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ارزیابی مصطفی کواکبیان ،دبیرکل حزب مردم ساالری و عضو شورای مرکزی خانه احزاب از اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری

حسامالدین آشنا به جزای نقدی محکوم شد

آنچه مجلس میخواهد بر عهده شورای نگهبان بگذارد ،کار اجرایی و خالف قانون اساسی است
مهراوه خوارزمی

خبرنگار حوزه احزاب

تمجید فیصل مقداد از روابط
دمشق با تهران و مسکو
وزیــر خارجــه ســوریه تأکیــد کــرد کــه
روابــط کشــورش بــا ایــران ،روســیه و
چین به شــکوفایی خــود ادامه خواهد
داد .بهگــزارش ایســنا ،فیصــل مقــداد
در گفتوگــو با خبرگزاری رســمی این
کشور(ســانا) با تمجید از روابط دمشق
بــا تهــران و مســکو گفــت :روابــط ما با
روســیه و دیگر کشورهای دوست مانند
ایــران و چین به شــکوفایی و گســترش
خود ادامــه خواهد داد زیــرا ما همگی
به انسانیت و عدالت ایمان داریم.
وی بــا انتقــاد از سیاســتهای دولــت
دونالــد ترامــپ گفــت :دولــت امریــکا
منجر به ویرانیهایی در ســطح جهان
شد که هیچ کسی حتی تصور آن را هم
نمیکرد ،آنها حتــی نظام بینالمللی
را نابود کردند ،اکنون روابط کشــورهای
جهــان بــا واشــنگتن براســاس میــل و
رغبت نیست بلکه براساس تهدیدات
امریــکا اســت؛ خــواه بــا تحریمهــای
شــدید یکجانبــه باشــد یا با فشــارهای
نظامــی .مقداد گفت :اگر دولت جدید
امریــکا خواهــان امنیــت و ثبــات در
جهــان اســت باید بــه سیاســت دولت
قبلی پایان دهد.

عکس :مهر

بررســی طرح اصــاح قانــون انتخابات
ریاســتجمهوری در مجلــس یازدهم
یکــی از موضوعــات بحــث برانگیز این
روزها اســت .شــروط انقباضی و ســلبی
که از سوی نمایندگان تصویب میشود
کار را به آنجا رســانده که در شــبکههای
اجتماعــی به شــوخی و طنز گفته شــود
کــه قبــای دوخته شــده توســط مجلس
تنهــا بــه تــن یــک فــرد خــاص انــدازه
میشــود و کم مانده است خصوصیات
ظاهــری و محــل تولد او هم به شــروط
کاندیداتــوری اضافه شــود .فــارغ از این
واکنــش طنزآلــود کاربــران شــبکههای
اجتماعــی در گفتوگــو بــا مصطفــی
کواکبیــان ،عضــو شــورای مرکــزی خانه
احــزاب ،نماینــده اصالحطلــب ادوار
مجلس و دبیرکل حزب مردم ســاالری
به بررســی ایــده مجلــس یازدهم برای
انتخابــات ریاســتجمهوری ،چرایــی
نادیــده گرفتــه شــدن الیحــه جامــع
انتخابــات و نتایــج احتمالــی قانونــی
شدن این طرح پرداختیم.
ëëچرا الیحه جامــع انتخابــات با وجود
ارائه شدن در مجلس دهم بررسی نشد؟
آیا فکر نمیکنید اگر بررسی آن الیحه در
آن زمان آغاز میشد ماجرا روند دیگری
را طی میکرد و کار به اینجا نمیرسید که
مجلس ســه طرح جداگانه و جدید برای
ت ریاســت جمهوری ،شــوراها و
انتخابا 
مجلس شورا ارائه کند؟
واقعیت این اســت کــه الیحه جامع
انتخابات که از طرف دولت به مجلس
دهــم ارائه شــد دیــر به دســت مجلس
رســید .ماههــای پایانــی عمــر مجلــس
بــود و مجلس فرصــت پرداختن دقیق
و بــه ســرانجام رســاندن کار تصویــب
جزئیــات الیحــه را نداشــت .از نامــش
مشخص بود «الیحه جامع انتخابات»
کــه در بخشهای مجزایــی تالش دارد
اشــکاالت و ابهامــات موجــود در شــیوه
ت ریاســتجمهوری،
برگــزاری انتخابا 
مجلــس ،شــورای شــهر و مجلــس
خبــرگان را برطرف کند .این یک بســته
کامل بود و خب باید همه اجزا بررســی
میشد و به تصویب میرسید .مجلس
دهــم ترجیــح داد کــه کار را بــه دوره
جدیــد مجلــس بســپارد کــه با داشــتن
فرصــت زیاد میتوانســتند الیحــه را در
دســتور کار قــرار دهنــد و ایــن وظیفه را
انجــام دهنــد .اما گویــا دوســتان عجله
داشــتند .تصــور خوشــبینانه این اســت
کــه نگران بودند نتواننــد مراحل تقنین
الیحــه جامــع را تــا انتخابــات  1400بــه
ســرانجام برســانند .بنابر ایــن از همان
هفتههــای اول فعالیتشــان آن الیحه
را بــه بایگانــی فرســتادند و در ســه
طرح مجــزا اصالحاتی را بــرای قوانین
انتخابــات ارائــه کردنــد .به ایــن ترتیب
شــاید آنها بتوانند با سپردن وقت قابل
توجهــی از مجلــس مثالً طــرح اصالح
قانــون انتخابات ریاســت جمهــوری را
به تصویب برســانند و با کمک شــورای

نگهبان در تأییــد آن انتخابات پیش رو
را با همین قانون پوشش بدهند.
ëëهمانطــور کــه گفتیــد ایــن برداشــت
خوشــبینانه اســت .چــون مــوادی کــه
مطــرح شــده و در حال تصویب اســت
نســبتی با آن الیحــه جامع کــه مدت ها
در نهادهــای تصمیــم ســاز و از جمله در
کمیسیون مربوطه در دولت روی آن کار
کارشناســی شــده بود ندارد و بیشتر یک
رویکرد انقباضی به موضوع انتخابات را
به نمایش گذاشته است...
البتــه بــرای قضــاوت نهایــی بایــد
اجــازه بدهیــم کار بررســی طــرح در
مجلــس نهایــی شــود و نماینــدگان
آخریــن تیرهای ترکششــان را هم رها
کننــد و بعد به تحلیل و بررســی نتیجه
کار بپردازیــم .اما تا همین جای کار هم
نکات قابل بحثی وجود دارد.
همانطور که اشــاره کردید تا اینجای
کار رویکرد مصوبات به نحوی انقباضی
است و به جای آنکه در جهت گسترش
زمینههای مشارکت مردم در انتخابات
باشــد در مســیر کاهــش آن و بــه وجود
آمــدن یــک مشــارکت حداقلی اســت.
این در حالی اســت که تجربه انتخابات
اســفند  98کــه تقریبــاً  60درصــد افراد
حائــز شــرایط رأی دادن در آن غیبــت
داشــتند ،نشــان داد کــه بایــد بــرای
افزایش مشــارکت تــاش کنیم و موانع
پیش رو را برداریم.
بــ ه نظــر مــن انتخابــات
ریاســتجمهوری ســال  88کــه در آن
نزدیــک بــه  85درصــد مــردم حضــور
داشــتند یــک شــاخص خــوب بــرای
میزان مشــارکت مطلوب اســت .یعنی
ما زمانــی میتوانیم بگوییم مشــارکت
سیاســی مطلــوب تحقــق یافتــه کــه
دســتکم بیــش از  75درصــد افــراد
حائز شــرایط در انتخابات شرکت کرده
و رأی بدهنــد .ما نباید بــا تدوین چنین
قوانینــی مــردم را از پیرامــون صنــدوق
رأی پراکنــده کنیــم .بلــه میشــود با 20
یــا  30درصــد مشــارکت سیاســی هــم
انتخابات برگزار کرد و رئیس جمهوری
از صندوقهــا بیــرون آورد و چنــدان در
گــرو تجلــی اراده اکثریــت مــردم نبــود
امــا در آن صورت بایــد منتظر عوارض
نامطلــوب و بعضــاً فاجعهبــار چنــان
شرایطی هم بود.
وجــه دیگــر این ماجرا این اســت که
اصالح قانــون نباید به نحوی باشــد که
بیــش از حیطه تصریح شــده در قانون
اساســی امــکان حضــور داوطلبــان را
محــدود کنــد .اینکــه بــرای داوطلبــان
ریاســتجمهوری اینگونــه قیــد و بنــد
بگذاریــم نتیجهاش آن میشــود که در
نهایــت بــاز همان چهــار ،پنــج تایی که
همیشــه بودهانــد بتواننــد در انتخابات
کاندیــدا شــوند و زمینهای بــرای حضور
چهرههای جدید وجود نداشــته باشــد.
کمــا اینکه حتی ممکن اســت بســیاری
از چهرههای شــناخته شــده نیز از دایره
امــکان بیــرون بمانند .اینکــه فکر کنیم
میتــوان بــا همیــن اســامی مطــرح و

بهنظر من چنین قانون انتخاباتی یک رئیسجمهوری بیچاره و مفلوک تحویل جامعه
خواهد داد .در حالی که بر اساس قانون اساسی رئیس جمهوری در کشور ما باید بعد
از مقام رهبری عالیترین و رسمیترین مقام کشور محسوب شود .اما حاصل چنین
قانونی کسی است که انگار هیچ اختیاری از خودش ندارد .میگویند باید برنامهاش را
بدهد به شورای نگهبان در حالیکه برنامه رئیسجمهوری باید به مردم ارائه شود و از
مردم رأی بگیرد .واقعاً اینکه فردی قرار است در قد و قامت شخصیت شماره دو کشور
باشد اما نمیتواند برای خودش برنامه یا مشاور معرفی کند و حتماً باید از داالن نظر
شورای نگهبان عبور کند ،طنز تلخی خواهد بود.
تکراری انتخابات پرشــوری برگزار کنیم
امر محتملی نیست.
آنچــه دوســتان مجلــس دارنــد
پیگیــری میکنند کامالً بــه ذهن متبادر
میکند کــه اینهــا بهدنبال ایجــاد قید و
شــرطها و ســختگیریهای عجیــب و
غریــب انــد .فرضــاً اینکه اگر فــرد حتی
مدتی ســاکن خارج هم بوده است هم
نمیتواند کاندیدای ریاســت جمهوری
بشــود یــک قید خطرنــاک اســت .حاال
اگــر میگفتنــد ممنوعیت بــرای فرد دو
تابعیتــی یــا دارای گریــن کارت قابــل
درک بود .اما آنچه در این باره تصویب
کردند اصالً قابل بحث نیست.
بــه هر حال فعالً این داســتان ادامه
دارد و هنوز نهایی نشده و ما نمیدانیم
میخواهنــد چه قیــد و بندهای دیگری
اضافــه کننــد .حاال اینکــه بعضی نکات
دیگــری را هــم میخواهنــد بیاورنــد
شنیدهایم ،اما باید صبر کنیم.
ëëبــا فــرض تصویــب ایــن مصوبــات
بهعنــوان قانــون انتخابــات ریاســت
جمهــوری چنیــن قانونی چــه تأثیری بر
کیفیــت دولتمــداری در کشــور خواهــد
داشــت؟ آیــا اینکــه کاندیدای ریاســت
جمهوری ملــزم به ارائه برنامههای خود
و معرفی مشــاورانش به شورای نگهبان
باشد و بخشــی از صالحیت او با در نظر
گرفتن ایــن مــوارد تأیید شــود میتوان
تصــور کــرد خیراتــی هــم بــرای شــیوه
حکمرانی در کشور داشته باشد؟
بهنظر مــن چنین قانــون انتخاباتی
یک رئیسجمهوری بیچــاره و مفلوک

تحویــل جامعــه خواهــد داد .در حالی
کــه بــر اســاس قانــون اساســی رئیــس
جمهــوری در کشــور مــا بایــد بعــد از
مقام رهبری عالیترین و رســمیترین
مقام کشــور محسوب شــود .اما حاصل
چنیــن قانونــی کســی اســت کــه انــگار
هیــچ اختیــاری از خــودش نــدارد.
میگوینــد بایــد برنامــهاش را بدهــد به
شــورای نگهبــان در حالیکــه برنامــه
رئیسجمهــوری بایــد بــه مــردم ارائــه
شــود و از مــردم رأی بگیــرد .واقعــاً
اینکــه فردی قرار اســت در قــد و قامت
شــخصیت شــماره دو کشــور باشــد اما
نمیتوانــد بــرای خــودش برنامــه یــا
مشاور معرفی کند و حتماً باید از داالن
نظــر شــورای نگهبــان عبــور کنــد ،طنز
تلخی خواهد بود.
بمانــد کــه مــا در قانــون اساســی
کشــورمان به تفکیک قوا قائل هســتیم.
تفکیــک قــوا یعنــی ســه قــوه مقننــه و
مجریــه و قضائیــه بــه نحــو تعریــف
شــدهای از یکدیگــر مســتقل هســتند.
از طــرف دیگــر میدانیــم کــه شــورای
نگهبــان جــزو قــوه مقننــه محســوب
میشــود و نمیتوانــد بیــش از حــدود
مشــخص شــده در قانون اساســی برای
صالحیــت رئیسجمهــوری اعمــال
نظر کنــد .از طرف دیگــر آنچه مجلس
میخواهد در این طرح بر عهده شورای
نگهبــان بگــذارد عمالً یــک کار اجرایی
اســت .یعنی شــورای نگهبــان باید یک
ستاد اجرایی قوی برای بحث انتخابات
تشــکیل دهــد؛ مصاحبــه کنــد ،گزینش

روانچی در آستانه نشست وزرای خارجه ایران و  4+1در نامهای به گوترش تأکید کرد

لزوم بهرهمندی ایران از مزایای اقتصادی برجام

گــروه سیاســی /در حالی که قرار اســت
امروز نشست غیررسمی وزرای خارجه
عضو برجــام شــامل آلمان ،فرانســه،
انگلیــس ،روســیه و چیــن بهصــورت
ویدئوکنفرانــس برگزار شــود ،نماینده
دائم ایران در ســازمان ملل در نامهای
بــه گوتــرش و رئیــس شــورای امنیت،
واشــنگتن را ناقــض فاحــش برجــام
خوانــد و بــر لــزوم بهرهمندی ایــران از
مزایــای اقتصــادی توافق تأکیــد کرد و
گفــت :اینســتکس بعد ازدو ســال باید
کارآیی خود را به اثبات برساند.
مجیــد تخــت روانچــی در نامــهای
بــه دبیــر کل و رئیــس دورهای شــورای
امنیــت ،ارزیابی ایران از گــزارش اخیر
دبیــرکل دربــاره قطعنامــه  ۲۲۳۱را
تشریح کرد .نماینده ایران در این نامه،
ضمن اشــاره به بخشهایی از گزارش
دبیــرکل ،واشــنگتن را ناقــض فاحش
توافقنامــه هســتهای خوانــد و بــر لزوم
بهرهمنــدی ایران از مزایــای اقتصادی
برجام اشاره کرد .سفیر و نماینده دائم
کشــورمان همچنین کاهــش تعهدات
هســتهای ایران را نتیجــه قهری نقض

توافق توســط دیگر طرفهــا و مطابق
بــا حقــوق ایــران در برجام برشــمرد و
ضمن اشــاره به اینکه وعده کشورهای
اروپایــی بــرای تضمیــن تــداوم روابط
اقتصــادی پیشبینــی شــده در برجام
بــا ایــران و ایجاد ســامانه اینســتکس،
افــزود :ایــن ســامانه پــس از دوســال
بایــد کارآیی خــود را به اثبات برســاند.
تخــت روانچی ضمــن اشــاره به طرح
تــرور شــهید محســن فخــریزاده در
گــزارش دبیرکل ،نحوه طــرح موضوع
را در ایــن گزارش بــه هیچ عنوان کافی
ندانســت و افزود کــه این تــرور در کنار
ترور ســال گذشــته ســردار ســلیمانی،
جنایتهای آشکار و تروریستی هستند
کــه بایــد بهصــورت صریــح و بــدون
لکنت زبــان محکــوم شــوند« .آنتونیو
گوتــرش» دبیــرکل ســازمان ملــل در
گزارشی برای شــورای امنیت از خروج
یکجانبــه دولــت «دونالــد ترامــپ»
س جمهــوری امریــکا از برجــام و
رئیــ 
وضع مجدد تحریمها علیه جمهوری
اسالمی ایران ابراز تأسف کرد و از ایران
خواســت کــه بــه اجــرای کامــل توافق

هست های بازگردد.
آنتونیــو گوترش ،دبیر کل ســازمان
ملــل در دهمیــن گــزارش اجــرای
قطعنامــه  ۲۲۳۱شــورای امنیــت کــه
پــس از توافق هســتهای ایران در ســال
 ۱۳۹۴بــا اجمــاع بــه تصویــب رســید،
بــار دیگــر یادآور شــد ایــن قطعنامه از
همــه کشــورهای عضــو ،ســازمانهای
منطقــهای و ســازمانهای بینالمللی
میخواهد تــا از اجرای برجام حمایت
کنند .وی برجام را شاهدی بر اثربخشی
چندجانبهگرایی ،دیپلماسی ،گفتوگو
و موفقیت در منع گسترش سالحهای
هســتهای دانســت و افزود :من بهطور
مداوم بر این باور بودهام که این برنامه
بهتریــن راه بــرای اطمینــان از یک راه
حل جامع ،بلندمدت و مناســب برای
مســأله هســتهای ایــران و همچنیــن
کمــک بــه صلــح و امنیــت منطقهای
و بینالمللی اســت .دبیرکل ســازمان
ملــل متحــد از همــه کشــورهای عضو
ایــن ســازمان خواســت در چارچــوب
قطعنامه  2231شــورای امنیت ر وابط
تجاری و اقتصادی با ایران برقرار کنند.

کند ،برنامهها را تجزیه وتحلیل کند و...
کار شورای نگهبان این نیست.
ëëســخنگوی شــورای نگهبــان بعضــاً
درباره این موارد موضــع گرفت و اینکه
ایــن شــورا نمیخواهد چنیــن وظایفی
را بــر عهده بگیــرد .به نظرتان این شــورا
چگونه با مصوبات این روزهای مجلس
برای اصــاح قانــون انتخابــات مواجه
خواهد شد؟
بله بسیاری از این قیدها قبالً توسط
شــورای نگهبــان رد شــده و شــورای
نگهبــان آن را مغایــر بــا قانون اساســی
شــناخته و احتمال میدهیم که این بار
هم شورای نگهبان همین نظر را داشته
باشــد .بنابــر ایــن بایــد بــه نماینــدگان
مجلــس دوســتانه توصیه کــرد که روی
ایــن طــرح بــا همــه انتقاداتی کــه وارد
اســت دســتکم با تأنی ،تأمل و صبر و
بــه دور از شــتابزدگی و عجلــه کار کنند.
اینکــه یک کار شــتابزده تحویل شــورای
نگهبــان بدهنــد و این شــورا هــم آن را
رد کنــد ممکــن اســت مایه خوشــحالی
منتقدان بشــود اما درماهیــت از حیث
هــدر دادن وقت مجلس و بودجه بیت
المال که برای برگزاری جلسات صرف
میشود به هیچ وجه قابل دفاع نیست
و مایه تأسف خواهد بود.
ëëیکــی از نهادهایی که بــه طرح مجلس
برای اصــاح قانون انتخابات ریاســت
جمهوری واکنش نشان داد خانه احزاب
بــود .آن بیانیــه اعتراضی خانــه احزاب
توسط چه طیفی از احزاب تهیه شد و چه
بازخوردی از مجلس یازدهم گرفت؟

مــی دانیــم کــه ســه گرایــش در
خانــه احــزاب وجــود دارنــد کــه در
قالــب فراکســیونهای اصالحطلبــان،
اصولگرایــان و مســتقلین فعالیــت
میکنند .هر سه فراکسیون متفق القول
آن نامــه را خطاب به مجلس نوشــتند
و ایــرادات ،اشــکاالت و نواقــص طــرح
مجلس بــرای اصالح قانــون انتخابات
ریاست جمهوری را گوشزد کردند .ولی
دریــغ از اینکه این دوســتان حتی به آن
نامــه که باالخــره همه فعاالن سیاســی
و سیاســت ورزان جناحهــای مختلــف
موافــق آن بودنــد کوچکتریــن اعتنایی
کنند و واکنشی نشان بدهند.
مســأله ایــن اســت کــه اساســاً
نماینــدگان ایــن مجلــس به حــزب بها
نمیدهند .این را میشود از بیاعتنایی
بــه تحــزب در طــرح اصالحیشــان نیز
مشــاهده کــرد .در همه جــای عالم اگر
واقعــاً انتخابــات دارنــد حتمــاً رقابــت
دارنــد و اگر رقابــت دارند حتمــاً حزب
الزم دارنــد .ولــی گویــا اینکــه مثــاً یک
فــردی گرایش حزبی داشــته باشــد و از
ســوی حزبی حمایت و تأیید شود هیچ
اهمیتــی بــرای تدویــن کننــدگان طرح
نداشته است.
ëëمعطــل مانــدن بحث رجل سیاســی
از جملــه مــواردی بــود کــه در آن بیانیه
مطرح شــده بــود .واقعاً انتظار داشــتید
که این مجلس و این طــرح بتواند پایان
دهنده به این ابهام باشد؟
مــا  40ســال اســت کــه همــواره
میپرســیم که آیا لفظ رجل سیاسی در
قانون اساسی شــامل زنان هم میشود
یــا نمیشــود .دو ســال پیش بر اســاس
استداللهای فقهی و آیات قرآن کتابی
نوشــتم و برای اعضای شــورای نگهبان
فرســتادم .رجــال در قرآن شــامل زنان
هــم میشــود پــس آنچــه در قانــون
اساســی ما که بــر دو پایــه جمهوریت و
اسالمیت نگاشــته شده است آمده هم
میتواند شامل زنان باشد.
ëëواکنــش اعضــای شــورای نگهبان چه
بود؟
از میــان اعضــای شــورای نگهبــان
فقط مرحوم آیتاهلل یزدی پاســخ داد
کــه او هــم ایــن اســتداللها را رد کرد و
نپذیرفت .حــاال کاری نداریم .حرف ما
این اســت که میشد در قانونی که اینها
طراحــی کردنــد یــک کلمــه بگویند که
رجال سیاسی شــامل خانمها میشود.
مصوبه به شــورای نگهبان میرفت رد
یا قبول میشد .اگر رد میشد و مجلس
اصــرار میکرد کار به مجمع تشــخیص
مصلحت نظام ســپرده میشد .نتیجه
هــر چه بــود دســتکم مســأله از ابهام
خــارج میشــد و یــک قانون مشــخص
داشــتیم .ایــن طور نبــود که ســخنگوی
شــورای نگهبــان بگوید زنــان میتوانند
ماننــد همــه این ســالها بیاینــد و برای
نامــزدی ریاســت جمهــوری ثبتنــام
کنند اما در واقعیت صالحیتشــان به
صرف جنسیت در اولین برخورد با نام
شان رد شود.

دیگه چه خبر؟

طرح مجلس در مسیر مشارکت حداقلی است

خبــر اول اینکــه ،حکــم مربــوط بــه حســامالدین آشــنا مشــاور
رئیسجمهوری و رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک صادر شد .به
گــزارش خبرآنالین ،در تاریخ دوم آذرماه  ،۹۹پرونده جرم سیاســی
در شــعبه  ۹دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیأت قضایی
بــه ریاســت قاضــی محمــدی کشــکولی و با حضــور هیــأت منصفه
جرایــم مطبوعاتــی و سیاســی برگزار شــد.در ایــن جلســه از دادگاه،
پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادســتان کیفرخواســت را قرائت
کرد.پــس از تفهیم اتهام ،حســامالدین آشــنا بهعنــوان متهم جرم
سیاسی بابت دو مورد اتهام نشر اکاذیب با شکایت معاونت فضای
مجازی دادستانی کل کشور و همچنین شکایت سرپرست دادسرای
فرهنگ و رسانه ،دفاعیات خود را شرح داد.هیأت منصفه رسیدگی
بــه جرایم سیاســی پس از اســتماع دفاعیات متهــم و وکیل وی ،به
اتفاق آرا حسامالدین آشنا را در هر دو مورد اتهامی ،مجرم شناخت
و همچنین با اکثریت آرا وی را مســتحق تخفیف دانســت .بر اساس
حکم صادره از شــعبه  9دادگاه کیفری یک تهران حسامالدین آشنا
به جزای نقدی محکوم شد.

انتقاد نماینده پارلمان اروپا از استانداردهای
دوگانه حقوق بشری

خبــر دیگر اینکــه ،مایک واالس عضو ایرلنــدی پارلمان اروپا با
انتشــار پیامــی در صفحــه توئیتر خود بــه انتقاد از سیاســتهای
کشورهای اروپایی درقبال حقوق بشر پرداخت.به گزارش ایسنا،
وی در پیــام خود نوشــت :اتحادیه اروپا بــه مخالفان در بالروس
جایزه میدهد زیرا (این کشــور) با روســیه مرز مشــترک دارد .ما
زمانی عاشــق حقوق بشــر میشــویم که بتوانیم به چین و ایران
لگــد بزنیم اما در پارلمان نمیتوانیــم راجع به یمن بحث کنیم
زیرا همدست عربستان و امارات متحده عربی در نسل کشی (در
یمن) هستیم که منجر به کشته شدن صدها هزار نفر و گرسنگی
میلیونها نفر شده است.

سنگاندازی امریکا در مسیر خرید واکسن کرونا

شــنیدیم کــه ،آسوشــیتدپرس در تحلیلــی ،بــه مســیرهای
دسترســی ایران به واکســن کرونــا پرداخت .به گــزارش ایلنا به نقل
از آسوشــیتدپرس ،ایــران بــا تحریمهــای امریــکا روبــهرو اســت اما
امیدواریهایــی وجود دارد کــه هنوز راههایی برای دریافت واکســن
ویروس کرونا وجود داشته باشد .براساس اطالعات دریافتی ،ایران
برای دریافت واکســن در برنامه «واکســن کوواکــس» که یک برنامه
بینالمللی برای توزیع واکســن ویروس کرونا اســت ثبتنام کرده و
این شرکت میگوید وزارت خزانهداری امریکا قبالً برای ایران مجوز
صادر کرده اســت .این در حالی اســت که براساس شــواهد موجود،
امریکا راههای دریافت دارو و واکسن را برای ایران بهدلیل تحریمها
مســدود کرده اســت و با مانعتراشــی در مســیر خریــد دارو ،ایران را
برای مقابله با کرونا در مسیر سختی قرار داده است.

رفیقدوست :یک سپاهی رئیسجمهوری شود،
یکساله همه مشکالت حل میشود

دســت آخر اینکه ،محسن رفیقدوست ،اولین وزیر سپاه در ایران
معتقــد اســت کاندیــدای نظامی در عرض «یک ســال» ایــران را از
بحرانها نجات میدهد.
رفیقدوســت در بخشی از گفتوگوی خود با برنا گفت :من بهعنوان
فــردی باقیمانــده از نســل اول انقــاب کــه افــرادی بســیار محــدود
هســتیم ،عقیده دارم کســی باید کاندیدای ریاســت جمهوری بشود
که قبل از کاندیدا شــدن زاویه خود با رهبر معظم انقالب را بررسی
کند .اگر فردی با رهبری زاویه دارد نباید کاندیدا شود .مردم باید به
این باور برســند که با قانون اساســی که ما داریم ،حاکم اصلی کشور
رهبــری اســت .در ایران مــردم یک فــرد را برای ریاســت جمهوری
انتخــاب و او را بــه رهبــر معرفی میکننــد و اگر رهبر تنفیــذ کرد ،آن
شخص رئیسجمهوری میشود پس در اینجا حاکم رهبر است.
وی در پاسخ به این سؤال که تنها راه نجات کشور ،کاندیدای نظامی
و رئیسجمهــوری نظامی اســت ،افزود :اگر یکی از برادران ســپاهی
رئیسجمهــوری شــود و تابــع حــرف رهبــری باشــد و ایــن موانع را
بردارد ،یکســاله مشکالت کشور حل میشود .خطاب من به ملت
ایران اســت؛ من کاری بــه اصالحطلب و اصولگرا نــدارم درحالیکه
مــن ذاتــاً اصولگــرا هســتم و اصولگرایی جــدی و واقعی هســتم اما
اصولگرایی که همیشــه ،بخــش زیادی از اصالحطلبــان را نیز قبول
داشته و دارم و حتی از آنها حمایت کردهام و قبل از دولت روحانی،
اسم چند نفر از آنها را بردهام و گفتهام که آنها زحمتکشانی هستند
کــه والیت را قبــول دارند و باید به ســر کار بیایند .مــن اصالحطلب
ضد والیت را قبول ندارم.

