قفقاز و فرصتي كه نبايد براي ايران
از دست برود

روزنامه خراسان نوشت :تور ديپلماتيك
وزير امور خارجه كشورمان به كشورهاي
حوزه قفقاز و اطراف آن شامل جمهوري
آذربايجان ،روسيه ،ارمنستان ،گرجستان و تركيه آغاز شده و اولين
مقصد اين سفر هم جمهوري آذربايجان بود .تحوالت اخير در منطقه
قفقاز به ويژه جنگ دوم قرهباغ ميان جمهوري آذربايجان و ارمنستان
باعث شده اين دو كش��ور اهميت بيش��تري براي ايران پيدا كنند؛
هرچند در اين ميان آذربايجان با حدود  670كيلومتر مرز مشترك و
قرابتهاي مذهب��ي ،اقتصادي و تاريخ��ي از ويژگيهاي منحصر به
فردي برخوردار است.
يكي از مهمترين اهداف اين س��فر منطقهاي به پنج كش��ور مرتبط با
قفقاز ،طرح همكاري ش��ش كشور اس��ت كه قب ً
ال در قالب طرح صلح
از سوي ايران ارائه شده و روز دوشنبه گذشته نيز توسط الهام علياف
رئيسجمهور آذربايجان پيگيري و علناً مطرح شد .متأسفانه جمهوري
اسالمي ايران به داليل مختلف كه البته بيشترشان قابل قبول نيست
در  30سال گذش��ته توجه الزم را به اين منطقه نداش��ته و در عوض
كش��ورهاي دور و حتي دش��من ما از جمله رژيم صهيونيستي سعي
كردهاند تا خألهاي اين منطقه را پر كنند در حالي كه امنيت قفقاز و به
ويژه قفقاز جنوبي ارتباط مستقيمي با امنيت ايران دارد و از سوي ديگر
تحول و توس��عه در بخش اقتصادي آثار مثبت زيادي براي ما از جمله
استانهاي شمالغربي به همراه دارد.
در مجموع بايد گفت جمهوري اسالمي ايران همواره بر اساس سياست
اصولي خود مبني بر حمايت از «منطقه قوي به جاي كشور قوي» سعي
كرده نظرات كشورها را در مناطق جغرافيايي و سياسي پيرامون خود از
قفقاز گرفته تا خليج فارس بههم نزديك كند زيرا اين روند را عامل ثبات
و امنيت و در نتيجه شكوفايي اقتصادي اين مناطق و خودش ميداند و
فرصتي به نام قفقاز با همه ظرفيتهاي بكر و تاكنون مجهول ماندهاش
ميتواند بابي مهم براي شكوفايي صنايع و بخشهاي اقتصادي ما در
شمالغرب محسوب ش��ود و همچنين بنبست ارتباطي را در آنجا با
فعالسازي نقش جمهوري اسالمي از بين ببرد.
اين فرصت با فروكش كردن درگيريهاي بين باكو و ايروان شكل گرفته
اما هميشگي نيست و اگر در اين مقطع همچون سالهاي گذشته تعلل
كنيم قطعاً فرصتها به ضرر ما و به نفع كشورهاي خارج منطقه از بين
خواهد رفت.
........................................................................................................................

از بزرگنمايي فساد تا كوچكانگاري تهديد!

روزنامه وطن امروز نوشت :حكم آقاي
مهدي جهانگي��ري ،ديروز توس��ط
س��خنگوي قوه قضائيه اعالم ش��د.
خوشبختانه رويه برخورد با مفسدان دانهدرش��ت كه از دوره آيتاهلل
آمليالريجاني در قو ه قضائيه مشهود شده بود ،در دوره آيتاهلل رئيسي
نيز با قوت ادامه يافته اس��ت .با اين حال با آنكه اكنون اعتماد عمومي
نس��بت به دس��تگاه قضايي در وضعيت مطلوبي قرار گرفته اما اخيرا ً
ش��اهديم در برخي سطوح ،جامعه هنگام ش��نيدن حكم دادگاه براي
مجرمان دانهدرشت ،واكنش مثبت و رضايتبخشي نشان نميدهد .به
عبارتي جامعه در عين حال كه به اراده مديريت قوه قضائيه براي برخورد
با مفسدان اعتماد دارد اما در مرحله صدور حكم ،اين اعتماد تبديل به
انتقاد يا اعتراض ميشود .دليلش چيست؟
به بهانه مقوله شريف عدالتخواهي ،با تحريك هيجانات عمومي بهويژه
جريان انقالبي ،پروندههاي خيالي فس��اد ميس��ازند و وقتي دستگاه
قضايي بر اس��اس اين تخيالت و دروغها پروندهاي تشكيل نميدهد،
انگاره «فساد سيس��تمي» را جا مياندازند .درباره برخي پروندههاي
فساد و حجم فس��اد بزرگنمايي ميكنند و وقتي قاضي بر اساس متن
قانون و نه دروغهاي تيمهاي مجازي حكم ص��ادر ميكند ،اتهام زد و
بندهاي پشتپرده را چاق ميكنند! اين دستور كار تيمهاي عمليات
مجازي ،موضوع پوش��يده و پنهاني نيست و همينطور همه ميدانيم
سر اينها در كدام آخور است .نه فقط در مسئله بزرگنمايي فساد و جا
انداختن دروغ «فساد سيس��تمي» ،بلكه در ساير مسائل نيز با تكيه بر
هيجان ،اقدام به مسئلهسازيهاي بيمورد و بعضاً خطرناك عليه امنيت
ملي ميكنند و خدا ميداند در اين مدت چه آبروها بردهاند .واقعيت اين
است كه هيچكس از زهر اين مارهاي سمي در امان نيست .ببينيد طي
يكي دو سال گذشته چگونه مراجع سياسي ،اجتماعي و فرهنگي جريان
انقالبي را به بهانههاي مضحك و به بهانه عدالتخواهي ،مورد هتك و
هدم قرار دادهاند تا اكنون جواناني را ببينيم كه به جاي فالن عالم و فالن
متخصص دلسوز ،حواسشان به ترهات فالن كانال تلگرامي يا اكانت
توئيتري وابسته به فالن محفل ناسالم است .چشمه تمامنشدني انگيزه
جوانان انقالبي اينگونه با تخليه ناس��الم هيجانات ،آلوده و به مس��ير
انحرافي كش��انده ميش��ود؛ جايي كه طي روزهاي اخير ش��اهديم با
جسارت بيشتري عليه «اركان نظام» ادراكسازي ميكند!
اينها مايه تأسف و نگراني است اما تأس��فانگيزتر از همه اين است كه
كدام قدرتي اراده كرده چند اكانت جعل��ق در اين تيمها و كانونهاي
شورشي عليه مباني انقالب و اركان نظام ،آزادانه فعال باشند؟ و اكنون
كار به جايي رس��يده كه حرمتهاي مق��دس را نيز زير پ��ا بگذارند؟
برخورد دستگاه قضايي و جمع كردن اين بساط آلوده خود يك مطالبه
عدالتخواهانه است چراكه از يك سو بساط اتهامزني و هتك حرمت و
دروغ جمع ميشود و از سوي ديگر ،قطعاً تقويت نظام اسالمي ،هدف
غايي حكومت را كه همان تحقق عدل و قس��ط است ،در مسير تحقق
قرار ميدهد.
........................................................................................................................

فضاسازيهاي جعلي

صبح نو در س��رمقاله خود نوش��ت :اينكه سطح
مطالبه جريان اصالحطلب 23 ،سال پس از واقعه
دوم خرداد ،از تمهيد لوازم ب��راي تحقق جامعه
مدني و ارتقاي كيفيت روندهاي دموكراتيك به تالش براي جلب رأي
اقش��ار مردد رس��يده ،قابل تأمل اس��ت .اين تالشها البته متكي به
ظرفيتهاي درونزاد اصالحات نيست و صرفاً جنبه سلبي دارد؛ اين
سلبينگري نيز طي چند انتخابات گذش��ته شكل شديدتري به خود
گرفته است .اصالحطلبان در انتخابات سالهاي اخير ،همواره به مدد
غرضورزيهاي مبتذل فرهنگي و ايجاد هراس پيرامون آنها ،در صدد
جمعآوري رأي مردم بود ه و در عوض از ارائه برنامهاي مدون و همهجانبه
براي اداره امور عامه عاجز ماندهاند .يادمان نميرود كه در انتخابات96
اصالحطلبان با بازتوليد اين گزاره كذب و در نوع خود تأسفبار كه اگر
جناح اصولگرا قدرت بگيرد ،اقدام به ساخت ديوار در پيادهروها كرده و
مردان و زنان را بدين وسيله تفكيك خواهد كرد ،توانستند خود را در
منظر عموم ،طرفدار تجدد ،نوگرايي و جبهه رقيب را ،هوادار سنتگرايي
نامعقول جل��وه بدهن��د .در انتخابات پي��ش رو نيز به نظر ميرس��د
دوقطبيسازيهاي مبتذل و س��خيف رويكردي و فرهنگي ،همچنان
براي اصالحطلبان كارايي داشته باشد .جريان اصالحات كه هيچ قابليتي
در چنته از حيث كاركرد مطلوب ندارد و كارنامه حكمراني آنها بر قوه
مجريه طي هشت سال گذشته گوياي بارز آن است ،بار ديگر در تالش
است با بزرگنمايي و موجسواري بر مسئلهسازيهاي جعلي مثل خريد
ب سنتي و نظاير اين ،خود را در منظر جامعه مصلح،
واكسن ،حمله به ط 
خيرخواه و همسو با نيازهاي زمانه جلوه بدهد و رقيب را مشتي واپسگرا
كه درصدد قهقراي ايران اس��ت .دوقطبيس��ازي جعلي ،تنها سرمايه
جريان تجديدنظرطلب است.
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 2برادر در زندان 2 ،برادر در تریبون!

روز سهش�نبه -همي�ن دو روز قب�ل -بود كه
سخنگوي دستگاه قضا از صدور و نهايي شدن
حكم مه�دي جهانگيري خب�ر داد .او به جرم
قاچاق حرفهاي ارز به مي�زان  ۶۰۷هزار و ۱۰۰
يورو و  ۱۰۸هزار دالر با ارزش ريالي  ۲۶ميليارد
ريال و انتق�ال ارز به تحمل دو س�ال حبس و
ضبط ارز قاچاق شده و جزاي نقدي چهار برابر
بهاي ريالي ارز معادل  ۲۶ميليارد ريال محكوم
ش�ده اس�ت .جهانگي�ري همچنين ب�ه جرم
تحصيل مال نامشروع دو سال حبس و رد مال
گرفته است و به خاطر ندادن اطالعات واقعي
به ب�ورس به  ۷۴ضربه شلاق محكوم ش�ده.

پرونده مهدي جهانگيري از آن جهت با حساسيت
رسانهها روبهرو شد كه او برادر معاون اول حسن
روحاني اس��ت .اينكه نس��بت فاميلي او با معاون
اول رئيسجمه��ور چق��در در اندوخته هنگفت
مالي او و ب��از بودن دس��تش ب��راي دريافت ارز
دولتي مؤثر بوده ،و به اصطالح از رانت اس��تفاده
كرده يا نه ،در دادگاه بررسي نش��ده است .اما در
حالي كه مه��دي جهانگيري در پ��ي همكاري با
اسفنديار رحيممش��ايي در دولت دهم و تأسيس
بانك گردش��گري به ثروت هنگفت دست يافت،
دس��تگيرياش باعث ش��د تا برادرش اس��حاق
جهانگي��ري ،حرف از سياس��ي بودن بازداش��ت
او بزند!
مع��اون اول روحاني در احس��اس خود نس��بت
به مبارزه قوه قضائيه با فس��اد تنه��ا نبود .غير از
برادر او ،برادر حس��ن روحاني رئيسجمهور هم
به اتهامات مالي دس��تگير و زنداني شده است و
روحاني و رسانههاي حامي او بارها دستگاه قضايي
را متهم به سياسيكاري در اين پروندهها كردند.
جهانگيري عليه قوه قضائيه
اس��حاق جهانگيري از همان ابت��دا تأكيد كرد
شوراي نگهبان

برادرش جاي��گاه دولتي نداش��ته و اقدامات او
به دولت مرتبط نيس��ت .بيراه ه��م نميگفت
شايد ،اما با اين حال تالش كرد تلويحاً برخورد
ب��ا تخلف ب��رادرش را سياس��ي جل��وه دهد و
حتي آن را قابل پيشبيني بدان��د! معاون اول
رئيسجمه��ور مهرم��اه  96و بالفاصله پس از
دس��تگيري برادرش ،در صفحه اينس��تاگرام
خود نوشت« :اطالع دقيقي از دليل ،چگونگي
دستگيري ،اتهام ،ضابط و شاكي برادرم ندارم،
البته وي هيچگونه مسئوليت و فعاليت دولتي
ندارد .مس��ئله قابل پيشبيني بود و بايد صبر
كرد .اميدوارم سوءاس��تفاده سياسي نباشد و
عدالت ،مبارزه با فس��اد و حاكميت قانون براي
همه يكسان اجرا شود».
او همچني��ن ( ۱۵مهر  )۱۳۹۶طي س��خناني
در چهارمين همايش روز ملي توس��عه روستا
و عشاير س��عي كرد با عمومي و س��ازمانيافته
دانستن فساد به نوعي برادر خود را تطهير كرده
و دستگيري برادر خود را سياسي و غيرقانوني
جلوه ده��د .او گفت« :هيچ خ��ط قرمزي براي
مقابله با فساد نيست و هيچكس در اين زمينه
مصونيت ندارد ،اما هيچ فردي هم حق ندارد به
بهانه مبارزه با فساد تسويه حساب سياسي كند
و نهادهاي حاكميتي باي��د در چارچوب قانون
حركت كنند».
اس��حاق جهانگي��ري ام��ا كمك��م خ��ود را از
موضعگيري در قبال اين پرونده كنار كشيد و
در جريان محاكمه برادرش مهدي جهانگيري،
ديگر سخني در مورد پرونده او نگفت .او حتي
در  ۱۹ديم��اه  ۹۸در مراس��م گراميداش��ت
روز جهاني مبارزه با فس��اد تأكيد كرد« :نبايد
هيچگون��ه تبعيضي در برخورد ب��ا متخلفان و
مفس��دان وجود داشته باش��د و بايد با جديت

با موارد فساد برخورد ش��ود و پس از اتمام هر
پرونده فساد ،با آسيبشناسي دقيق ،فرايندهاي
غلط و خألهاي قانوني را كه زمينه سوءاستفاده
را فراهم كرده است ،احصا و اصالح كنيم».
روحاني عليه قوه قضائيه
حسین فريدون ۲۴مهرماه  ۹۸با حكم قضايي
به زندان رفت و يك هفته پس از آن (چهارشنبه
 ۱آبان  )۱۳۹۸بود كه روحاني س��عي كرد اين
اقدام دس��تگاه قضا را سياس��ي جلوه دهد .او
گفت« :معتقديم تا زماني كه در كشور شفافيت
نباشد ،بقيه امور در مسير مبارزه با فساد جنبه
نمايشي دارد و به درد ملت نميخورد .البته اگر
اين گونه اقدامات براي انتخابات است ،حرفي
در آن نيست اما اگر واقعاً به دنبال از بين بردن
فساد هس��تيد ،بايد ش��فافيت ،رقابت سالم و
صادرات غيرنفتي توسعه پيدا كند».
پي��ش از آن و در جريان رقابته��اي انتخابات
رياستجمهوري سال  ،96سيدابراهيم رئيسي،
در يكي از مناظرههاي زنده تلويزيوني ،حس��ن
روحاني را متهم كرد كه مانع رسيدگي به جرايم
«نزديكترين» افرادش ش��ده اس��ت .او گفت
معاون اول قوه قضائيه و دادس��تان كل كش��ور
با اس��ناد و مدارك كافي به دفتر رئيسجمهور
رفتهاند اما حسن روحاني گفته موضوع «فع ً
ال
نبايد پيگيري شود».
روحاني دو ،س��ه هفته بع��د و در  19آبان 98
هم باز به دس��تگاه قضايي حمله كرد« :مبارزه
با فساد دانهدرش��تها كجاس��ت و چرا به اين
فس��ادها و پولها رسيدگي نميش��ود؟ اينكه
چند نفر را به دادگاه كش��انده و تبليغ مبارزه با
فساد شود ،بدانيد كه س�� ِر مردم كاله نميرود.
مردم بايد بدانند پولي كه از بيتالمال پرداخت
ش��ده ،چگونه و كجا رفته و چه كساني مسئول

هس��تند و در اين زمينه قضات و دادستانهاي
شريف نبايد از پيگيري اين پروندهها بترسند و
سرنوشت اين پولها را براي مردم روشن كنند
در غير اين ص��ورت به مناس��بتهاي مختلف
و مورد به مورد اي��ن ارقام را به م��ردم توضيح
خواهم داد».
روحاني البته مانند جهانگيري نميتوانس��ت
بگويد برادرش جايگاه دولتي نداش��ته است.
حس��ين فريدون برادر روحاني ب��ا آغاز به كار
دولت يازدهم ،پس از مدتي به عنوان دستيار
ويژه رئيسجمه��ور منصوب ش��د و بعد هم
در جري��ان مذاك��رات ل��وزان و وي��ن به تيم
مذاكرهكننده هس��تهاي پيوس��ت و تا پايان
مذاكرات و انعقاد برجام ،در جلسات مذاكرات
هس��تهاي ايران و پن��ج بهعالوه ي��ك حضور
داشت .در خالل اين س��الها بارها نسبت به
وجود برخي ش��بهات در كارنامه و عملكرد و
رفتار فريدون تذكراتي توس��ط منتقدان داده
ميش��د ،اما روحاني ترجيح داد به آنها اعتنا
نكند و حت��ي در مقابل رس��يدگي قضايي به
پرونده برادرش ايستادگي كند.
اس�تانداردهاي دوگانه براي مبارزه با
فساد
روزنامههاي معروف اصالحطل��ب اعم از ايران
و ش��رق و اعتماد و آفت��اب يزد و آرم��ان روز
چهارش��نبه در صفحه يك خود هيچ انعكاسي
از حكم مهدي جهانگيري نداشتند و در اقدامي
هماهنگ آن را سانس��ور كردند .اصالحطلبان
عالق��ه ندارند پ��س از زندان��ي ش��دن برادر
رئيسجمهور ،حاال منعكسكننده حبس برادر
معاون اول او هم باش��ند .دولت و اصالحطلبان
در حالي قوه قضائیه را متهم به سياس��يكاري
ميكنند كه خود در مواجهه با فس��اد و تخلف،
معيار جناح��ي دارند .فقط كافي اس��ت تصور
كنيم اويي كه برادرش محكوم ش��ده ،قاليباف
يا رئيس��ي يا جليلي و در كل كسي از منتقدان
دولت بود؛ اصالحطلبان چه ميكردند؟
روحاني و جهانگيري هم از اين غائله مستثني
نيستند؛ مبارزه با فساد تا وقتي خوب است كه به
نزديكان آنان نرسد.
دردسر مشترك
روحاني و جهانگيري مجريان قانوني هستند كه
برادرانشان مجرم و محكوم بيقانوني هستند.
اين براي جرياني كه كوش��يد منتقدان خود را
فاس��د يا داراي عملكردي زمينهس��از فساد و
خود را پاكدست و توانا در امور اقتصادي معرفي
كند ،اتفاق خوش��ايندي نيس��ت .از سويي اين
جريان تالش دارد تا حضوري موفق در انتخابات
 1400داشته باشد و اينكه برادر هر دو در زندان
هستند ،رويدادي نيست كه بتوان از نقش آن در
تبليغات منفي انتخاباتي عليه جريان متبوعشان
چشمپوشي كرد.
در جريان انتخابات  ،96قاليباف و رئيسي در يك
سو و جهانگيري و روحاني در سويي ديگر بودند
و دو س��وي اين رقابت اتهاماتي را متوجه طرف
ديگر كردند .حاال برادران يك سوي اين رقابت
در زندان هستند ،دردسر مشتركي كه روحاني و
جهانگيري را بينصيب نگذاشته است.

آيتاهلل جنتي :امريكا دچار شكاف شده است

دبي�ر ش�وراي نگهب�ان ب�ا اش�اره ب�ه تح�والت اخي�ر در
امري�كا و حمل�ه به كنگ�ره اين كش�ور گف�ت :بايد ب�ه اين
نكته توجه داش�ت كه امري�كا ،ام�روز دچار ش�كاف و نقار
ش�ده و حتي به ارزشه�اي باطل خ�ود نيز پايبند نيس�ت.

به گزارش مهر ،آي��تاهلل احمد جنتي دبير ش��وراي نگهبان روز
گذشته در جلسه اين شورا ضمن اشاره به نزديك شدن به اياماهلل
دهه فجر گفت :در اين ايام اتفاقاتي نظير فرم��ان امام(ره) براي
شكستن حكومت نظامي ،بازگشت ايشان به كشور پس از  ۱۵سال
تبعيد و س��قوط رژيم منحوس پهلوي در  ۲۲بهمن كه ليلهالقدر
انقالب بود ،صورت گرفت.
وي با بيان اينكه انقالب اس�لامي مس��ير جدي��دي پيش روي
مسلمانان جهان قرار داد ،تصريح كرد :همه بايد خدا را بابت انقالب

اسالمي شاكر باشيم چراكه امروز انقالب اسالمي و تفكر انقالب
اسالمي مقابل تمام زورگويان عالم ايستاده و با افتخار در اين مسير
ميدرخشد .دبير شوراي نگهبان از رسانهها و رسانه ملي خواست
در دهه فجر انقالب اسالمي ،دستاوردهاي انقالب و خدمات ۴۲
ساله انقالب اسالمي را به مردم يادآوري كنند.
آيتاهلل جنتي ادامه داد :از ابتداي انقالب تاكنون ،ايران اسالمي
بحرانهاي زيادي را به خود ديده ولي در تمام اين ادوار و فتنههاي
گوناگوني كه دشمنان براي اين مردم و اين كشور رقم زدند ،ملت
ايران با هوشياري پش��ت س��ر امامين انقالب حركت كردند و با
س�لامت كامل از اين فتنهها عبور كردند ،بنابراين بايد همچنان
مراقب باشيم تا انقالب اسالمي ضربه نخورد.
وي تأكيد كرد :م��ردم زحمت زي��ادي براي حف��ظ اين انقالب

ارزشمند كشيدهاند و در حال حاضر كه دچار مشكالت اقتصادي
زيادي هستند ،وظيفه مسئوالن اس��ت تا هرچه زودتر مشكالت
مردم عزيز را حل كنند.
آيتاهلل جنتي در بخش ديگري از سخنان خود« ،دشمنشناسي»
را وظيفه هم ه مردم دانست و گفت :بايد «شيطان اكبر» را شناخته
و در مس��ير مقابله با آن گام برداريم؛ البته بايد ب��ه اين نكته هم
توجه داش��ت كه امريكا ،امروز دچار شكاف و نقار شده و حتي به
ارزشهاي باطل خود نيز پايبند نيست.
وي در پايان خاطرنش��ان ك��رد :تعجب ميكنم از كس��اني كه
همچنان به امريكاي در حال س��قوط دلخوش كردهاند و به اين
رژيم جنايتكار كه حاجقاس��م عزيز ما را ناجوانمردانه به شهادت
رساند ،دل بستهاند.

مديركل انتخابات وزارت كشور:

ثبت نام انتخابات در سال  1400موبايلي است

مديركل انتخابات وزارت كش�ور با اش�اره به ش�رايط ويژه فعلي
كش�ور درباره كرونا گفت :ثبتنام اوليه انتخاب�ات  ۱۴۰۰از طريق
اپليكيش�ن انجام ميش�ود و داوطلب براي نهايي شدن ثبتنام
بايد در وزارت كش�ور ،فرمانداريها و بخش�داريها حضور يابد.

به گزارش ايرنا ،چهارمين نشست س��تاد هماهنگي انتخابات ۱۴۰۰
با حضور جمال عرف رئيس ستاد انتخابات كشور ،حسين ذوالفقاري
رئيس ستاد امنيت انتخابات و سيداسماعيل موسوي مديركل انتخابات
وزارت كشور و ساير اعضا در محل وزارت كشور با دستوركار نحوه انجام
فرآيندهاي انتخابات الكترونيك از مرحله ثبتنام تا شمارش آرا و مسائل
مالي و امنيتي انتخابات برگزار ش��د .در اين نشست موسوي مديركل
انتخابات وزارت كشور گفت :با توجه به در پيش بودن بيماري كرونا در
كشور ،پيشفرض ستاد انتخابات كشور بر برگزاري انتخابات  ۱۴۰۰در
شرايط كرونايي است و براي همين در این نشست چگونگي برگزاري
انتخابات از لحاظ مسائل سياسي ،امنيتي و مالي مورد بحث و بررسي
مفصل قرار گرفت .مديركل انتخابات وزارت كشور خاطرنشان كرد :يكي
از اقدامات مهمي كه س��تاد انتخابات وزارت كشور انجام داده ،مطالعه
كشورهايي است كه در شرايط كرونايي ،انتخابات ملي و محلي برگزار
كردهاند .طبق مطالعات و تحقيقات انجام گرفته طي بازه يكساله اخير
 ۱۹كشور در دنيا در شرايط كرونا انتخابات برگزار كردند.
موس��وي گفت :نحوه ثبتنام ،آموزش عوامل اجرايي ،مكان ش��عبه،
عوامل شعب ،تبليغات و روز رأيگيري در هر كدام از اين كشورها مورد
مداقه جدي كارشناسي قرار گرفته است .وي خاطرنشان كرد :برآيند
تصميمگيري و استفاده از تجربيات موجود اين است كه مرحله اوليه
ثبت نام در انتخابات در  ۱۴۰۰از طريق اپليكيشن صورت گيرد و فرد
بعد از طي مرحله اوليه ثبت نام براي نهايي شدن ثبت نامش در وزارت
كشور ،فرمانداريها و بخشداريها حضور يابد.
موسوي به مس��ئله مهم امر آموزش مجريان برگزاري انتخابات اشاره
كرد و يادآور شد :در اين مرحله سه سطح تعيين شده است .سطح اول
معاونان سياسي استانداريها ،مديران انتخابات و فناوري و فرمانداران
كه براي اين بخش آموزش حضوري است.
مديركل انتخابات وزارت كشور گفت :در سطح دوم آموزش به صورت
ويديوكنفرانسي است و مشموالن اين بخش ،اعضاي ستاد استانها،
معاونان فرمانداريها و بخش��داران و كارشناس��ان هستند .موسوي
درباره سطح سوم آموزش كه اتفاقاً جمعيت زيادي را شامل ميشود،
افزود :اين سطح ش��امل تمامي عوامل هيئتهاي اجرايي ،نمايندگان
فرمانداران و اعضاي شعبه است كه براي اين بخش تالش بر اين است
كه از ظرفيتهاي برنامه شاد وزارت آموزش و پرورش استفاده شود .وي
در مورد مكانهاي شعبه يادآور شد :وزارت كشور پنج شاخص در اين
خصوص نظير در دسترس بودن ،داراي پوشش تلفن همراه ،برخورداري
از امنيت مناسب ،فضاي باز و داراي تهويه در نظر گرفته است.
........................................................................................................................

اميري :اليحه بودجه پسگرفتني نيست

معاون پارلماني رئيسجمهور با اش�اره به مجادالت صورت گرفته
بين مجلس و دولت بر سر بودجه سال  1400گفت :كشور بدون قانون
بودجه اداره نميشود بنابراين استرداد بودجه كام ً
ال منتفي است.

به گزارش مهر ،حس��ينعلي اميري معاون پارلماني رئيسجمهور روز
گذش��ته در حاش��يه جلس��ه هيئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :اليحه بودجه در كميسيونهاي تخصصي مجلس و كميسيون
تلفيق مورد رسيدگي قرار گرفته است .آقاي نوبخت نماينده دولت در
امر بودجه و معاونان وي مستمرا ً در جلسات كميسيون تلفيق حضور
داشتند و نظرات دولت را مطرح كردند.
اميري گفت :بر اس��اس نامهاي كه مجلس به ما داده ،قرار است اليحه
بودجه  ۱۴۰۰از سهشنبه در دستور كار صحن علني مجلس قرار بگيرد.
امروز در دولت آقاي رئيسجمهور تأكيد داش��تند كه آقاي نوبخت و
وزراي اقتصادي با مجلس در زمينه بررسي بودجه همكاري كنند.
وي تأكيد كرد :اليحه بودجه در احكامي كه دارد ،هر كدام داراي منطق
خودش اس��ت و اين اليحه بر اساس واقعيات كش��ور در دولت تهيه و
تدوين و تصويب ش��د .ما بارها اعالم كرديم مجل��س نيت خير دارد و
اگر درباره احكام بودجه و تبصرهها ابهامي دارند ،دولت آماده است كه
سؤاالت و ابهامات آنها را پاسخ دهد و اميدواريم اليحه بودجه امسال كه
اولين اليحه بودجهاي است كه توسط مجلس يازدهم بررسي ميشود و
آخرين بودجهاي است كه مربوط به دولت تدبير و اميد است ،انشاءاهلل
يك فصل همكاريهاي دولت و مجلس را رقم بزند و يك كار مشترك و
ماندگار براي كشور صورت بگيرد .اميري در پاسخ به سؤالي درخصوص
تغييرات اعمال شده در اليحه بودجه از سوي كميسيون تلفيق ،گفت:
ابتكار بودجه از دولت شروع ميشود بنابراين آنچه براي دولت اهميت
دارد اين اس��ت كه تغييرات اليحه بودجه به حدي نباش��د كه شاكله
بودجه بههم بخورد .اليحه بودجه از يك نظام بههم پيوس��ته تشكيل
ميشود و درواقع يك منظومه بههم تنيده است.
معاون پارلماني رئيسجمه��ور گفت :اگر يكپارچگ��ي اليحه بودجه
بههم بخورد قطعاً در اجرا با مش��كالتي مواجه ميش��ود ضمن اينكه
نبايد تغييرات لوايح در حدي كه تبديل به طرح مجلس ميش��وند را
شوراي نگهبان مورد تأیيد قرار دهد .اميري تصريح كرد :ما اميدواريم
نمايندگان مجل��س اليحه بودجه را با همكاريه��اي دولت به نحوي
رسيدگي كنند كه شاكله و نظم آن باقي بماند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا امكان دارد دولت اليحه بودجه را پس
بگيرد؟ خاطرنشان كرد :اليحه بودجه پسگرفتني نيست .در لوايح ديگر
ممكن است دولت به شرايطي برسد كه لوايح را مسترد كند اما اليحه
بودجه قابل استرداد نيست زيرا كشور بدون قانون بودجه اداره نميشود
بنابراين استرداد بودجه كام ً
ال منتفي است.
........................................................................................................................

رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس:

خبر

شمخاني در ديدار با معاون دفتر سياسي طالبان:

ايران جرياني را كه با جنگ به حاكميت برسد ،به رسميت نميشناسد

دبير ش�وراي عالي امنيت ملي تأكيد كرد:
جمهوري اسلامي ايران هي�چگاه جرياني
را كه بخواه�د با جن�گ در افغانس�تان به
حاكميت برسد به رسميت نخواهد شناخت.

به گزارش دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي،
هيئت سياس��ي طالبان به سرپرس��تي «مال
عبدالغني برادر» معاون دفتر سياسي اين گروه
كه روز سهشنبه وارد تهران شده است ،صبح
دیروز با دريابان «علي شمخاني» دبير شوراي
عالي امنيت ملي ديدار و با وي گفتوگو كرد.
دبير ش��وراي عالي امنيت ملي در اين ديدار با
اشاره به سابقه شرارت و جنگافروزي امريكا
در منطقه گفت :امريكا به دنبال صلح و امنيت
در افغانس��تان نيس��ت؛ راهبرد امريكا تداوم
جنگ و خونريزي مي��ان طيفهاي مختلف
افغانستاني است .وي ادامه داد :امريكا نمايش

مذاكرات صل��ح را با هدف ايجاد بنبس��ت در
مذاكرات ميان طرفهاي مختلف افغانستاني
دنبال ميكند تا آنها را مقصر ناامني و بيثباتي
نشان دهد.
دبير ش��وراي عالي امنيت ملي ب��ا بيان اينكه
جمهوري اس�لامي ايران هي��چگاه جرياني را
كه بخواهد با جنگ در افغانستان به حاكميت

برسد به رسميت نخواهد شناخت ،بر ضرورت
مش��اركت همه اق��وام در تعيين سرنوش��ت
افغانس��تان در رون��دي كام ً
ال مس��المتآميز
تأكيد كرد .شمخاني امنيت افغانستان به ويژه
در استانهاي هممرز با ايران را امري غيرقابل
اغماض دانست و بر همكاري طالبان با دولت
افغانس��تان براي مبارزه با هرگون��ه ناامني و
مقابله با تحركات داعش تأكيد كرد.
در اين ديدار ،مال عبدالغني ب��رادر نيز با ارائه
گزارشي از روند مذاكرات صلح در افغانستان
و با اش��اره به بدعهديهاي ترامپ در اجراي
توافقنام��ه صلح اظهار داش��ت :ما ب��ه امريكا
اعتماد نداريم و با هر جرياني كه مزدور امريكا
باش��د ،ميجنگيم .وي با بيان اينكه در آينده
افغانس��تان همه اقوام و طوايف بايد مشاركت
داش��ته و ايفاي نق��ش كنند ،حف��ظ امنيت

مرزهاي افغانستان و ايران را مورد تأكيد قرار
داد و آمادگي طالبان را براي همكاري در اين
زمينه اعالم كرد.
«سعيد خطيبزاده» س��خنگوي وزارت امور
خارجه روز گذش��ته از س��فر هيئت سياسي
طالبان به تهران به رياس��ت «م�لا عبدالغني
برادر» خبر داد و گفت :اين هيئت بر اس��اس
هماهنگي قبلي و به دعوت وزارت امور خارجه
ايران بامداد روز سهش��نبه وارد تهران ش��ده
اس��ت .وي افزود :هيئت سياس��ي طالبان در
طول مدت حضور در ته��ران ،ديدارهايي را با
مقامات مسئول ايران از جمله وزير امور خارجه
و نماينده ويژه ايران در امور افغانستان داشته
و در خصوص روند صلح در افغانستان و مسائل
و موضوعات مرتبط ،تبادل نظر و رايزنيهايي
خواهد كرد.

بايد براي سوتزنها چتر حمايتي
ايجاد كرد

رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس آخرين وضعيت بررسي
طرح حمايت از افشاكنندگان فساد در اين كميسيون را تشريح كرد.

به گزارش تسنيم ،حجتاالسالم موسي غضنفرآبادي رئيس كميسيون
قضايي و حقوقي مجلس شوراي اس�لامی با اشاره به آخرين وضعيت
بررسي طرح حمايت از افشاكنندگان فس��اد (طرح سوتزني) در اين
كميسيون ،گفت :اين طرح پس از اعالم وصول در صحن علني مجلس
به كميسيون ارجاع شده و كميتهاي در حال بررسي اين طرح است.
وي با بيان اينكه اين طرح ابعاد و زواياي مختلفي دارد ،ادامه داد :بايد
با بحثهاي كارشناسي و اخذ نظرات صاحبنظران اين حوزه ،طرحي
تدوين شود كه بتواند مشكالت اين حوزه را حل و فصل كند.
نماينده بم در مجلس با تأكيد بر اينكه بايد قانوني نوش��ته شود كه از
افشاكنندگان فساد به خوبي حمايت شود و آنها را ترغيب به انجام اين
كار كند ،افزود :برخي از اين افراد از بيم اينكه پس از افشاي يك فساد
دچار مشكالتي شوند از اين كار امتناع ميكنند كه بايد چتر حمايتي
از اين افراد با تصويب قوانين الزم ايجاد شود .رئيس كميسيون قضايي
و حقوقي مجلس با بيان اينكه قطعاً تصويب قانوني در جهت حمايت
از سوتزنها ميتواند در جلوگيري از فساد مفيد باشد ،اظهار داشت:
البته كارگروهي كه در كميسيون براي بررسي اين طرح تشكيل شده
بررسيهاي تطبيقي انجام دادهاند كه نتايج آن نشان داده كه تصويب
قانون ميتواند براي اين افراد مفيد باشد.

