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تأکید همزمان بر دموکراسی و عدالت اجتماعی
مهراوه خوارزمی

خبرنگار حوزه احزاب

علی محمدی  /ایران

بــــرش

ëëقرار اســت اصالحطلبان در فرصت یکســاله تا انتخابات و پس از آن چه هدفی را
در سیاستورزی خود دنبال کنند؟
هدف و تعیین راهبرد (برقراری نســبت بین هدف و امکانات) برای یک جریان
سیاســی و انســانی مثــل جریــان اصالحات مثــل تعیین هــدف و راهبــرد برای یک
«کارخانه صنعتی» نیست.
هرچنــد معموالً ایــن خطا صورت میگیــرد .در هدفگذاری بــرای یک کارخانه
صنعتــی همــه چیــز براســاس امکانات و زمــان و هــدف کارخانه دقیقــاً ریلگذاری
میشــود .ولی تعیین هدف برای یک جریان سیاســی یک امر کیفی و به منزله ارائه
«قطبنما» برای کنشگری اصالحجویان در حوزه عمومی است.
در اینجــا کنشــگری کنشــگران آزاد ولی جهــتدار (در جهت قطبنما) اســت و
مثل عمل الزامی کارگران خط تولید در کارخانه نیست که مهندسان آن را طراحی
کردهاند .به نظر من همچنان که اشــاره کردم هدف حرکت اصالحطلبان تالش در
جهت «توسعه همهجانبه» است.
بدین معنا که در کنشگری مقصد «توسعه سیاسی» فراموش نشود و به موازات
آن «توســعه اقتصــادی عادالنــه» (بــا تأییــد بر سیاســتهای خدمــات اجتماعی و
رفاهی برای اقشار ضعیف) فراموش نشود.
اصالحطلبان جریان اصلی پرچمدار «بهبودخواهی عادالنه» هستند نه توسعه
اقتصــادی و «بهبودخواهی کالینتالیســتی»(بهبودخواهی مبتنی بــر رابطه حامی و
پیرو) .ســاده بگویم قطبنمای عمل اصالحطلبان تأکید همزمان بر دموکراســی و
عدالت اجتماعی است.

حکمرانی اســت .مهمتریــن کار آنها این بوده
کــه به مــردم بگویند یــا باید به مــا رأی بدهید
یــا مــا نمیگذاریــم رأی شــما در تغییــر امــور
اثــر بگــذارد .عامــل دوم ضعــف گفتمانــی و
سازمانی خود اصالحطلبان است و کاهش آن
باید در اولویت این جبهه قرار بگیرد.
نکتــه دوم اینکه توجه داشــته باشــید فقط
پایــگاه رأی اصالحطلبــان ریــزش نکــرده،
بلکــه پایــگاه همــه جریانهــای سیاســی اعم
از اصولگــرا ،اصالحطلــب ،تحولطلــب،
ســلطنتطلب و ماهوارههــای فارســی زبــان
هــم تغییــر کرده و ریزش داشــته اســت .حتی
در همیــن انتخابــات  ۹۸هــم پایــگاه اکثــر
نمایندههــای اصولگرایــان کمتــر از  10درصــد

بــود .ایــن کاهــش پایگاه علــل گوناگونــی دارد
از جملــه تحریمهــای شــدید امریــکا و ســوء
مدیریتهــا کــه بــه افزایش ســهمگین فشــار
اقتصــادی و کاهــش امید بــه آینــده انجامیده
است و موبایلی-ارتباطی شدن جامعه ایران.
 100میلیون موبایل در ایران اســت و فردیت و
خود ابرازگری و مطالبهگری در جامعه بیشــتر
شــده اســت و پایــگاه وســیع اجتماعــی بــرای
هیچ جریانی براحتی ســاخته نمیشود .حتی
مخاطبــان تتلــو هــم یکپارچه نیســتند و حتی
بعضاً تماشاچیان گذری آنالین او هستند و نه
لزوماً شیفتهاش.
نکته سوم اینکه گرچه پایگاه اصالحطلبان
ریزش داشــته اســت راه نجات کشور همچنان

خبر اول اینکه ،بهدنبال شــیوع کرونــا در ترکیه ،تمایل اتباع خارجی
بــرای خریــد خانــه در ترکیه کاهش داشــته اســت؛ بهگونــهای که طبق
اعــام مرکز آمار این کشــور ،در مــاه مارس ،میزان خرید خانه توســط
اتباع خارجی با هدف اخذ اقامت و شــهروندی ترکیه نســبت به مدت
مشــابه ســال قبل ۷۸.۸درصــد کاهش داشــته و به  ۷۹۰مورد رســیده
اســت .برای مجموع چهار ماه نخست امسال ،اتباع خارجی جمعا ۱۱
هزار و  ۷۳۸خانه در ترکیه خریدهاند که نســبت به مدت مشــابه سال
قبل  ۱۲درصد کمتر شــده اســت.به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری
آناتولــی ترکیه ،بــه گفته مرکز آمــار ترکیه ،طی این مــدت اتباع ایرانی
بــا خریــد  ۱۵۷خانــه بزرگتریــن گروه خریــدار خارجی مســکن ترکیه
بودهانــد و عراقیهــا با ۱۰۳واحــد ،روسها با  ۶۱واحــد ،افغانها با ۵۴
واحــد و چینیهــا با  ۴۰واحد به ترتیب دومین تــا پنجمین گروه بزرگ
خریدار مســکن در ترکیه بودهاند.طبــق قوانین جدید ،اتباع خارجی با
خریــد خانــهای به ارزش  ۲۵۰هزار دالر و باالتر میتوانند شــهروندی و
تابعیــت ترکیه را به دســت آورنــد .از زمان تصویب ایــن قانون ،خرید
خانه توسط خارجیها رونق زیادی گرفته است.

تکذیب خودکشی زندانی استرالیایی

خبــر دیگــر اینکــه ،خانــواده زندانی اســترالیایی اعــام کردنــد که وی
در وضعیــت مطلوبــی در ایــران بــه ســر میبرد.به گــزارش ایلنــا به نقل
از اکســپرس ،خانــواده یک مدرس دانشــگاه اســترالیا که در زنــدان ایران
بــه ســر میبرد اعــام کردند کــه وی از ســامتی خوبی برخوردار اســت و
ادعاهای متناقض مبنی بر خودکشــی وی را تکذیــب کردند .خانواده وی
روز یکشنبه بیانیهای منتشــر کردند مبنی بر اینکه آنها در هفتههای اخیر
با وی گفتوگوهای متعددی انجام دادهاند.آنها میگویند که او ادعاهای
مبنی بر خودکشی یا شکنجه را بشدت انکار کرده است.خانواده وی ادامه
دادند :به نظر میرسد او با توجه به وضعیتش از سالمتی خوبی برخوردار
اســت .ما او را دوســت داریم و دلمان برای او تنگ شــده اســت .ما از شما
میخواهیم به حریم خصوصی ما احترام بگذارید.وزارت خارجه استرالیا
نیز تأکید کرد که آزادی این زندانی هم چنان اولویت اصلی استرالیا است.

روایت مطهری از دالیل رد صالحیتش

دست آخر اینکه ،علی مطهری در پاسخ به درخواست روزنامه کیهان
کــه نوشــته بود«علی مطهری اگــر جــرأت دارد علــت رد صالحیت خود
را بیــان کنــد» دالیــل رد صالحیت خــود را در کانال تلگرامی اش منتشــر
کرد .به گزارش خبرآنالین وی نوشــته است :آنچه به بنده بهعنوان دلیل
رد صالحیــت گفتند ســه چیز بــود .یکی اینکه چرا گفتهایــد «نهم دی اگر
موجب تفرقه شــود دیگر یوماهلل نیست بلکه یوم الشیطان است ».گفتم
درست است ،االن هم همین را میگویم .دیگر اینکه گفتند «چرا گفتهاید
مــا با آقای ابراهیم یزدی رفتار خوبی نداشــتیم؟» گفتم هنوز هم همین
را میگویم ،نیازی نبود آن پیرمرد را بازجویی و زندانی کنیم .ســوم اینکه
گفتنــد چرا دربــاره رفع حصر خانگی محصوران صحبت کردهاید؟ شــما
بایــد بگوییــد نظر من بر رفع حصر بوده ولی وقتی نظر رهبری را شــنیدم
نظرم عوض شــد.گفتم اوالً من دروغ نمیگویــم .ثانیاً خود مقام رهبری
گفتهاند ممکن اســت کســی نظــری مخالف نظر من داشــته باشــد ،باید
آزاد باشد حرفش را بزند .بعد به آن حقوقدان شورای نگهبان گفتم من
متأسفم که شما با این طرز فکر عضو شورای نگهبان هستید .حیف خون
شــهید مطهــری که به زمیــن ریخت تا من امــروز این حرف ها را از شــما
بشــنوم .وی افــزوده :بنابرایــن آنچه که به بنده بــرای دالیل رد صالحیت
گفتنــد همیــن بود و البتــه اگر به آن حقوقدان شــورای نگهبــان میگفتم
«درســت میفرماییــد ،مــن اشــتباه کــردم» قطعــاً صالحیت مــن تأیید
میشــد ولی من پا روی اصول نگذاشــتم و نخواستم این رویه غلط یعنی
رد صالحیــت بــه خاطر اظهارنظر ادامه پیدا کند و این بال به ســر دیگران
نیز بیاید.

خبر

ایــن روزها بــاب بحثهــای جدیــدی در میان
اصالحطلبان گشوده شده است؛ از نقد شورای
عالی سیاستگذاری تا تأکید بر ضرورت اصالح
ســاختاری ایــن جریــان و حتی طــرح تعابیری
تحت عنــوان نواصالحطلبی .اینهــا را میتوان
واکنشــی بــه شــرایط ایــن جریــان سیاســی در
انتخابــات اســفند  98و به نوعی شکستشــان
در آن قلمــداد کــرد و در عین حــال تالش یک
جریــان سیاســی برای بازبینی در خــود و آماده
شدن برای حضور در ماراتن انتخاباتی  1400که
مشــخص است اندکی پساز اســتقرار مجلس
یازدهــم مراحــل مقدماتــی آن آغــاز خواهــد
شــد .با این حال مشخص است که جریانهای
سیاســی برای نمایندگی کردن جامعه و جلب
مشــارکت بدنــه اجتماعی حامی خــود و برای
تحقــق هــدف غایی کــه همانا کمک بــه بهبود
شــرایط کشــور در عرصههــای مختلــف اســت
بــه چیــزی فراتــر از این جدلهــا نیــاز دارند .با
این حــال در گفتوگو بــا حمیدرضا جالییپور
جامعه شــناس و فعال سیاســی اصالحطلبی
که خود در یک ســمت این بحثها فعال بوده
بــه چراییشــان و راهبــرد اصالحطلبــان برای
آینــده پرداختیــم .راهبــردی کــه به گفتــه او از
مســیر تأکیــد همزمان بر دموکراســی و عدالت
اجتماعی میگذرد.
ëëآنچــه در انتخابــات مجلــس و قبــل از آن رخ
داد اعم از رد صالحیتها ،احســاس روگردانی
بدنــه اجتماعــی و نیــز دوگانگــی کــه در بحث
ارائه فهرســت ایجاد شــد تا چه حد در بهوجود
آمــدن مجادلههای درونــی اصالحطلبان مؤثر
بــوده اســت؟ بهعبارتی آیــا باید ایــن بحثها
را واکنشــی به شــرایط اخیــر بدانیم یــا امتدادی
از اندیشــهورزیها و راهبردپردازیهای گذشــته
بــرای بازیابــی اصالحــات و آمادگــی بــرای
انتخابات آینده؟
اگر منظــور خــود را از جبهــه اصالحطلبان
روشن کنیم پاســخ سؤال شما روشن میشود.
در جبهــه اصالحــات گرایشهــای سیاســی
گوناگونــی وجــود دارد .ولــی مضمــون اصلــی
اصالحــات برای جریــان اصلــی اصالحطلبی
ضــرورت «اصالحــات سیاســی و تقویــت
ســازوکارهای توســعه سیاســی در حکمرانــی
ایــران و جامعــه مدنــی» اســت .ایــن جریــان
در انتخابــات اخیــر در قالــب شــورای عالــی
سیاســتگذاری اصالحطلبــان (شعســا) در
انتخابــات مشــارکت فعــال کــرد و بــا وجــود
رکــود سیاســی پــس از اعتراضــات آبــان ۹۸
شــخصیتهای برجســتهای در ایــن جریــان
مثل دکتر شــکوریراد و آذر منصوری دبیرکل
و قائممقــام حــزب اتحــاد و چهرههایــی از
دیگــر تشــکلهای پیشــروی اصالحــات رفتند
ثبتنام کردند .چون برای آنها انتخابات نهاد
مهمی اســت .اما آنها با حذف روبهرو شدند و
صادقانه به مردم اعالم کردند که روند حذف
کاندیداهــا چنــان حداکثــری بــوده که شعســا
نمیتواند لیســت بدهد و در انتخابات لیســت
نداد .چون جریان اصلی اصالحات باید نشان
مــیداد توجیهگر حذفکنندگان نیســت .البته
در همین جبهه اصالحات گرایشهایی وجود
دارند که الزامی به توســعه سیاسی نمیبینند
و بــه اصطــاح از بهبودخواهــی اقتصــادی
(بــدون التــزام بــه توســعه سیاســی) دفــاع
میکننــد و میگوینــد مــا در هرصــورت (حتی
اگر همــه کاندیداهای باکیفیــت اصالحطلبان
را هم رد صالحیت کنند) در انتخابات شرکت
میکنیــم .این گــروه در انتخابات شــرکت کرد

و کاندیــدای اختصاصــیاش در تهران کمتر از
سههزار رأی آورد.
ëëآیــا آنچه را توصیــف میکنید بایــد به معنای
بروز اختــاف و انشــعاب در جریــان اصالحات
تعبیــر کنیــم؟ بــه عبــارت دیگــر آیــا شــاهد آن
خواهیــم بــود کــه طیفهایــی از اصالحطلبان
در قرابــت بیشــتری بــا حاکمیــت قــرار بگیرند
و طیفهایــی دیگــر دچــار فاصلــه شــوند؟
میدانیم کــه بحثهای انتقــادی درون جریان
اصالحطلب ماهها پیش از انتخابات آغاز شده
بــود و هنوز ادامــه دارد .چنیــن بحثهایی چه
هدفی را جستوجو میکنند؟
در ارتبــاط بــا حاکمیت که بحــث «قرابت»
مطرح نیســت .طبق قانون اساسی حکمرانان
بایــد براســاس رأی مــردم انتخــاب شــوند و
تندروها در دهههای گذشــته دائم در برابر این
فرآیند دربرگیرنده شــدن نهادهای نمایندگی
برخــاف اهــداف انقــاب مانــع ســاختهاند.
هدف و حرکت جریــان اصالحطلب معطوف
به درمان همین معضل اســت .بــه بیان دیگر
مهمترین معضل ایران اندکساالری ،فقدان
پاســخگویی و شــفافیت و بحران نمایندگی در
حکمرانی اســت .حرکت در جهــت این هدف
همچنــان ادامه پیدا خواهد کرد ولی در جریان
ایــن حرکــت ممکــن اســت کــه گرایشهایــی
بخواهنــد از اعتبار اصالحطلبــان برای مقاصد
سیاســی خود استفاده کنند که من فکر میکنم
بعیــد اســت موفــق شــوند.همچنان کــه در
انتخابات اسفند  ۹۸خطا کردند.
ائتــاف اصالحطلبــان در انتخابــات  ۹۲تا  ۹۶با
اعتدالگرایــان مگر هدفی جــز حضور در قدرت
و نیــز به گفته اصالحطلبــان جلوگیری از قدرت
گرفتن جریانهای افراطی داشــت؟ آن راهبرد
بــا آنچه امــروز به بــاور شــما طیف غیــر جریان
اصلی پیگیری میکنند چه تفاوتهایی دارد؟
جریان اصلــی اصالحات پــارهای از احزاب
پیشــروتر و چهرههــای بانفــوذ اصالحطلب در
شــورای عالی سیاستگذاری هم حضور دارند و
در انتخابات ســال  ۹۲و  ۹۴و  ۹۶هم شــرایط را
بررســی کردند و هم هسته بسیجگر رأی بودند
و در انتخابات شرکت کردند و تأثیرگذار بودند،
ولــی در این انتخابات با توجه به شــرایط پیش
آمــده و درسگیری از تجربیات پیشــین امکان
صدور لیست انتخاباتی پیدا نکردند.
جبهــه اصالحــات در قالــب شعســا
تــا انتخابــات  ۹۸بــرای حفــظ انســجام
اصالحطلبان تالشهای ارزشــمندی داشت و
تا انتخابات  ۱۴۰۰با توجه به اقتضائات شرایط
روز و ضرورت بازســازی تشــکیالتی و گفتمانی
ایــن جبهه وقت برای هماهنگی هســت .بعید
میدانم میان جریــان اصلی اصالحطلبان که
دنبال هدف گشــایش سیاسی هستند اختالفی
ریشهای پیش بیاید.
ëëگفتــه میشــود کــه اصالحطلبــان جــز ایــن
بحثهای درونی با ریزش بدنه اجتماعیشان
کــه اغلــب در طبقه متوســط تعریف میشــوند
نیز مواجه بودهاند .کما اینکه شــاهد کنارهگیری
برخــی چهرههــای شــاخص و شــناخته شــده
اصالحطلب از نهادهــای اجماعی و حزبی این
جریــان نیــز بودهایــم .هماننــد اســتعفای آقای
موســوی الری از شــورای عالــی و یکــی دو عضو
فعال حزب اتحاد .ارزیابیتان از این ریزشها و
بهطور مشخص ریزش بدنه اجتماعی و راهکار
پیشنهادیتان برای ترمیم آن چیست؟
دربــاره ریــزش پایــگاه اصالحطلبــان ذکــر
ســه نکتــه مفیــد اســت .اول اینکــه مهمترین
علــت ریــزش ایــن پایــگاه اصالحطلبــان
مقاومــت تندروهــا در برابــر اصالحــات و در
برابر نتایج انتخابــات و کماثر کردن نهادهای

پذیــرش اصــاح دائمــی از ســوی حاکمیــت
اســت .راه نجــات کشــور نــه انســداد سیاســی
تندروها اســت و نــه ســرنگونیطلبی .در میان
نیروهــای سیاســی داخــل کشــور همچنــان
جدیتریــن نیــروی سیاســی و مردمــی همین
اصالحطلبــان هســتند .اصولگرایــان قــدرت
سیاســی دارنــد امــا پایــگاه اجتماعیشــان
ضعیفتــر از اصالحطلبــان اســت .طبقــه
متوسط فرهنگی هم با اصولگرایان تندرو قهر
است.
ëëبــا وجــود ایــن نمیتــوان انــکار کــرد
اصالحطلبان در برابــر طبقات ضعیف جامعه
دچــار خــأ ارتباطیاند.این در حالی اســت که
اتفاقــاً این بخش از جامعه نســبت به گذشــته
خواستههای جدیتری دارند و مطالب ه محورتر
شــدهاند .آیــا بــرای رفــع این مســأله چــارهای
دارید؟گفتمــان اصالحــات تــا چــه حــد ایــن
تــوان را دارد که خــود را برای طبقه فرودســت
جامعه ترجمــه و عرضه کند و با چــه ایدههایی
میتواند خواست طیف گستردهتری از جامعه
را نمایندگی کنــد؟ آیا این احتمــال وجود دارد
که بــه مفهــوم عدالــت و توزیع عادالنــه ثروت
نزد اصالحطلبان وجه ســنگینتری نســبت به
توسعه سیاسی و دموکراسی پیدا کند؟
به نکته خوبی اشــاره کردید .جریان اصلی
اصالحــات از ابتــدا بــه بســط دموکراســی و
عدالــت اجتماعــی توجــه داشــت .بــه همین
دلیل شاخصهای عدالت اجتماعی و کاهش
فســاد معرف دوره اصالحاتاســت (-۱۳۷۶
 .)۱۳۸۴در دوره اصالحــات شــخصیت
اقتصادی شــاخص ستاریفر بود که به برنامه
«بــازار» اعتقاد داشــت و از اقتصــادی تولیدی
و مبتنــی بــر رقابــت در کنــار سیســتم مؤثــر
رفــاه اجتماعــی دفــاع میکــرد .ولــی در دوره
احمدینژاد که از عدالت سوءاستفاده شد و با
هفتصد میلیارد دالر درآمد نفتی اشــتعالزایی
ن هم کــه دولت اعتــدال آمد
نشــد و پــس از آ 
جریــان اصلــی اصالحــات متأســفانه کمتر بر
مضمون عدالت تأکید داشت.
اکنــون الاقــل بــال پیشــروی اصالحطلبان
متوجه این خطا شده است و بویژه در شرایطی
کــه از ســال  ۹۶جمعیــت فقیــر در جامعــه
افزایش داشــته اســت میخواهد در گفتمان و
برنامههایــش ،در کنار دموکراســی،به عدالت
هــم توجــه ویــژه نشــان دهــد .اصالحطلبــان
پیشــرو میخواهنــد صــدای محرومــان،
ن و
معلمــان ،زنــان ،کارگــران ،دانشــجویا 
جمعیت ســاکن در بافت فرسوده و گروههای
محروم و تحت تبعیض باشند.
ëëدر ایــن راه مجموعــه بحثهــای انتقــادی
جــاری در درون جریــان اصالحــات ماننــد
بحــث ضرورت بازنگــری در ســاختار اجماعی
اصالحطلبــان و نظایــر آن را تــا چه حــد مفید
میدانید؟
هدف اصالحطلبــی در ایران یعنی حرکت
در جهت گشــایش سیاســی (با اتکا به جامعه
مدنی و شیوههای خشــونتپرهیز و تدریجی)
و بســط عدالــت و کاهــش انــواع تبعیــض
تعطیلیبــردار نیســت و راه نجــات کشــورهم
تقویت حاکمیــت قانون و پذیرش شــفافیت،
پاســخگویی و نمایندگی اقشار مردم و کاهش
فقر و تبعیض است.
ëëآیــا اصالحطلبــان میتواننــد در فرصــت
یکســاله روبــهرو نــگاه مثبتــی نســبت بــه
حضورشــان در انتخابــات ریاســت جمهــوری
 1400پیدا کنند؟
چــرا کــه نه ،اگر شــرایط بــه نحوی شــود که
حضورشــان معنــادار باشــد و بتواند بــه تغییر
معنادار در جهت خیر همگانی بینجامد.

دیگه چه خبر؟

توگوی «ایران» با حمیدرضا جالییپور:
بررسی تغییر راهبرد اصالحطلبان در گف 

ایرانیها ،همچنان بزرگترین خریداران ملک
در ترکیه

توضیح  3منتخب مجلس

گــروه سیاســی /کمیســیون امنیــت ملــی و
سیاســت خارجی مجلس دیروز ماده مربوط
بــه ممنوعیــت مســابقه بــا ورزشــکاران رژیم
صهیونیســتی را از طــرح مقابلــه بــا اقدامات
خصمانــه رژیــم صهیونیســتی حــذف کــرد.
نقوی حسینی ،سخنگوی این کمیسیون گفته
که این کار با درخواست وزارت ورزش صورت
گرفته است.
روز سهشــنبه هفته گذشته(بیســت و سوم
اردیبهشــتماه) ،نمایندگان مجلس شورای
اسالمی با  ۲۴۳رأی موافق و بدون حتی یک
مخالف ،دو فوریت طرح «مقابله با اقدامات
خصمانــه رژیم صهیونیســتی علیــه صلح و
امنیــت منطقــهای و بینالمللی» را تصویب
کردنــد .در مــاده  11ایــن طــرح آمده بــود که
«برگزاری هر گونه مســابقه یا رقابت ورزشی
اعم از رســمی یــا تدارکاتی میان ورزشــکاران
و تیمهــای ورزشــی ایــران بــا حریفــان رژیم
صهیونیســتی ممنــوع اســت ».طبــق ایــن
مــاده قــرار بــود هــر یــک از فدراســیونها در
رشــته ورزشــی مربوطــه موظــف شــوند تــا با

اســتفاده از تمــام ظرفیتهــای داخلــی و
بینالمللــی و برقــراری ارتبــاط اصولــی بــا
مجامــع بینالمللــی ورزشــی شــرایطی را
فراهم کنند تا از مجازاتها و محرومیتهای
ورزشــی بینالمللی علیه ورزشــکاران ایرانی
بهدلیــل اجــرای این قانــون ممانعت شــود.
همچنین نهادهای ورزشی کشور هم موظف
بــه پیشبینــی منابــع الزم بــرای تشــویق و
حمایت از ورزشــکارانی شــده بودنــد که این
قانــون را اجــرا میکردنــد .از هفته قبــل قرار
بود دســتورالعمل مــاده  ۱۱این طرح توســط
وزارت ورزش و جوانــان بــا همــکاری وزارت
امــور خارجه و ســازمان برنامه و بودجه تهیه
و به تصویب هیأت وزیران برسد که ظاهراً به
سرانجام نرسیده است.
این در حالی بود که برخی ناظران هشدار
میدادند که امکان جلوگیری از مجازاتها و
محرومیتهای بینالمللی ورزشــی مطابق
آنچــه کــه در ایــن مــاده از مصوبــه مجلــس
آمده وجــود ندارد و عمالً قانونی شــدن این
مصوبــه میتوانــد تمــام ورزش کشــور را در

معرض خطر تعلیق قرار دهد .این موضوع
موافقــان و مخالفانی در مجلس داشــت .از
یک ســو افــرادی چون قاســم میرزایــی نیکو
معتقــد بودنــد کــه طراحــان این طــرح باید
پاســخگوی عواقــب آن هــم باشــند و آنهــا
«مــی خواهنــد ورزش کشــور تعطیــل شــود.
برای آنان اهمیت ماجرا بیشــتر از آن اســت
کــه ما مســابقه یا ورزش داشــته باشــیم ».از
ســوی دیگــر افــرادی چــون محمــد عزیزی،
عضو هیأت رئیســه فراکسیون ورزش هم در
گفتوگو با «اعتماد آنالین» گفت که اعتقاد
دارد «حــاال در این میان ورزش ایران تعلیق
شــود ،چــه ایــرادی دارد؟ مــن اعتقــادم این
اســت که تعلیق شــویم .ما که نمیتوانیم از
مباحــث اعتقادی خودمان عدول کنیم .من
نظرم این اســت کــه اگر میخواهنــد تعلیق
کنند ،این کار را انجام دهند».
پیشــتر در مهرمــاه ســال  98فدراســیون
جهانــی جــودو بهدلیــل ممانعــت از رقابت
ورزشــکاران ایرانــی بــا جــودوکاران رژیــم
صهیونیستی ،کلیه فعالیتهای بینالمللی

جــودوی ایــران را بــه حالت تعلیــق درآورد.
ایــن نشــانهای بــود از اینکــه با قانونی شــدن
چنیــن مصوبهای احتمال تعلیق کل ورزش
ایــران موضــوع دور از ذهنی نیســت .آن هم
در شــرایطی کــه شــرط فدراســیون جهانــی
جودو برای برداشــتن این محرومیت ،انجام
یک مســابقه دوســتانه بین تیم ایــران و تیم
رژیم صهیونیستی است.
مجتبی ذوالنور ،رئیس کمیســیون امنیت
ملــی و سیاســت خارجــی بعــد از تصمیــم
دیــروز ایــن کمیســیون بــرای حذف بنــد یاد
شــده از طــرح مقابلــه بــا اقدامــات رژیــم
صهیونیســتی در همیــن رابطــه بــه تســنیم
گفــت« :در شــرایط موجــود نیز ورزشــکاران
مــا در میادیــن ورزشــی از رویارویــی بــا رژیم
صهیونیســتی خــودداری میکننــد ،بنابراین
ضرورتــی بر اینکــه قانونی آنهــا را مجاب به
ادامه روند موجود کند ،وجود نداشــت و این
بند از طرح ضدصهیونیســتی حذف شد ».او
گفتــه این بند بــا توافق «تمــام ارکان ورزش
کشــور» حذف شــده اســت .او شــامگاه شنبه

هــم در یک گفتوگــوی تلویزیونــی توضیح
داد که حذف این بند از خواســتههای وزارت
ورزش و جوانان بوده است.
ëëسرنوشت طرح اصالح قانون انتخابات به
مجلس یازدهم سپرده شد
بررسی و جمعبندی نهایی درباره اصالح
قانون انتخابــات ،به مجلس یازدهم موکول
میشــود .بــه گــزارش تســنیم ،محمدجــواد
کولیوند رئیس کمیســیون شوراها با اشاره به
ایرادات شــورای نگهبان بــه مصوبه مجلس
درباره الحاق یک تبصره به قانون انتخابات
افزود :گزارش کمیسیون شوراها درباره طرح
الحاق یک تبصره به قانون انتخابات نهایی
و تقدیم هیأترئیسه مجلس شده که در روز
سهشنبه هفته جاری( ۳۰اردیبهشت  )۹۹در
صحــن مجلس مطرح میشــود .اما با توجه
بــه گســتردگی و حساســیت موضــوع درباره
اصــاح قانــون انتخابــات ،بررســی نهایــی و
جمعبنــدی طــرح اصــاح قانــون انتخابات
در ایــن دوره مجلس امکانپذیر نیســت و به
مجلس یازدهم موکول میشود.

تنها برنامه روز قدس سخنرانی رهبر معظم انقالب است

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با صدور اطالعیهای اعالم کرد :رهبر معظم
انقالب اسالمی در روز جهانی قدس بهصورت زنده و تلویزیونی با مردم سخن
خواهند گفت و به منظور کسب فیض حداکثری از بیانات ولیامر مسلمین هیچ
برنام ه دیگری تحت عنوان روز قدس در هیچ نقطه ای از کشــور برگزار نخواهد
شد .متن اطالعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی به شرح زیر است:
روز جهانی قدس یکی از برجســتهترین و ماندگارترین یادگاران احیاگر اســام
نــاب محمدی (صلــیاهلل علیه و آله وســلم) حضرت امام خمینــی (رضواناهلل
تعالــی علیه) و نماد صفبندی حق در مقابــل باطل و مظهر حمایت جهانی از
مردم رنجکشیده فلسطین اســت .روز قدس نمایش وحدت و یکپارچگی جهان
اســام بویژه ملت مسلمان ایران در موضوع فلسطین و حمایت از آرمان قدس
شریف به مثابه مسأله اول جهان است .آرمانی که متعلق به همه ابنای آزادیخواه
بشر و درد مشترک همه انسانهای عدالتطلب بهعنوان حادثهای برای موحدان
و مؤمنان در اعصار گذشته ،حال و آینده از روزی که مسجداالقصی پایهگذاری شد تا
همیشه تاریخ است .یوماهلل قدس روز دمیدن خون تازه در رگهای امت اسالمی
و برافراشــتهتر کردن پرچم مبارزه با رژیم صهیونیســتی و مقاومت توأم با امید و
معنویــت تا آزادی فلســطین و محو کامل غاصب قبله اول مســلمین و جرثومه
فســاد یعنی رژیم جعلی ،کودککش و نژادپرســت صهیونیستی است .بیشک
پاسداشــت موضوع فلسطین بهعنوان مسأله اول جهان اسالم و دفاع از مظلوم،
واجب شــرعی و در هر شــرایطی تعطیلناپذیر اســت ،لذا در پی محدودیتهای
ناشــی از شــیوع ویروس کرونا و عدم امکان برگزاری شایسته و گسترده راهپیمایی
سراسری ،امسال روز جهانی قدس با ویژه برنامهای بس گرانبها و استثنایی پاس
داشــته خواهد شد و آن عبارت اســت از :سخنرانی مقتدای مقتدر و عظیمالشأن
امــت اســامی (مدظلــه العالی) بر ایــن اســاس در آخرین جمعه از مــاه مبارک
رمضــان ( ۲خــرداد  ۱۳۹۹ـ مصادف با  ۲۲مــه ۲۰۲۰میالدی) رهبر معظم انقالب
اســامی ســاعت( ۱۲:۰۰بــه وقت تهــران) بهصورت زنده با امت اســامی ســخن
خواهنــد گفــت .این ســخنرانی ب ه صــورت زنده از شــبکههای مختلــف رادیویی و
تلویزیونی داخلی و بینالمللی پخش خواهد شد .به همین مناسبت و به منظور
کسب فیض حداکثری از بیانات حکیمانه و راهگشای ولی امر مسلمین ،حضرت
آیتاهللالعظمیامامخامنهای(مدظلهالعالی)هیچگونهبرنامهایتحتعنوان
مراسم روز قدس در هیچ نقطهای از کشور برگزار نخواهد شد.

اصالح در مصوبه مجلس

ماده ممنوعیت رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی حذف شد

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی:

در گــزارش روز پنجشــنبه صفحــه  3روزنامــه ایران بــا تیتر «رقبــای قالیباف
همپیمان شدند» به نشستی با حضور تعدادی از منتخبان مجلس یازدهم
اشاره شده و اسامی برخی از این منتخبان هم آورده شده است.
در واکنش به این گزارش ،آقایان اقبال شاکری منتخب تهران در مجلس
و محمدرضــا میرتــاج الدینــی و روحاهلل متفکــر آزاد منتخبــان تبریــز اعالم
کردهاند در نشســت یادشده حضور نداشــتهاند .با این حال خبرگزاری ها و از
جمله تسنیم اسم هر سه نفر را با عنوان حاضران در نشست دانشگاهیان به
دعوت کانون دانشگاهیان ایران اسالمی در تاریخ  23اردیبهشت آورده اند.

