کشور را در پرتو اندیشه اصالحطلبی
تحلیــل و توصیــف کرد .این کار از خالل یک بیانیه رســمی و مشــخص باید
صورت گیرد .باید در این بیانیه روشــن شــود که نگاه اصالحطلبان به وضع
فعلی کشور چگونه است؟ به گذشته خود چه نقدی دارند؟ کدام مشکالت
را باید در اولویت حل قرار دهند و چگونه؟ به نحوی که اگر کسی آن را خواند
درک به نسبت روشنی از خواستهها و برنامههای آنان پیدا کند .این مرحله
را میتوان تبیین ایده نامید .ســپس مطابق این ایده ارادهای را سازمان داد
و معرفــی کرد و نشــان داد که از پوســتههای گذشــته بیــرون آمدهاند و باید
نســلهای جوان را بیشتر مشارکت داد .اگر ایده خوب تدوین و ارائه شود ،از
دل آن چارچوب تشکیالتی و اراده معطوف به تحقق آن ایده نیز به دست
ِ
خواهد آمد .پرداختن به بقیه مطالب و کارها اتالف وقت است.

