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اين اسم رمز را با روشنگري افشا كنيم
روزنامه همشهري در يادداشت ديروز 
خود، لشكركشي رسانه اي دشمنان 
بيروني و برخي دنباله هاي داخلي آنها به بهانه درگذشت مهسا اميني را 
مورد واكاوي قرار داد و نوشت: ماجرا حجاب نيست. اساساً مسئله حجاب 
اولويت چندم كشور ما هم نيست. مسئله گشت ارشاد هم نيست. نحوه 
برخورد گشت ارشاد خوب يا بد، مسئله ثانوي است. ماجرا حتي مرگ 
تأثربرانگيز مهسا هم نيست كه بايد تا انتها با قاطعيت بررسي و گزارش 
شود. اين همه اسم رمز است؛ اسم رمز كس��اني كه شيادي براي شان 
راهبرد است نه نقطه ضعف. عجيب اس��ت كه برخي متوجه نيستند. 
مخاطب اين متن كس��اني هس��تند كه در ظاهر اي��ن روزها متوقف 

شده اند. 
امروز همه داغداريم و البته نيازمند يك جبهه واحد روشنگري مقابل 
جريان فاس��قي كه كمترين كارش قلب حقيقت اس��ت. جرياني كه 
امروز مويه كنان و نوحه خوان شده است همان هايي هستند كه سال ها 
دريوزگي واشنگتن را كردند تا سفره مردم ايران را بيشتر خالي كنند. 
جرياني كه براي تحريم بيش��تر نان و داروي مردم ايران به پابوس��ي 
خزانه داري امريكا رفتند. دقيق ببينيم صحنه را. حوادث هر چند تلخ 
مي گذرد، اما اجازه ندهيم كه هيجان و احساسات و عصبانيت ها مانع 
ديدن حقايق شود. از درشت گويي جالدان اهريمني تا نشخوار پادوهاي 
سلطنت طلب و منافق و تا عمليات رواني فراعنه رسانه اي، همه و همه 
يك خط ممتد در مقابل چشمان ماست تا هوشمندانه آرايش جنگي 
بگيريم. نقطه عمليات دشمن را ببينيم و متناسب با همان رفتار كنيم. 
زمان زمانه روشنگري است. قرار اصلي مان افشاگري اين اسم رمز است. 
افشاي معانداني كه صف كشيده اند براي كاسبي و سوداگري سر ذهن 
و هويت اين مردم. اين نگراني از جنس امنيت نيست كه جنجال ها كف 
روي آب است، اما براي ذهن و دل اين مردم، بايد دلسوز باشيم. هر چند 
روشن است به روش��نايي خورش��يد كه اين بار هم خناسان و راهزنان 

بي حيثيت شده و با بي آبرويي عزلت نشين مي شوند. 
........................................................................................................................

سوداي پُرِنفاقان
روزنامه جام جم نيز در يادداشت ديروز خود 
به ماجراي فوت مهس��ا اميني پرداخت و 
نوشت: فوت غم انگيز و تلخ مرحومه اميني، 
بي ترديد همدردي فراگير و دلسوزانه اي را با خانواده وي فراهم آورده و ضرورت 
بررسي دقيق، كارشناسي شده و مبتني بر مسئوليت و تعهد اخالقي و قانوني را 
گوشزد مي كند، اما در خالل اين اتفاق و حادثه، مطالب و نكاتي قابل طرح است 
كه لزوم يك هوشياري و مراقبت را بابت به حاش��يه نرفتن پرونده فوت مهسا 

اميني ضروري مي سازد. 
نويس��نده ضمن تقبيح رفتار سياس��ي اصالح طلبان با اين حادثه اضافه كرده 
اس��ت: تالش اصالح طلبان براي گس��ترده كردن س��احت اعتراضات، تكثر 
بخشيدن به معترضان با وجود برخي مشكالت كشور و گشودن مسائل جديد 
و تبديل آن به پروژه اي سياسي با رديف كردن نام ها و يادهاي اتفاقات گذشته، 
نش��ان مي دهد در پس ذهن اين جريان، تحليلي مبتني بر شرايط خاص و در 
حال گذار به دوران ويژه تصميم گيري و... ش��كل گرفته است، لذا بيراه نيست 
اگر گفته شود ادامه كنش هاي آنان نه اعتراض و نه مطالبه كه حركت در مسير 
بي ثباتي ارزيابي شود. پر بيراه نيست اگر بگوييم راديكال هاي اصالح طلب طي 
رونوشتي پنهان، در حال نفرت سازي هس��تند و آن را هم »سازنده« تعريف و 
تفسير مي كنند؛ نفرتي كه به گمان آنان توليد انرژي و سوخِت كنش مي كند 
بي آنكه بدانند، تخريب مي كند و چرخه اي معويب مي س��ازد رفتارشان و چه 
بسا براي آنان و هر آنچه از اين مسير صيد مي كنند، عاقبت »يوم الّتناد« بسازد 
براي شان. همه ماجرا اما اين نيس��ت. اوضاع كنوني، وضعيتي است كه عميق 
بودن و درك بازي ها از سوي برخي دلسوزان را نيز گوشزد مي كند. متمايز بودن 
و ژست عدالت طلبي نبايد منجر به مخرج مشترك هايي شود كه راديكال ها از 
آن با عنوان ائتالف مسئله محور ياد مي كنند. براي دلسوزان بايد دعايي همراه 
كرد براي درك منطق موقعيت و آرزويي داش��ت براي فهم اتفاقات عجيبه و 

مهالكه غريبه. 
........................................................................................................................

پيوستن به شانگهاي دشوار، اما اميدبخش
روزنام��ه صبح نو اما در يادداش��ت ديروز خود به 
فرصت هاي پيش روي ايران در پيوستن به پيمان 
ش��انگهاي پرداخت و نوشت: پيوس��تن ايران به 
پيمان شانگهاي و اجرايي شدن شرايط و مفاد اين معاهده در تنظيم و 
توسعه روابط اقتصادي ايران با س��اير كشورهاي عضو پيمان مي تواند 
زمينه ها و فرصت هاي بسيار ارزشمندي را پيش روي اقتصاد كشور قرار 
دهد. بر بس��تر اين فرصت، توس��عه فعاليت هاي ترانزيت��ي، امكانات 
ارزشمندي براي توسعه كسب وكارهاي پردازش كاال و صادرات مجدد 
نيز فراهم مي شود. اين گروه از كس��ب وكارها تناسب زيادي با شرايط 

فعلي اقتصاد ايران و نياز مبرم كشور به افزايش تعداد شغل دارد. 
در كنار تمام فرصت هاي ارزشمند البته چالش هاي بسيار بزرگي هم براي 
استفاده از اين موقعيت ها وجود دارد كه بخشي از آنها داخلي و بخشي 
ديگر بيروني است. در داخل كشور، ضعف رقابت پذيري بنگاه هاي ايراني 
تحت تأثير عواملي همچون عدم تمايل به سرمايه گذاري در اثر نااطميناني 
ناشي از سياست هاي مداخله جويانه دولتي، هزينه فرصت بسيار باالي 
نقدينگي و مشكالت مقياس پذيري موانعي هستند كه استفاده از فرصت 
پيوستن به پيمان شانگهاي را با چالش مواجه مي سازند. در بعد بيروني 
نيز نمي توان اين واقعيت را از نظر دور داش��ت كه حتي در شرايطي كه 
دولت ساير كشورها، رابطه تجاري با فعاالن اقتصادي ايران را براي افراد 
و بنگاه هاي تبعه خود تسهيل يا تشويق كنند، بنگاه ها و فعاالن اقتصادي 
در كشورهاي طرف معامله در ارزيابي ريس��ك و هزينه معامالت خود 
موضوع تحريم هاي اقتصادي اعمال ش��ده از سوي قدرت هاي غربي را 

در نظر مي گيرند.
 كوتاه سخن آنكه رسميت يافتن پيوس��تن ايران به معاهده شانگهاي 
و عملياتي ش��دن تنظيمات اين توافق در ارتباطات اقتصادي كش��ور 
فرصت هاي بس��يار ارزش��مندي را فراروي فعاالن اقتصادي قرار داده 
و دستاورد ارزشمندي در حوزه ديپلماس��ي اقتصادي ايران محسوب 
مي شود اما استفاده از اين فرصت ها نيازمند مجموعه ای از تصميمات 

دشوار و اقدامات عاجل در ساير حوزه هاست. 
........................................................................................................................

اقيانوس بي كران حماسه اربعين
روزنامه كيهان در يادداش��ت ديروز خود به 
حض��ور پرش��ور و ميليون��ي عاش��قان 
اباعبداهلل الحسين)ع( در اربعين حسيني اشاره 
كرد و نوش��ت: يك ويژگي بارز پياده روي اربعين امس��ال كه شايد در 
گذش��ته تا اين حد بروز و ظهور نداش��ت، افزايش تصاوير چهره هاي 
مقاومت و خصوصاً فرماندهان شهيد، حاج قاسم سليماني و ابومهدي 
المهندس در بسياري از نقاط عراق بود، حتي در برخي مواكب و در طول 
مس��ير پياده روي تعدادي از جوانان با در دست گرفتن تصاوير اين دو 
شهيد عزيز شعرهاي حماسي را باهم فرياد مي زدند و رنگ و بوي تازه اي 
به راهپيمايي اربعين مي دادند. شايد امريكايي ها با ترور اين سرداران 
مقاومت خيال مي كردند به هدف زده اند و ديگر نامي از اينان در عراق 
نخواهد بود اما اربعين امسال نش��ان داد واقعاً دشمنان مقاومت چقدر 
احمقند چراكه تا پيش از شهادت حاج قاسم و ابومهدي شايد بسياري 
از مردم عراق و كش��ورهاي ديگر حاضر در پياده روي، اساساً شناخت 
چنداني از اين سرداران نداشتند اما با شهادت اين عزيزان ، اغراق نيست 
اگر بگوييم هر موكب با نصب تصاوير اين شهدا به سنگري براي تبليغ 

مقاومت تبديل شد.

جماعت سياسي كه قتل را توجيه و يك اتفاق 
ناخواسته را خش�ونت توصيف مي كنند، نه در 
فضاي سياسي كشور قابل اعتماد هستند و نه 
حتي مي توان در خصوص حمايت از حقوق زنان 
به عنوان يك امر اجتماعي روي آنان حساب كرد. 
ب��ه گ��زارش جهان نيوز، جري��ان اصالح��ات در 
دوران هاي مختلف نش��ان داده است با بسياري از 
مقوالت ارزشي كه خود را به آن پايبند مي داند، به 
طور كاماًل ابزاري برخورد مي كند. در اين شرايط 
است كه كنش هاي سياسي اين جناح به طور كاماًل 
جالب توجهي معنادار مي شود. در واقع اين جريان 
سياس��ي آنجا كه منفعت جناحي اش حكم كند، 
ورود مي كن��د و بعضاً به طور سيل آس��ا با بمباران 
شديد خبري و پيام رساني شديد عمل مي كند اما 
در جايي كه به نفع اين جناح نباشد، طوري آلزايمر 
سياسي مي گيرد كه گويي در اين جهان نيستند. 

يكي از مواردي كه ب��راي اصالح طلبان به صورت 
كاماًل ابزاري مورد استفاده قرار مي گيرد، موضوع 
زنان و حقوق زنان اس��ت. اين جريان سياسي در 
زماني كه س��ر كار بوده اس��ت به ويژه هشت سال 
دوره دول��ت اعتدالگرايان با همه ش��عارهايش در 
حوزه زن��ان كاري انج��ام نداد اما هميش��ه وقتي 
اوضاع در اين حوزه به هم مي ريزد و اتفاقاتي ناگوار 
مي افتد، اعضاي آن س��ينه سپر مي كنند و خود را 
حامي زنان جلوه مي دهن��د. در واقع در اين حوزه 
اصالح طلبان با يك اس��تراتژي ماهيگيري سعي 
مي كنند ماهي خ��ود را از آب گل آل��ود بگيرند و 

زماني كه در اين راستا آسيبي احساس مي كنند، 
آنچنان در الك خ��ود فرو مي روند ت��ا غبار ماجرا 
فرونشيند و فرصتي ديگر براي عرض اندام سياسي 

پيدا كنند. 
اين دو رفتار سياس��ي و اس��تاندارد دوگانه براي 
اتفاقات مش��ابه تا حدي در ذوق مي زند كه رنگ 
حناي اصالح طلبان براي حمايت از حقوق زنان را 

به شدت از بين برده است. 
در همين رابطه دو حادثه رخ داده اس��ت كه يكي 
به قت��ل با گلوله منجر ش��ده و ديگري بر اس��اس 
يك اتفاق ناخواس��ته بر اس��اس وضعيت جسمي 
يك خانم جوان رخ داده اس��ت ام��ا اصالح طلبان 
از يك قتل با خشونت تمام گذشته اند اما در برابر 
يك اتف��اق ناخواس��ته آنچنان علم حق��وق زنان 
برافراشته اند كه گويي اعضاي اين جريان سياسي 
حتي شرايط رخدادها را نيز نمي توانند از هم تمييز 

داده و جدا كنند. 
ماجراي قتل »ميترا استاد« كه توسط محمدعلي 
نجفي شهردار اسبق تهران رخ داد و با شليك گلوله 
همراه بود، يكي از اين موارد اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه حاال با اتفاق ناگواري كه براي يك خانم 
در محل پليس امنيت اخالقي رخ داد و اين خانم به 
علت شرايط جسمي درگذشت، از جمله مواردي 

است كه اين دوگانگي به خوبي نمايان است. 
آذر منص��وري، فعال سياس��ي اصالح طلب كه در 
ماجراي ميترا استاد س��كوت اختيار كرده بود، در 
ماجراي دوم اينچنين داد سخن سر مي دهد: »در 

خصوص پوشش زنان ايران، موضوعي تك ساحتي 
نيس��ت كه تصور كنيد با رفتارهاي سلبي و حتي 
ايجابي صرف، مي تواني��د آن را به نماد يك جامعه 
اسالمي تبديل كنيد و اساس��اً با اصرار بر اين رويه 
ش��ما هم به گونه اي ديگر راه رضاشاه را در كشف 
اجباري حجاب مي روي��د. توصيه هاي مكرري كه 
آنقدر به آن توجه نكرديد ك��ه اين بار به فاجعه اي 

بي نهايت تلخ تبديل شد.«
معصومه ابتكار نيز از جمله ساكتان ماجراي قتل 
ميترا اس��تاد بود كه در اين خصوص دست به قلم 
شده و مي نويسد: »مسئله گشت ارشاد و نارضايتي 
گسترده اي كه اين گونه برخوردها به وجود آورده 
است، بحث تازه اي نيست، اما اينك يك بار ديگر با 
فاجعه اي كه روز ۲۲ شهريور رقم خورد، به سرخط 
خبرها آمده و غم ازدس��ت دادن دختري جوان از 
دختران آرزومند س��رزمين مان را بر ديگر غصه ها 
سر بار كرده است. دختري از دختران ما، همان ها 
كه سردار شهيد سليماني درباره شان گفت، اينها 
همه دختران ما هستند. يك پدر خوب با دخترش 

چگونه رفتار مي كند؟ اينچنين؟«
شهيندخت موالوردي نيز در يك رشته توئيت  تند 
در اين باره مي نويسد: »آخر كسي كه دو سه دهه 
توجيه نشده چگونه با يكي دو ساعت مي خواهيد 
توجيه و  هدايت كنيد؟! اين راهش نيست به موال! 
كاش همانند خانواده هاي تان كه هر كسي راه خود 
را مي رود، چندصدايي را در جامعه متكثر ايراني 
به رسميت مي شناختيد، در اين صورت دست از 

سياست هاي لجوجانه كه سِر س��تيز با فرزندان 
اين آب و خاك دارد، برمي داشتيد، كاش الاقل در 

آموزش هاي تان درس محبت مي داديد!«
پروان��ه سلحش��وري و طيبه سياوش��ي از جمله 
ديگر اصالح طلباني هس��تند كه بي درنگ در اين 
ماجرا اظهار نظر كردند و ادعاهاي تندي را عليه 
نهادهاي مختلف كشور ابراز داشتند. در اين حين 
آنچه بيشتر از گذش��ته نمايان مي شود، دستاويز 
ق��رار دادن يك موض��وع به دفعات مكرر اس��ت. 
اينكه اصالح طلبان خود را با همان مواضع قبلي 
و تكراري حام��ي حقوق زن��ان معرفي مي كنند 
آنقدر لوث ش��ده كه ديگر باورپذيري آن بس��يار 

سخت است. 
جماعت سياس��ي كه قتل را توجيه و يك اتفاق 
ناخواس��ته را خش��ونت توصيف مي كنند نه در 
فضاي سياس��ي كش��ور قابل اعتماد هستند و نه 
حتي مي ت��وان در خص��وص حماي��ت از حقوق 
زنان به عنوان يك امر اجتماعي واقعي روي آنان 

حساب كرد. 
متأسفانه به نظر مي رس��د اصالح طلبان مترصد 
چنين موقعيت هاي تلخ و در واقع شكارچي اين 
حوادث هس��تند و براي اين موارد س��ر و دست 
مي ش��كنند و همين موضوع و مواض��ع تكراري 
نشان مي دهد اشك تمس��اح هاي اصالح طلبان 
براي حقوق زنان نه واقعي است و نه از سر اصالح 
امور براي بهبود وضعيت براي زن��ان يا اصناف و 

قشرهاي مختلف است.

بازي سياسي زنان اصالح طلب

چرا مواضع اصالح طلبان در حمايت از حقوق زنان باورپذير نيست؟

   احزاب

رسيدگي دقيق و اطالع رساني تمامي ابعاد پرونده درگذشت 
مهس�ا اميني ض�روري اس�ت، الزم اس�ت كميس�يون امور 
داخلي مجل�س با حداكث�ر دقت و موش�كافي كام�ل تمامي 
زوايا، در س�ريع ترين زمان ممك�ن نتيجه كارشناس�ي خود 
را براي اطالع نمايندگان و مردم ش�ريف اي�ران گزارش كند. 
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي در نشست علني 
روز سه شنبه مجلس ضمن نطق پيش از دستور، با اشاره به موضوع 
فوت مهسا اميني و تسليت به خانواده اميني گفت: درگذشت خانم 
مهس��ا اميني داغي بر دل هاي ما گذاشت و از س��اعات اول اطالع 
نمايندگان از وقوع حادثه، اركان نظارتي مجلس با حساسيت تمام، 
فرايند رسيدگي اين حادثه را در دستور كار خود قرار دادند. اينجانب 
مجدداً تأكيد مي كنم رسيدگي دقيق و اطالع رساني تمامي ابعاد 
پرونده درگذشت ايشان، ضروري است، الزم است كميسيون امور 
داخلي مجلس شوراي اسالمي با حداكثر دقت و موشكافي كامل 
تمامي زوايا، در سريع ترين زمان ممكن نتيجه كارشناسي خود را 

براي اطالع نمايندگان و مردم شريف ايران گزارش كند. 

وي اضافه كرد: همچنين كميسيون مذكور وظيفه دارد عالوه بر 
بررسي مصداقي درگذشت مرحومه مهسا اميني، براي جلوگيري 
از تكرار اي��ن قبيل موارد، فرايندها و ش��يوه اجرا در گش��ت هاي 
امنيت اخالقي فرماندهي كل انتظامي را مورد بررس��ي قرار دهد 
تا براي رفع شدن اش��كاالت موجود در چگونگي اجراي آن اقدام 
شود. متأسفانه دستگاه هاي متعدد فرهنگي و اجتماعي در مقوله 
حجاب وظايف ايجابي خود را به درس��تي انج��ام نمي دهند، در 
چنين ش��رايطي مواجهه با هنجارش��كني ها، نياز به برنامه ريزي 
دقيق تر با ضوابطي روش��ن و اس��تفاده از نيروهاي آموزش ديده، 
توس��ط فرماندهي كل انتظامي دارد تا با مسئوليت پذيري كامل، 
از اعمال س��ليقه هاي ش��خصي و خطاهاي فردي و سيس��تمي 
جلوگيري كند و اين اقدامات مورد پذيرش عم��وم مردم عزيز و 

نجيب ايران قرار گيرد. 
وي با بيان اينكه يادآوري اين نكته مهم الزم اس��ت كه دش��من 
همانند رويه هميشگي خود به دنبال موج سواري از هر اتفاقي است 
و التهاب آفريني و ايجاد آشوب در كشور را در دستور كار خود قرار 

داده است، تصريح كرد: متأس��فانه عده اي در داخل نيز خواسته يا 
ناخواس��ته در جهت خواست دش��من حركت مي كنند، اما مردم 
عزيز ما هوش سياسي خود را نشان داده اند و فرق بين دلسوزي و 
منفعت طلبي را مي فهمند و با منافقاني كه زماني، خودشان چند 
هزار نفر از مردم عادي را ش��هيد كردند و حاال داعيه دار درگذشت 
يك نفر شده اند، همراهي نكرده و با اشك تمساح رسانه وابسته به 

حكومت كودك كش سعودي، گريه نمي كنند. 
قاليباف اف��زود: از روز اول، رئيس جمهور محترم، دولت، مجلس و 
قوه قضائيه مجدانه پيگير علل اين حادثه و مشخص شدن مقصران 
بوده اند. زمان نش��ان خواهد داد اعتماد مردم درست بوده و همه 
دستگاه هاي كشور در پيگيري اين مسئله كوچك ترين اغماضي 

نخواهند كرد. 
رئيس قوه مقننه كشورمان ادامه داد: ان ش��اءاهلل مجلس هم اين 
اتفاق را براي روشن شدن موضوع و اصالحات مورد نظر ساختارها 
و فرايندها، رسيدگي مي كند و مردم نيز اجازه هر نوع سوءاستفاده 

را به دشمنان و همراهان آنان نخواهند داد. 

مأموريت قاليباف به كميسيون امنيت داخلی:

پرونده درگذشت مهسا اميني را با دقت بررسی کنيد و گزارش دهيد

   مجلس

عضو كميسيون اجتماعي مجلس:

 اصالح قانون انتخابات
 تا پايان آبان به صحن مي آيد

بنا بر آن اس�ت كه تا پايان آب�ان، تكليف اصالح قان�ون انتخابات 
مشخص شود، رس�يدگي به اين طرح در دس�تور كار قرار گرفته 
اس�ت و به محض اتمام بررس�ي ها ب�ه صحن علن�ي خواهد آمد. 
حسين رجايي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفت وگو با مهر، 
در رابطه با جزئيات بررس��ي اصالح قانون انتخابات در مجلس گفت: 
رس��يدگي به موضوع اصالح قانون انتخابات بار ديگر آغاز شده است. 
مجلس يازدهم با نگاه جديدي به اين موضوع مي نگرد و در سه محور 
به آن خواهد پرداخت. بناي مجلس بر اين است كه در سه محور اصلي 
اصالحات��ي در رابطه با برگزاري انتخابات را بررس��ي كن��د؛ اول آنكه 
انتخابات حزبي شود، دوم آنكه به صورت استاني برگزار شود و سوم آنكه 

حوزه هاي انتخابيه در برخي مناطق افزايش پيدا كند. 
رجايي عنوان كرد: كارگروه مربوط به افزايش حوزه هاي انتخابيه اخيراً 
در كميسيون ش��وراها و امور داخلي مجلس تشكيل شده است، البته 
هنوز به جمع بندي قطعي درباره جزئيات افزايش حوزه هاي انتخابيه 
نرس��يده ايم، اما با توجه به اينكه اين موضوع در دستور كار قرار گرفته 

است، بررسي هاي مربوط به آن به زودي نهايي خواهد شد. 
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به اين سؤال 
كه اصالح قانون انتخابات در مجلس رأي خواهد آورد، بيان كرد: تصويب 
قانون اصالح انتخابات در صحن علني بستگي به آن دارد كه كميسيون 
مربوط چطور آن را تدوي��ن و ارائه كند. وي ادام��ه داد: براي مثال اگر 
انتخابات استاني شود، ماهيت انتخابات مجلس كاماًل دگرگون خواهد 
شد، چراكه ليس��ت هايي كه براي حضور در انتخابات ارائه مي شوند، 
استاني خواهند بود و شهرستان ها نمي توانند به طور مستقل در رقابت 
حضور داش��ته باش��ند، بنابراين حتماً بايد از طريق استاني حضور در 

انتخابات را پيش ببرند. 
نماينده م��ردم اصفهان در مجلس ش��وراي اس��المي با بي��ان اينكه 
پيشنهادات ديگري در رابطه با اصالح قانون انتخابات مطرح شده است، 
گفت: برگزاري حزبي انتخابات موضوع ديگري است كه درباره برگزاري 
انتخابات در دست بررسي قرار گرفته است، در صورت چنين اصالحي 
ساز وكار انتخابات به كلي تغيير مي كند، بنابراين تا زماني كه كميسيون 
مربوط جزئي��ات اين ط��رح را به صحن نفرس��تاده اس��ت، نمي توان 

پيش بيني دقيقي نسبت به تصويب يا عدم تصويب آن داشت. 
رجايي اظهار كرد: به نظر مي رس��د نمايندگان شهرس��تان ها به ويژه 
شهرستان هاي كوچك مخالف استاني شدن انتخابات باشند، چراكه 
معتقدند در چنين ش��رايطي به اين حوزه هاي انتخابيه آس��يب وارد 
مي ش��ود، بنابراين پيش بيني من اين است كه استاني شدن انتخابات 
در مجلس رأي نخواهد آورد. وي در پايان در پاسخ به اين سؤال كه آيا 
اصالح قانون انتخاب��ات پيش از انتخابات س��ال ۱۴۰۲ مجلس نهايي 
خواهد ش��د؟ خاطرنش��ان كرد: به رغم همه اينها بناي مجلس بر اين 
اس��ت كه تا آخر مهر يا نهايتاً آبان ماه، تكليف اين موضوع را مشخص 
كند، چراكه رسيدگي به آن در دستور كار كميسيون قرار گرفته است 
و به محض اينكه بررسي ها در كميسيون به اتمام برسد، اصالح قانون 

انتخابات به صحن علني مجلس خواهد آمد. 
........................................................................................................................

 پيكر شهيد سپاه 
در زيركوه تشييع شد

سه ش�نبه  روز  محم�دي«  »عل�ي  ش�هيد  پاس�دار  پيك�ر 
مس�ئوالن  و  م�ردم  مختل�ف  قش�رهاي  حض�ور  ب�ا 
ش�د.  تش�ييع  زيرك�وه  شهرس�تان  زه�ان  ش�هر  در 
به گزارش ايرنا، پيكر اين شهيد پس از تشييع در شهر زهان با حضور 
پرشور مردم، خانواده هاي شهدا و مسئوالن استاني و شهرستاني براي 

خاكسپاري در زادگاهش به روستاي پردان زيركوه منتقل شد. 
شهيد ستوان يكم پاسدار علي محمدي از رزمندگان يگان هوافضاي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي، ۲۶شهريور ماه در سن ۲۵سالگي حين 

انجام مأموريت در استان سيستان و بلوچستان به شهادت رسيد. 
استاندار خراسان جنوبي هم در پيامي شهادت علي محمدي را تسليت 
گفت و اظهار داشت: ش��هدا در مس��ير معامله با خداوند، از جان خود 
گذشتند تا س��ربلندي و عزت را براي ملت ايران به ارمغان بياورند، از 
همين رو است كه شهادت را مدال افتخاري مي خوانند كه تنها به گردن 

بندگان خاص خدا زيبنده است. 
جواد قناع��ت اف��زود: اينجانب ع��روج ملكوتي ش��هيد گرانقدر علي 
محمدي را به محضر فرمانده معظ��م كل قوا، حضرت آيت اهلل العظمي 
ام��ام خامنه اي)مدظله العالي(، پرس��نل خدوم س��پاه انصارالرضای 
خراسان جنوبي، خانواده معظم اين ش��هيد عزيز و مردم شهيدپرور و 
واليتمدار شهرس��تان زيركوه به ويژه بخش زهان، تبريك و تس��ليت 

عرض مي كنم. 
وي بيان كرد: اميد كه روح پاك اين ش��هيد عزي��ز در درگاه ملكوتي 
حضرت حق ب��ا ارواح طيبه اولي��اي طاهرين محش��ور و از خوان كرم 

اباعبداهلل الحسين)ع( بهره مند شود. 
........................................................................................................................

روح االميني:

 به بهانه درگذشت مهسا اميني 
اصل نظام را نشانه گرفته اند

نماين�ده ته�ران در مجل�س ش�وراي اس�المي ب�ا بي�ان اينكه 
ب�ه عن�وان ي�ك پ�در داغ�دار توصي�ه مي كن�م ك�ه مس�ير 
را از ضدانق�الب جدا كني�د، گفت: درگذش�ت مهس�ا امينی در 
برخ�ي تح�ركات بهانه اس�ت و اص�ل نظ�ام را نش�انه گرفته اند. 
به گزارش ايس��نا، عبدالحس��ين روح االميني در جلس��ه علني صبح 
ديروز مجلس گفت: در آس��تانه عضويت ايران در اجالس شانگهاي و 
نشست مجمع عمومي سازمان ملل عده اي قصد دارند از فضاي پيش 
آمده درباره اتفاق رخ داده براي خانم مهس��ا اميني سوءاستفاده كنند. 
روح االميني ادامه داد: ما به خانواده مهس��ا اميني تسليت مي گوييم، 
من به عنوان پدري داغدار خانم اميني را مانند دختر خود مي دانم اما 
نصيحت مي كنم و تذكر مي دهم افرادي كه مسائل را پيگيري مي كنند، 
از جاده انصاف خارج نش��وند و جمهوري اس��المي هميشه مظلوم را 

مظلوم تر نكنند. 
نماينده تهران در مجلس ش��وراي اس��المي اضافه كرد: نبايد به تحركات 
ضدانقالب، سلطنت طلبان، كموله و منافقين فرصت داده شود. منافقين 
كه در خون ۱7هزار شهيد ترور شنا مي كنند، در برخي تحركات درگذشت 
مهسا امينی بهانه است و اصل نظام را نش��انه گرفته اند، به عنوان يك پدر 

داغدار توصيه مي كنم مسير را از مسير ضدانقالب جدا كنيد. 
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سازمان شانگهاي بار برجام را برمي دارد؟

عضويت ايران در س�ازمان همكاري شانگهاي 
به غ�رب نش�ان مي ده�د جمهوري اس�المي 
گزينه ه�اي ديگ�ري نيز پي�ش روي�ش دارد 
و ب�ه گفت�ه رئيس جمهور با توس�عه س�ازمان 
آس�يايي ش�انگهاي مي توان�د ب�ه مقابل�ه با 
يك جانبه گراي�ي واش�نگتن كم�ك كن�د. 
به گزارش راه دانا، جمهوري ايران پس از س��ال ها 
انتظار براي پيوستن به س��ازمان شانگهاي كه به 
داليل مختلف تاكن��ون پذيرفته نش��ده بود، روز 
جمعه ۲۵ شهريور، با امضاي تعهدات عضويت دائم 
در اجالس س��مرقند، به عنوان نهمين عضو دائم 

سازمان همكاري شانگهاي پذيرفته شد. 
شهباز حسن پور بيگلري، نايب رئيس كميسيون 
اقتصادي مجلس با اش��اره به پيوس��تن ايران به 
سازمان شانگهاي اظهار داش��ت:  كار بسيار خوب 
و ارزشمندي صورت گرفت، اين يعني ديپلماسي 
فعال جمهوري اس��المي و قطعاً با حض��ور ايران 
مي تواند منطقه با آرامش بيشتر و ارتباطات بهتر، 

همكاري هاي چندجانبه صورت پذيرد. 

نماينده م��ردم س��يرجان در مجلس ش��وراي 
اسالمي افزود: بايد از اين فرصت حداكثر استفاده 
را در بحث صادرات كشور داشته باشيم و نيازمند 
هماهنگي و انس��جام بيش��تر بين مجموعه تيم 
اقتصادي دولت و مع��اون اقتص��ادي وزير امور 
خارجه هستيم كه به صورت مشخص هدايت اين 
مجموعه را بر عهده بگيرد تا اتاق هاي بازرگاني، 
اصن��اف و تعاوني بتوانند س��ريع تر دفاتر خود را 
در كشور هاي عضو شانگهاي فعال كنند و از اين 
فرصت به دست آمده حداكثر استفاده را در جهت 
حمايت از تج��ار، بازرگانان و فع��االن اقتصادي 

داشته باشند. 
   ايران گزينه هاي ديگري نيز پيش رويش 

دارد 
شوراي روابط خارجي اروپا با اشاره به عضويت ايران 
در سازمان همكاري شانگهاي كه در نشست اعضاي 
اين سازمان در سمرقند نهايي شد، نوشت: »ايران 
در آستانه برگزاري نشست مجمع عمومي سازمان 
ملل با عضويت خود در سازمان شانگهاي مي خواهد 

به غرب نشان دهد در يك جهان چندقطبي، تنها 
نيست و گزينه هايي پيش رويش قرار دارد. مذاكرات 
بين ايران، امريكا و كشورهاي اروپايي بر سر توافق 
هسته اي يك  بار ديگر به بن بس��ت خورده است، 
بنابراين ايران مي تواند نش��ان دهد توافق با امريكا 
برايش حكم مرگ و زندگي ندارد بلكه مي تواند به 
 واسطه همكاري نزديك تر با روسيه و چين در برابر 

تحريم ها و فشارهاي غرب مصونيت يابد.«
در ادامه اين گزارش آمده است: »به  عالوه عضويت 
ايران در س��ازمان همكاري شانگهاي به  نوعي اين 
كش��ور را در برابر رويارويي ها در ش��وراي امنيت 
بر س��ر مذاكرات هس��ته اي بيمه مي كن��د. ايران 
مي تواند روي روس��يه و چين براي ناكام گذاشتن 
تالش ها جهت وضع تحريم هاي جديد س��ازمان 

ملل حساب كند.«
   مزاياي متقابل ايران و س�ازمان همكاري 

شانگهاي
به گفته يك روزنامه نگار بين المللي، عضويت تهران 
در سازمان همكاري شانگهاي فرصت هايي را براي 

همكاري نزديك تر در زمين��ه امنيت منطقه اي از 
جمله افغانس��تان باز مي كند، زيرا اين موضوع در 
دستور كار اكثر كشورهاي اين سازمان قرار دارد. 
عالوه بر اين، ايران نه تنها به عنوان يك ش��ريك 
سياس��ي، بلكه به عنوان يك شريك اقتصادي نيز 

ديده مي شود. 
رئيس جمهور ايران نيز روز جمعه ۲۵ ش��هريور با 
تأكيد بر اينكه توسعه س��ازمان آسيايي شانگهاي 
مي تواند ب��ه مقابله با يك جانبه گرايي واش��نگتن 
كمك كند، گف��ت: خنث��ي ك��ردن تحريم هاي 
ستمگرانه امريكا نيازمند راه حل هاي جديد است. 

همچنين ش��بكه خبري س��ي ان ان روز شنبه ۲۶ 
شهريور ۱۴۰۱ در گزارش خود با اشاره به عضويت 
ايران در سازمان ش��انگهاي همزمان با مذاكرات 
هسته اي اش با قدرت هاي جهاني براي احياي برجام 
آورده اس��ت: ايران قرار است روابط خود را با شرق 
رسمي كند كه اين اتفاق موجب نزديك تر شدن هر 

چه بيشتر ايران به چين و روسيه مي شود. 
س��ي ان ان در ادامه ب��ه امضاي يادداش��ت تفاهم 
تعهدات جمهوري اس��المي ايران به عنوان عضو 
اصلي سازمان همكاري شانگهاي پرداخته و آورده 
است: اين، يك نقطه عطف براي ايران است كه پس 
از ۱۵سال توانس��ت عضويت دائم در اين سازمان 
آسيايي را كه چين و  روسيه از اعضاي اصلي آن به 

شمار مي آيند، به دست آورد. 
صدير جباراُف، رئيس جمهوري قرقيزس��تان ماه 
جاري پيش نوي��س تفاهم نامه تعه��دات ايران به 
منظور دس��تيابي به وضعيت عضويت در سازمان 
همكاري شانگهاي را امضا كرد كه در پيش نويس 
اين سند آمده است: ايران متعهد مي شود به همه 
معاه��دات و اس��ناد بين المللي ك��ه در چارچوب 
سازمان همكاري ش��انگهاي مصوب شده، پايبند 

باشد. 
ايران همچنين متعهد مي ش��ود از تاريخ دريافت 
اطالعيه دبيرخانه س��ازمان همكاري ش��انگهاي، 
حداكث��ر ت��ا يك��م دس��امبر ۲۰۲۲ به منش��ور، 
كنوانس��يون مبارزه با تروريس��م، جدايي طلبي و 
افراط گرايي ش��انگهاي م��ورخ ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ و 
پروتكل هاي آن ملحق شود. گفتني است سازمان 
همكاري شانگهاي كه در سال ۲۰۰۱ تأسيس شد، 
تقريباً يك س��وم اقتصاد جهان را در اختيار دارد. 
اين بلوك شامل كش��ورهاي شوروي سابق، يعني 
قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان و 
هند و پاكستان به عنوان اعضاي جديد است. ايران 

نيز از سال ۲۰۰۵ عضو ناظر بوده است.

   گزارش  

رياست جمهوری


