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#کرونا
هشتگ

مجلس منصوبان رهبری را واجد شرایط نامزدی ریاست جمهوری دانست

مخالفت نمایندگان
بااستعفایرئیسمجلس ورئیسقوهقضائیه
برایکاندیداتوری

امــروز نماینــدگان با الحاق یــک بند به ماده ماههای نزدیک بــه انتخابات و در اجرای وظایف آنها
یک طــرح اصالح قانون انتخابــات موافقت شائبههایی ایجاد شود که کار تبلیغاتی انجام میدهند
سیاست کردنــد و طبق مصوبه آنــان دارندگان حکم و عدهای دیگر هم که مســئولیتی ندارند ،مدعی شوند
مســتقیم از رهبــر معظــم انقــاب اســامی که چرا این افراد باید تریبون داشــته و ســایر کاندیداها
و منصوبــان رهبــری میتواننــد بــه عنــوان کاندیدا در فقط در بازه تبلیغات امکان سخنرانی داشته باشند .او
انتخابات ریاســت جمهوری ثبت نام کنند .اصل این گفت که بهتر اســت برای خدمت صادقانه و خالصانه
موضوع با پیشنهاد ابراهیم رضایی نماینده دشتستان بــه مــردم ،ایــن عزیــزان شــش مــاه قبــل از انتخابات
در دســتور کار قــرار گرفــت .او در مــورد پیشــنهاد خود ریاســت جمهوری اگر قصد کاندیداتوری در انتخابات
توضیح داد :پیشنهاد من این است که دارندگان حکم را دارنــد ،اســتعفا دهنــد .امــا نمایندگان با طــرح این
مســتقیم بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت موضوع که اگر قرار باشد اعضای هیأت رئیسه مجلس
نام کنند ،یعنی کسانی که مسئولیتهای مهم داشته بــرای کاندیداتــوری در انتخابــات ریاســت جمهــوری
و منصــوب ایشــان هســتند ،این افراد در حــوزه ملی و اســتعفا دهند باید تمــام افرادی که مســئولیتی دارند
فراملی فعالیت میکنند .این درســت نیســت کسانی استعفا دهند ،و این یک نگاه تبعیض آمیز است با این
که حکــم رهبری را دارنــد ،نتواننــد در انتخابات ثبت پیشنهاد هم مخالفت کردند .پیش از این نیز پیشنهاد
نــام کننــد .در نهایت این بنــد هم به مــاده یک طرح روحاهلل ایزدخــواه نماینــده تهران در مورد اســتعفای
اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه شد .سران قوای مقننه و قضائیه  6ماه قبل از ثبتنام برای
امــا در ادامــه بررســی این طرح ،نــوری قزلجــه که در حضور در انتخابات ریاســت جمهوری به رای مجلس
جلسه قبلی هم خواســتار حذف بند حضور نظامیان گذاشــته شــد که با مخالفــت نماینــدگان همراه شــد.
در انتخابات ریاســت جمهوری شــد و پیشــنهادش با اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری از چند هفته
مخالفــت نمایندگان رأی الزم را کســب نکرد ،این بار پیش در صحن علنی در حال بررسی است؛ هرچند از
لزوم استعفای اعضای هیأت رئیسه مجلس و شورای بیــرون مجلس انتقادات باال گرفته که چرا نمایندگان
تــا این حد بــه جزئیات وارد
عالی قضایی شش ماه قبل
شــدهاند و احتمــال رد آن از
از کاندیداتوری در انتخابات
نماینــدگان مجلــس صبح امــروز پس
سوی شــورای نگهبان را هم
ریاســت جمهوری را مطرح
از وقفــهای چندماهــه ،بار دیگــر میزبان
میدهنــد ،امــا مجلســیها
کرد که این پیشنهاد هم رأی
دولتمردان بودنــد .حبیباهلل دهمرده
همچنــان بــدون توجــه بــه
منفــی نماینــدگان را در پــی
نماینــده زابــل و محمدحســن آصفری
ایــن جنس انتقــادات به کار
داشت .نماینده بستان آباد
نماینــده اراک پــس از پاســخهای
خــود ادامــه داده و در مورد
در توضیــح پیشــنهاد خــود
محمدجــواد آذری جهرمــی وزیــر
تک تــک افرادی کــه امکان
گفــت :از آنجــا کــه اعضــای
ارتباطــات و محســن حاجــی میرزایــی
شرکت در انتخابات ریاست
هیــأت رئیســه مجلــس و
وزیر آموزش و پرورش به سؤاالتشــان
جمهــوری را دارنــد ،بنــدی
شــورای عالی قضایی دارای
قانع شدند تا کار به رأیگیری و کارت زرد
را اضافــه یــا بــا حــذف آن
اختیاراتــی هســتند ایــن
نکشد.
مخالفت میکنند.
احتمــال وجــود دارد تــا در

یگانه خدامی
خبرنگار

خبرهای یکی دو روز گذشــته درباره واکســن کرونا و شــیوع
کرونای جهش یافته در انگلســتان و چند کشور دیگر بیش
از هــر خبــر و اتفــاق دیگری توجــه کاربران ایرانــی را جلب
کرده است .در کنار خبرهایی که درباره تزریق واکسن کرونا
میرســد کاربــران از ترس ابتال به کرونــای جدید و ورود آن
به کشور میگویند و البته همچنان منتظر واکسن هستند:
«خبــر خــوب این کــه کرونای انگلیســی کشــندهتر از
قبلیــه نیســت و خبــر خوبتــر اینکه واکســنه واســه اونم کار
میکنه .فقطواکسن بخرید»
«واکسن فایرز :سالم علیکم .کووید (۲۰بریتانیایی):
علیکم السالم»
«االن من موندمواکســن بخریم یا صبر کنیم کویید
 ۲۰هم بیاد بعد واکسن بخریم؟ اصالً داغون شدم خدایی»
«کمــک به مراحل تســت انســانی و تســریع مرحله
بالینی تولید واکسن با توجه به تأثیری که در پیشرفت علمی
کشور و ایجاد سالمت در کشور دارد یکی از اولویتهاست»
«بالــغ بــر  ۱۱۰۰مورد ابتال به کرونای انگلیســی که در
آن ،بخش«شاخکهای ویروس»جهش یافته است دقیقاً
همان قســمتی که واکســن بــا تحریک مصنوعی سیســتم
ایمنــی بدن بــه آن حمله میکند! این یعنی که دســتکم
تمامی «سال  »۲۰۲۱را کماکان در خدمت ویروس کرونای
جدید و بیماری کووید ۱۹حاصل از آن خواهیم بود»
«با توجه به شیوع کروناى جدید از این به بعد دیگه
عیــن لپ تاپ و کامپیوتــر که ویندوز و سیســتمهای جدید
مایکروسافت باید اپدیت بشــه ،ما هم باید واکسن اپدیت
شده رو بزنیم .هی نوتیفیکیشن میاد رومون که سیستمت
باید اپدیت بشه».
«آخه یعنی چی کرونای جدید  ٪۷۰سریعتر انتقال
پیدا میکنه؟ قدرت پردازش آیفونها هر ســال نهایتاً ٪۳۰
بیشتر میشه»
«خبــر کوتــاه بود و جانــکاه ،کرونای جدیــد به عمان
رسید».
«فکر کن؛ هم واکســن به کشورت نرسه ،هم کرونای
جدید وارد مرزای کشورت بشه»
«جالبتــر از ویــروسکرونــا کــه هــر روز یک جهش
جدیــد پیــدا میکنه ،واکســن این ویروس اســت کــه میتونه
خودش رو با تغییرات پی در پی وفق بده! احسنت!»
«چرا تا واکسن کرونا توزیع شد ویروس جدید منتشر
شده اســت؟چرا دنیا باید در هرج ومرج باشد؟چه کسانی
سود میبرند؟»
«واال خبــر کرونای جدید زیاد ناراحتم نکرد .همون قدر
که واکسن قبلیه قراره برسه بهمون واکسن اینم میرسه دیگه»
«ســال پیــش تقریباً همین موقعهــا بود که صحبت
از ویــروس جدیدی بهنــام کرونا در چین بین مردم هراس
انداخــت .حــاال در ســالگرد آن صحبــت از کشــف ویروس
کرونای جدید در انگلیس است .خدا به فریادمان برسه».

