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چرابرخیازنمایندگانمجلسحتیرایممتنعهمنمیدهند؟ 

رسولی فعال سیاسی اصالح طلب:

سران قوا از سطح وعده  دادن عبور کرده و 
برنامه عملی ارائه کنند

سرویس سیاسی-  حسن رسولی فعال سیاسی 
اصالح طلب، در پاسخ به این سوال که امروز معترضان 
حرف هایی دارند اما از کجا باید بفهمند که صدایشان 
شنیده می شود و چقدر ضرورت دارد تا رئیس جمهور 
و دولت درباره اصالحات مدنظر مانند تغییر در ترکیب 
کابینه یا تغییر در سیاســت گذاری ها به مردم گزارش 
دقیق و شــفاف دهنــد، گفت: یکــی از موثرترین و 
کم هزینه ترین راهکارهای کاهش نارضایتی ها، تنش ها 
و اعتراضــات جاری، تن دادن مجموعه نظام کشــور 
به گفت وگو و شــنیدن صدای معترضان است. به هر 
میزانی که کلون ارتباطی شهروندان ناراضی با متولیان 
امر حکومت دچار انســداد یا اختالل باشد، به همان 

میزان برعمق و گسترش بحران ها افزوده خواهد شد.
وی افــزود: آقای رئیس جمهور و دو نفر دیگر از 
ســران قوا در طول این مدت، به دفعات برای شنیدن 
صدای معترضان که از بین اقشار مختلف جامعه هستند 
که گروه های گوناگون ســنی و اقوام، مذاهب و سایر 
اقشار جامعه را دربرمی گیرد، هر کدام با بیان و ادبیات 
خاصــی اعالم آمادگی کردند ولی تا به االن به صورت 
عملی از سوی صاحبان قدرت گامی برداشته نشده و 
این قول های بدون پشــتوانه عملی نیز نه تنها کارساز 
نبــوده و نخواهد بــود، بلکه بر حجم بی اعتمادی بین 

معترضان و حاکمیت خواهد افزود.
رســولی تصریح کرد: به طور طبیعی، می شــود 
مطالبــات معترضان را از شعارهایشــان جســتجو 
کرد و عالوه بر صورت ظاهری شــعارها توســل به 
شاخص های تصویرکننده وضعیت جامعه در حوزه 
اقتصــاد، تورم ۴، ۵ ســاله بــاالی ۳۵ درصد، افزایش 
سرسام آور قیمت ها، در عرصه های فرهنگی، تحلیل 
سبک زندگی رسمی بر شهروندان و مداخله بیشتر از 
حد در شئونات زندگی و حریم خصوصی افراد، انسداد 
سیاسی، یکدســت بودن قدرت و نبود نمایندگانی از 
طرف طبقات مختلف جامعه در مجلس و سایر ارکان 
تصمیم گیری، بالتکلیف ماندن بحث برجام و تحریم ها 
خود گویاست. مجموعه این مقوالت به صورت واقعی 
و ظاهری می تواند در فهرســت خواسته ها و مطالبات 

مردم باشد.
وی افزود: چنانچه ســران قــوا و به خصوص 
قوه مجریه که پیشــران حاکمیت اســت از سطح غر 
زدن و وعده  دادن اینکه صدای معترضان را می شنویم 
عبور کرده و طرح و برنامه عملی ارائه کنند و گام های 
اجرایی را بردارنــد، فکر می کنم می تواند موجب باز 
شــدن باب گفت وگو و انتقال پیــام بین ۱۰۰ درصد 
ناراضیان کشــور و متولیــان اداره امور برای خروج از 
این شرایط بحرانی و اعتراضی و قدم گذاشتن در یک 
فضایی که گفت وگوهای چندجانبه از سوی حاکمیت 

با نمایندگان وجدان و افکار عمومی جامعه شود.
رســولی گفت: با اقدامات عملی مسئوالن ارشد 
کشور در مرکز، اگر این اقدامات توسط استانداران که 
نمایندگان عالی دولت در استان ها هم انجام شود و اگر 
همین رویکرد و نقشه راه به صورت یکپارچه به اجرا 
گذاشــته شود، می توان امیدوار بود که نقطه آغازی بر 
فروکــش کردن این عصبیت ها بوده و راه عملی برای 
پیشــگیری از خونریزی بیشتر باشد. هر یک نفری که 
در کشــور جانش را از دســت بدهد، شهید یا زخمی 
شود از منظر محاسبه ملی ضرر و زیانی است که متوجه 
کل کشور می شود و به طور طبیعی هیچ فرد دلسوزی 
نمی تواند دد قبال حال و روز ایران و نســبت به تداوم 

وضع موجود بی تفاوت باشد.
این فعال سیاســی اصالح طلب در پاسخ به این 
ســوال که مردم توقع دارند برخی قوانین اصالح شود 
و نوع برخورد با مدیریت کشور بیش از گذشته تغییر 
کند. الزمه این کار چیست و به چه شکلی می توان این 
اقدامات را انجام داد، گفت: در محتوای گفت وگویی که 
گفته شد، دستورکار گفت وگوها این موضوع را روشن 
خواهد کرد. چنانچه نمایندگانی از سوی حاکمیت و 
مردم درباره موضوعاتی که مطرح شــد به گفت وگو 
بپردازند، از دل آن می توانند نقطه اشتراک و مورد قبول 
طرفین را به عنوان اقدامات عملی و اجرایی در دستور 

کار قرار دهند.
وی افزود: ممکن اســت برخی از این اقدامات 
شامل تجدیدنظر در سیاست های کلی کشور باشد. به 
عنوان مثال در بحث گشــت ارشاد، اگر دولت نیاز به 
قانون دارد از مجلس مســیر آن را دنبال کند. در حوزه 
برجام و سیاســت خارجی، شورای عالی امنیت ملی 
و دســتگاه های مربوطه قدم بردارند. در حوزه سیاسی 
با تغییر موضوع برخورد خشــونت آمیز با معترضان و 
حبس و حصر آنان سیاست آشتی ملی را جایگزین کنند 
و در نهایت درباره دانشجویانی که بازداشت شدند، به 
سرعت آزاد شده و دولت پیشنهاد عفو عمومی دهد که 
البته قدم هایی در این زمینه طی روزهای اخیر برداشته 
شــده است. بنابراین محتوای گفت وگو بین دو طرف 
می تواند روند اصالح سیاست ها یا رویکردها را روشن 
کند. مهم این است که یخ بی اعتمادی بین اکثریت مردم 
و دولتمردان که امروز براثر انباشت مشکالت و تراکم 
معضالت ایجاد شده، از طریق راه گفت وگو آب شود 
و اعتماد جای این بی اعتمادی را بگیرد. به نظر من اگر 
گفت وگوی ملی صورت بگیرد، در مقایسه این رویکرد 
خشن و قهرآمیز، مسائل ملت ایران را بهتر تامین می کند 
و هم اینکه برای دولتمردان تسهیالتی فراهم می کند که 
با مدنظر قرار دادن خواســته های ملت و دشمن تلقی 
نکردن ملت در نظام حکمرانی از رویه های بهتر استفاده 

کنند و به دســتاوردهای کم هزینه تــر و پرفایده تری 
دستیابی پیدا کنند.

حسن رسولی در پاسخ به این سوال این گفت وگو 
باید بین چه اشخاصی انجام شــود؟ مردم با احزاب، 
احزاب با حاکمیت یا مردم با حاکمیت گفت:  یکی از 
مهمترین مشکالت موجود در شرایطی که هر سه قوه از 
یک خط فکری سیاسی برخوردارند، حذف و منکوب 
کردن نهادهای واسط، سندیکاها، اتحادیه های صنفی، 
سازمان های مردم نهاد، احزاب، انجمن ها و گروه های 
سیاسی و مجامع علمی و دانشگاهی، مجامع کارگری 
باعث بی اعتمادی شــدید بین مردم و حاکمیت شده 

است.
وی افــزود:  این نهادهــا که در یک جامعه پویا و 
امروزی نقش واسط را بین حاکمیت و مردم ایفا می کنند؛ 
متاسفانه طی سال های اخیر با رویکرد یکدست سازی 
حاکمیت فوق العاده تضعیف شــدند. اولین اقدام این 
اســت که سیاست منکوب کردن و تضعیف نهادهای 
مدنی و احزاب متوقف شــود و به صورت رسمی از 
هرکــدام از نهادهایی که به صورت واقعی بخش هایی 
از جامعــه را نمایندگی می کنند، دعوت به گفت وگو 
کنند. به عنوان مثال در جامعه پزشکی کشور سه، چهار 
نهــاد مدنی داریم که می توانند یکی یا همه این نهادها، 
دغدغه ها و نقطه نظرات جامعه پزشکی را به حکومت 
منتقل کننــد و متقابال فرضیات حاکمیت را به جامعه 
منتقل کنند تا تعادل جایگزین عدم تعادل شود. در سایر 
حوزه های صنعتی، ورزشــی، هنری و در بحث های 
اقتصادی و فرهنگی نیز این امکان وجود دارد. به طور 
طبیعــی گفت وگوی بی هدف و بــدون نقش آفرینی 
نهادهای واســط، در گفت وگوهــای یکطرفه اثری 
نخواهد داشت. گفت وگوهای واقعی و شنیدن صدای 
معترضان در صورتی اثربخشــی و کارآمدی خواهد 
داشت که نهادهایی که نمایندگی اقشار مختلف جامعه 
را برعهــده دارند، در این گفت وگو مخاطبان و طرف 

مقابل دولتمردان قرار بگیرند.

سرویس سیاســی- برخی از 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
از دادن رای ممتنــع بــه رای نــدادن 

رسیده اند.
روز یکشنبه)۶ آذر( نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی با طرح 
اصالح قانون بیمه کارگران ساختمانی 
با ۱۷۴ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۷ 
رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نفر نماینده 
حاضر در مجلس موافقت کردند. در 
همین روز نمایندگان مجلس با الیحه 
الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران 
به سازمان همکاری شانگهای با ۲۰۵ 
رای موافــق، ۳ رای مخالف و ۴ رای 
ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر 

در جلسه موافقت کردند.
با اینکه نمایندگان به دو طرح و 
الیحه مذکور رای قاطعی داده بودند، 
اما نکته عجیــب و غیرقابل قبول آن 
رای نــدادن ۴۴ نماینــده مجلس به 
طــرح اصالح قانون بیمــه کارگران 
ساختمانی و رای ندادن ۲۵ نماینده به 
الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی 
ایران به سازمان همکاری شانگهای در 
عین حضور در صحن علنی مجلس 
بود. نمایندگانی که با رای مستقیم مردم 
به مجلس رفته اند تا با تصمیمات خود 
رای ملت را در خانه ملت ابالغ کنند، 
اما برخی نماینــدگان خیلی راحت 
و بــدون دغدغه از یکــی از وظایف 
خــود که همان حضور در رای گیری 

اســت عدول کرده و در تصمیمات 
و مصوبــات مجلس خود را ســهیم 
نمی کنند البته این کار آن ها منع قانونی 
نــدارد چرا که مجلس تا کنون قانونی 
برای اجبار نمایندگان حاضر در صحن 
علنی برای شــرکت در رای گیری ها 
مصوب نکرده است. سید نظام الدین 
موســوی عضو هیئت رئیسه مجلس 
شــورای اســالمی درباره رای ندادن 
نمایندگان در صحن علنی گفت: این 
امر روال درستی نیست و از قبل وجود 
داشــته است البته آمار و ارقامش را به 
طور دقیق نمی دانم، اما ممکن اســت 
برخی نمایندگان به هر دلیلی در رای 
گیری شرکت نکرده باشند. مجلس بنا 
دارد به این مسئله ورود کند و در هیئت 
رئیســه هم مباحثی در این خصوص 
انجام شده، اما هنوز تصمیمی گرفته 
نشده است. برخی نمایندگان ممکن 
اســت رای ممتنع بدهنــد که آن هم 

رای به حساب می آید، اما برای برخی 
نمایندگان که در مجلس رای نمی دهند 
قرار است یک ساز و  کاری ایجاد کنیم 
تا نمایندگانی که در صحن هســتند 
حتما اعالم رای کنند. موسوی تصریح 
کرد: هنوز تصمیم گیری انجام نشده، 
چون ســاز و کار می خواهد چرا که 
مشخص شدن اینکه رای ندادن برخی 
نمایندگان موجه بوده یا نه نیاز به ساز 
و کار دارد مثال ممکن اســت دستگاه 
رای دادن نماینــده در مجلس خراب 
شده باشد یا یک عذر و دلیل خاصی 
داشته باشد که نتواند رای دهد، چون 
بازه های رای گیری سی ثانیه و یا یک 

دقیقه است. 
موســی غضنفرآبــادی رئیس 
کمیسیون قضایی و حقوقی و هیئت 
نظارت بر رفتــار نمایندگان مجلس 
گفت: ممکن است برخی نمایندگان 
در حال صحبت با یکدیگر باشــند و 

یا برخی از روی غفلت به دلیل اینکه 
غــرق در موضوعات دیگر هســتند 
نتواننــد رای دهند، امــا اینکه به هر 
دلیلی نماینــده ای نتواند رای دهد در 
پایان هر دوره  اعالم می شــود که یک 
نماینده چقدر در مجلس حضور نیافته 
است. وی با بیان اینکه نمایندگانی که 
در رای گیری شرکت نمی کنند غفلت 
می کنند، اظهار کرد: هیئت نظارت بر 
رفتار نماینــدگان خیلی به این قضیه 
ورود نمی کند. جالب اســت به این 
نکته اشاره کنیم که رای ممتنع با اینکه 
جزئی از قانون مجلس اســت، اما بر 
ســر اینکه چرا باید رایی به نام ممتنع 
وجود داشته باشد بحث  است چرا که 
وقتی نماینــده ای از دادن رای به یک 
طــرح یا الیحه امتناع می کند در واقع 
به وظیفه نمایندگی خود عمل نمی کند 
چــون نماینده، وکیل ملت اســت و 
نبایــد از اعالم رای خود امتناع کند و 
اساسا نماینده مجلس برای اعالم رای 
در مجلس اســت. حاال در کنار رای 
ممتنــع، رای ندادن برخی نمایندگان 
را شــاهد هســتیم که اصال در رای 
گیری شرکت نمی کنند. اگر بگوییم 
برخی از نمایندگان بــه دلیل عذر و 
یــا خراب بودن دســتگاه رای گیری 
نتوانستند اعالم رای کنند، باز هم این 
امر نمی تواند شامل حال تمامی غایبان 
در رای گیری شود و بهانه خوبی برای 

رای ندادن نیست.

فعال سیاسی اصالح طلب گفت: به طور طبیعی گفت وگوی بی هدف و بدون نقش آفرینی نهادهای واسط، در گفت وگوهای یکطرفه اثری نخواهد داشت. 
گفت وگوهای واقعی و شنیدن صدای معترضان در صورتی اثربخشی و کارآمدی خواهد داشت که نهادهایی که نمایندگی اقشار مختلف جامعه را برعهده دارند، 

در این گفت وگو مخاطبان و طرف مقابل دولتمردان قرار بگیرند.

ســرویس سیاسی- نشست مشترک معاون رئیس جمهور در امور زنان و 
خانواده و نمایندگان زن مجلس شورای اسالمی در راستای در راستای اصالح و 

تنقیح قوانین حوزه زنان و خانواده برگزار شد.
نشســت فصلی مشــترک معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و 
نمایندگان زن مجلس شــورای اســالمی در راستای در راستای اصالح و تنقیح 

قوانین حوزه زنان و خانواده برگزار شد.
الله فرهنگ متین معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری 
در امور زنان و خانواده اظهار داشت: با تالش معاونت بیش از ۱۵ جلسه خبرگانی 
و داخلی شکل گرفت و ضرورت ها بر مبنا چالش ها تحت عنوان احکامی تدوین 
شد و با همکاری سازمان برنامه و بودجه یک کمیسیون مشترک فرهنگ شکل 
گرفــت و ۹ کارگــروه داریم که یک کارگروه با عنــوان زنان و خانواده فعالیت 

مستمر دارد.
وی افزود: ۴ جلســه هم در سطح کالن برای جمع بندی و نهایی سازی در 
حال برگزاری است. معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری 
در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه این فعالیت ها در سه سطح در حال انجام 
است، ادامه داد: در سطح اول به ۷ حکم رسیدیم و هفته آینده تمام احکام دستگاه ها 
بررسی خواهد شدکه مشخص شود چه میزان رویکرد خانواده محور، نوجوانان، 
سبک زندگی و … که در اسناد باال دستی به ویژه سیاست های مقام معظم رهبری 

در احکام آنها دیده شده است.
متین با بیان اینکه در راســتای اجرا نشــدن برخی احکام برنامه ششم با در 
نظر گرفتن حوزه اجرا عدم تأمین اعتبارات الزم اهمیت دارد، اظهار داشت: عدم 
شفافیت، پراکندگی احکام، عدم توجه به چند بعدی بودن مسائل زن و خانواده، 
فقدان رویکرد سیاستی، عدم شکل گیری چشم انداز دقیق و استفاده از واژگانی 
چون تحکیم خانواده بدون اشــاره به احکام، اهداف و اقدام مشخص و تعریف 
شــاخص های غیر واقع گرایانه و آرمانی بدون شاخص های تأثیر گذار و … از 

عوامل عدم اجرای احکام عنوان شده است.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و 
خانواده گفت: با بررسی های معاونت امور زنان و خانواده احکامی تعریف شده و 
برای هر حکمی برنامه مرتبط آن احصا و موارد احتمالی عدم تحقق بررسی شده 
و سیاست های مرتبط، چالش متناظر، زمان تحقق پذیری، سیاست ها، دستگاه های 

همکار، پیامدهای عملیاتی شدن در نظر گرفته شده است.
اســتیفای حقوق زنان و تقویت نهاد خانواده رویکرد اساسی 

معاونت است
فرهنگ متین تصریح کرد: طبق خالهایی که ما در احکام گذشته داشته ایم و 
نیازی که هم اکنون وجود دارد، بازخوانی، تنقیح، اصالح و تکمیل نظام حقوقی 
ایران با هدف تدوین قانون جامع زن و خانواده روان سازی و بستر سازی استیفای 

حقوق زنان و تقویت نهاد خانواده را به عنوان رویکرد مهم و اساسی دیده ایم.
وی در ادامه عنوان کرد: مســئله مهم دیگر که معاونت اقدامات بسیاری در 
راستای آن انجام داده و به دنبال ایجاد احکام آن در برنامه های کالن کشور است 
تدوین یک نظام واره جامع اشتغال در جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر حمایت 

از شاغالن زن با رویکرد خانواده محوری و عدالت جنسیتی است.
متین با اشاره به چالش های موجود در برنامه ششم توسعه تصریح کرد: در 
حوزه نظام مشاوره خانواده دستگاه های متولی طبق قانون حضور دارند اما یک 
خأل نظارتی وجود دارد و باید یک آئین نامه یکپارچه سازی نوشته شود که معاونت 
ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به پشتوانه تمام احکام برنامه ریزی الزم 

را انجام و تدوین کرده است.
وی عنوان کرد: نکته مهم دیگر ارتقا ساختار مأموریت های معاونت ریاست 

جمهوری در امور زنان است که برای حل مسائل زنان اهمیت بسیاری دارد.
تاکید معاون رئیس جمهور بر ایجاد نظام آماری زنان در کشور

متین با بیان اینکه به الگو اجتماعی فراغت و نوجوانان و جوانان نیز در این 
احکام تاکید شــده است، گفت: دکتر خزعلی بسیار به نظام رصد و دیده بانی و 
اطلس تحلیلی با برش زنان و خانواده تاکید داشتند زیرا برخی شاخص های زنان 
در نظام آماری کشــور مغفول مانده اســت و زمانی که دستگاه ها آمار می دهند با 

رصد و پایش دقیقی نیست و ظرافت الزم را ندارد.
تدوین و تصویب قوانین در حوزه زنان صعب العبور است

فاطمه قاسمپور نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: با تقدیر از دکتر خزعلی مبنی بر اراده الزم 
برای تدوین احکام زنان اظهار داشــت: برنامه توسعه فرصتی برای برنامه عملی 

است و باید از این فرصت در حوزه اجرا استفاده شود.
قاسمپور ادامه داد: فرایند تدوین و تصویب قوانین در حوزه زنان کار صعب 
العبوری اســت و برای هر کدام از الیحه ها مثل الیحه منع خشونت که زمان ۱۰ 
ساله گذاشته شده را شاهد هستیم. وی در ادامه گفت: ما در ساختار حوزه زنان را 
بازآرایی کنیم و هنوز در برخی دغدغه ها نظام روانشناسی و حاکمیت به اجماع 

نظر نرسیده است. و نیاز به ماهیت اجرایی دارد.
این نماینده مجلس گفت: نیاز اســت حــوزه زنان در فضای بین المللی با 
رویکرد مقام معظم رهبری فعالیت بیشتری داشته باشد که خأل جدی حوزه زنان 
است و حاکمیت باید در این راستا تسهیل گری انجام دهد و جمعیت امور بین 
الملل دســتگاه ها نیز همکاری الزم را داشته باشند که آثار آن دیپلملسی فعال و 

جریان سازی در حوزه زنان شود.
جنگ نرم در حوزه زنان و خانواده اهمیت فراوان دارد

همچنین زهره ســادات الجوردی نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، 
اسالمشــهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی در ادامه تصریح کرد: در حال 
حاضر مجلس و دولت هماهنگی های الزم را با یکدیگر دارند و امیدواریم نتایج 
الزم را بگیریم. وی ادامه داد: با توجه به شــرایط فعلی زمانی که از دهه ۹۰ مرور 
می کنیم و مقام معظم رهبری اعالم می کند که مسئله زن و خانواده از مسائل مهم 
کشــور است، متأسفانه به این مسئله بها نداده ایم و زمانی که با جنگ نرم مواجه 
می شویم به آن توجه می کنیم. در برنامه ششم برنامه جنگ نرم در حوزه خانواده 

آمده است اما به ان توجه نشده و شرایط فعلی به همین دلیل است.
الجوردی تاکید کرد: نیاز است با تاکید بسیار در حوزه جنگ نرم در حوزه 

خانواده برنامه الزم را داشته باشیم.

نشستمعاونرئیسجمهوردرامورزنانونمایندگانزنمجلس:

تدوینوتصویبقوانیندرحوزهزنان
صحتنداردصعبالعبوراست

انتقادیکروزنامهبهمعترضان

منعشد

تشکیلدوتیپنظامی

اقدامعجیبدولتعراق

بازگشتوریا

اتاقشکنجه

قطعاتفرانسویخودرو

نامهزدیم

اخبار ویژه ...

شبکه خبری المیادین به نقل از برخی منابع ایرانی ادعای مطرح در روزنامه 
انگلیسی فایننشال تایمز درباره ایران را رد کرد. این روزنامه انگلیسی اخیرا ادعا 
کرده بود که سردار »اسماعیل قاآنی« فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در جریان سفر به بغداد، تهدید کرده بود که در صورت عدم جلوگیری از 
نفوذ تروریست های تجزیه طلب به داخل خاک ایران، تهران عملیات زمینی در 
شمال عراق را آغاز خواهد کرد. شبکه المیادین گزارش داد که این ادعا ها به هیچ 
عنوان صحت نداشــته و سردار قاآنی در جریان دیدار با مسئوالن عراقی، چنین 
اظهاراتی را مطرح نکرده اســت. این منابع تاکید کردند که فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران همچنین هیچ تهدیدی مبنی بر حمله زمینی یا غیرزمینی به شمال 

عراق را مطرح نکرده است.

روزنامه همدلی در سرمقاله خود به قلم، ولی اهلل شجاع پوریان از طرد شدن 
افــرادی، چون احمد زیدآبادی، مصطفی تاج زاده، عباس عبدی و ســیدمحمد 
خاتمی از ســوی مردم و حاکمیت انتقاد کرده و خواســتار اندکی صبر و تامل و 
مدارا شده است. به گزارش همدلی، آنچه آدمی را به واهمه می دارد، نحوه رفتار 
بخشی از جامعه است که درست یا غلط امروز مدیریت افکار عمومی را در فضای 
مجازی و رسانه ای به دست گرفته اند. افرادی که حتی توان گفت وگو و تفاهم با 
مدعیان ومدافعان گفت وگو مانند زیدآبادی و تاج زاده را ندارند؛ چه برسد به ایرانی 
که پر از تنوع و تکثر سلیقه و فکر و نظر است. از همین منظر است که سواالتی خود 
را نشان می دهد که مگر می توان دم از آزادی و توسعه و دموکراسی زد، اما امثال 
این افراد که در چند دهه اخیر نشان داده اند که پرچم دار گفت وگو، آزادی خواهی، 

خیرخواهی و توسعه سیاسی هستند، به گوشه رینگ سیاست پرتاب کرد؟
در ادامه این مطلب آمده است: اگر بر حاکمیت فعلی این نقد وارد است که 
سال هاست ایران دوستان و خیرخواهانی، چون تاج زاده و زیدآبادی و خاتمی و 
حجاریان و عبدی و دیگران را از دایره تصمیم گیری به حاشــیه رانده و عرصه 
را برای تخریب وتضعیف ســرمایه های ملی باز گذاشته، اما آنانی که این روز ها 
دل در گرو زن، زندگی آزادی و مرد، میهن، آبادی دارند با چه منطق و استداللی 
سعی در از میدان به  در کردن این شخصیت های ایران دوست و خیرخواه دارند؟ 

محمــد علی کامفیروزی وکیل مدافع پروانه سلحشــوری از منع فعالیت 
رسانه ای در فضای مجازی این نماینده سابق مجلس خبر داد. این وکیل دادگستری 
در توئیتی نوشت: با موکلم، پروانه سلحشوری، به شعبه ۳ دادسرای اوین رفتیم. 
اتهامــات اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی به موکلم تفهیم و آخرین دفاع اخذ و 
ایشان با وثیقه و قرار نظارت قضایی »منع فعالیت رسانه ای مرتبط با جرایم ارتکابی 

در فضای مجازی« آزاد شد. ما به این قرار نظارت غیرقانونی اعتراض کردیم.

کمیســیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از تشــکیل دو تیپ نظامی در 
منطقه کردســتان با بودجه دولت مرکزی این کشور به منظور حفاظت از مرز 
مشــترک با ایران خبر داد. »سکفان ســندی« معاون کمیسیون امنیت و دفاع 
پارلمان عراق، از تشــکیل دو تیپ نظامی جدیــد برای حفاظت از مرز های 
مشترک منطقه کردستان عراق با ایران با استفاده از بودجه دولت مرکزی عراق 
خبر داد. به نوشــته وبگاه »شفق نیوز«، این اقدام در پی تصمیم صادره پس از 
نشست شورای وزارتی امنیت ملی عراق به ریاست »محمد شیاع السودانی« 
نخست وزیر این کشور صورت می گیرد. در این نشست بر ضرورت اجرای 
طرح بازاستقرار نیرو های مرزبانی عراق و تقویت پاسگاه های مرزی در طول 
مرز های مشــترک با ایران و ترکیه تأکید شــده بود. به گفته ســندی، این دو 
تیپ نظامی متشکل از ساکنان کردستان عراق خواهند بود و منابع مالی برای 
تشکیل آن ها از بودجه دولت فدرال اختصاص خواهد یافت. بنابر این گزارش، 
نیرو های دو تیپ مذکور پس از تشــکیل در مرز های منطقه کردســتان عراق 

مستقر خواهند شد.

دولــت عراق در اقدامی عجیــب در اطالعیه اخیر  خود از عنوانی برای 
»خلیج فارس« استفاده کرد که با نام رسمی و تاریخی و بین المللی این منطقه 
جغرافیایی منافات دارد. در بیانیه رسمی مصوبات دولت عراق که به ریاست 
شیاع السودانی برگزار شد، در بند مخصوص به اختصاص بودجه به تیم ملی 
عراق برای شــرکت در جام کشــور های عربی در بصره از عبارتی نامناسب 
استفاده شده است. این اقدام پیش از سفر الشیاع السودانی به تهران بر شگفتی 
ناظران افزوده است. در این حال هنوز معلوم نیست آیا این اقدام ناشی از یک 
خطای سهوی در تایپ نام خلیج فارس بوده و یا تعمدی در کار بوده است.

با پیگیری های صورت گرفته و مساعدت مسئوالن، مشکل بازیکن تیم 
فوالد رفع شــد. به نقل از ســایت باشگاه فوالد خوزستان، به اطالع هواداران 
می رســاند با پیگیری های دولت محترم و به ویژه معاون اول رئیس جمهور، 
مشکل پیش آمده برای وریا غفوری رفع و این بازیکن تیم بزرگساالن باشگاه 

فوالد خوزستان به زودی به تمرینات تیم می پیوندد.

عشقی رییس سازمان بورس در پاسخ به سئالی  در خصوص استعفای 
خود شــفاف سازی کرد و گفت: رفتن بنده از سازمان برای روسای سازمان 
شــیرین است. وی اظهار داشــت: اتاق رئیس سازمان به خصوص طی یکی 
دو سال اخیر اتاق شکنجه بوده است. تصور بنده به این صورت بود که شاید 
کناره گیری ام از سازمان به نفع بازار سرمایه باشد، اما همه اعضای شورا به اتفاق 
با این استعفا مخالفت کردند و منتفی شد. رییس سازمان بورس ادامه داد: این 
مساله باعث شد تا هیچ اسمی از شورا برده نشود و صحبت های مطرح یک 
اشتباه خبری بود. وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا فشاری از سوی 
مجلس برای اســتعفا اعمال شــده است یا خیر، ادامه داد: با مجلس در تعامل 
هســتیم و این گونه نیســت که مجلس برای استعفا فشاری وارد کرده باشد. 
عشقی اضافه کرد: سازمان بورس یک نهاد حرفه ای و تخصصی است که امید 
می رود رسانه ها نیز کمک کنند تا به اقدامات اصلی در این سازمان بپردازیم.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور در پاسخ 
به این که آیا تحریم واردات خودروهای فرانسوی تاثیری در واردات قطعات 
این خودروها نیز دارد، گفت: واردات خودروهای فرانســوی از سوی ایران 
تحریم شد اما واردات این قطعات تحریم نشده و منعی برای واردات آن وجود 
ندارد. وی بیان داشت: با توجه به اینکه خودروهای فرانسوی پیش از این در 
کشــور تولید می شد؛ بنابراین، بخش بیشتر قطعات مورد نیاز این خودروها 
اکنون در کشور تولید می شود و مشکلی در تامین این قطعات وجود ندارد. 

رئیس ســازمان خصوصی سازی گفت: ۲۲ خرداد سال جاری به دولت 
نامه زدیم تا موضوع جاماندگان سهام عدالت را تعیین تکلیف کند زیرا حدود 
۳.۵ میلیون جامانده سهام عدالت هستند که حدود ۱۰ میلیون تومان برای هر 
فرد و در مجموع ۳۵ همت در نظر گرفته شده است؛ این سه و نیم میلیون نفر 

از مددجویان کمیته امداد و وزارت رفاه هستند.

سیاسی

 چنانچه سران قوا و به خصوص قوه مجریه که پیشران حاکمیت است از سطح غر 
زدن و وعده  دادن اینکه صدای معترضان را می شنویم عبور کرده و طرح و برنامه 
عملی ارائه کنند و گام های اجرایی را بردارند، فکر می کنم می تواند موجب باز شدن 
باب گفت وگو و انتقال پیام بین ۱۰۰ درصد ناراضیان کشور و متولیان اداره امور برای 
خروج از این شرایط بحرانی و اعتراضی و قدم گذاشتن در یک فضایی که گفت وگوهای 
چندجانبه از ســوی حاکمیت با نمایندگان وجدان و افکار عمومی جامعه شــود.


