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اتحادیه اروپا پس از نشست کمیسیون برجام:

 تماس ها با طرف های 
برجام و آمریکا افزایش 

خواهد یافت

وزارت بهداشت پیش بینی کرد:

 خیز چهارم کرونا 
قطعی است

بازگشت سرخابی ها به لیگ برتر

ان شاءاهلل از شنبه!

خارج شدِن برخی داروها از شموِل حمایِت بیمه

حقوق کارگران کفاف 
هزینه های سنگین 
درمان را نمی دهد

سفر نخست وزیر عراق به عربستان با امضای پنج 
توافق نامه اقتصادی همراه بود؛
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در قلمرو تهران 
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 ظریف:

ایران و ایاالت متحده دیداری 
نخواهند داشت
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 درخواست همتی از صندوق بین المللی پول:

 بدون تبعيض به ایران 
وام بدهيد

با ايلنا همراه شويد
خبرگزاري کار ایران »ایلنا«
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دبیرکل خانه کارگر به تحلیل 
شرایط انتخابات پیش رو در سال 
آینده پرداخــت و ضمن تاکید 
بر اینکــه انتخابات آتــی حتماً 
دشــوارترین انتخابات از زمان 
پیروزی انقــاب خواهد، گفت:  
نقش حاکمیت و شورای نگهبان 
در باالبردن مشــارکت بســیار 

موثر است.
علیرضــا محجوب کــه در 
انتخابات میان دوره ای مجلس 
شورای اســامی ثبت نام کرده 
اســت، در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا در پاســخ به این پرســش 
که آیا می تواند در مجلســی که 
اکثریــت آن اصول گرا اســت، 
فعالیــت موثر داشــته باشــد، 
تصریح کرد: اگر انتخاب شدیم 
و خدا خواست که به مجلس راه 
پیدا کنیم قاعدتــاً اهدافی را که 
تعقیب می کنیم، عمدتاً اهداف 
و مطالبــات صنفــی کارگران 
است که ممکن است به ماهیت 
سیاســی مجلس ارتباط داشته 
باشد،  اما به این معنا نیست که اگر 
مجلس گرایش دیگری داشــت 
نمی توان خواســته های جامعه 

کارگری را پیگیری کرد.
وی افزود: امیــدوارم که این 
تعقیبات سخت نباشــد. البته 
افــرادی که ســابق بــر این در 
فراکسیون کارگری همراه بودند، 

در مجلس یازدهم نیز هســتند 
و در مواقــع ضــروری کمــک 
می کننــد. با کمــک گرفتن از 
آن بزرگان ممکن اســت بتوان 
قدم های حداقلــی در این مورد 

برداشت.
وی درباره کاهش مشارکت 
در انتخابات مجلس یازدهم)در 
ســال۹۸( و احتمال بــه وجود 
آمــدن چنیــن شــرایطی در 
انتخابات پیش رو گفت:  انتخابات 

آتی حتماً دشوارترین انتخابات 
ما از زمان پیروزی انقاب خواهد 
بود. نخست اینکه با بلیه ای مثل 
کرونا روبرو هســتیم کــه تاثیر 
زیادی روی همه انتخابات های 
برگزار شــده در دنیا گذاشــته 

است. 
بســیاری از کشــورها شکل 
رای گیری خــود را تغییر دادند 
تا بتوانند ســطح مشارکت شان 

را حفــظ کننــد و دیدیــم که 
ایــن موضوع در آمریــکا پس از 
تغییــر شــیوه مشــارکت چه 
میزان اعتــراض دولت و رئیس 
جمهــور مســتقر را بــه همراه 
داشــت، چیزی که پیشتر از آن 
به عنوان دعواهای جهان ســوم 
نام می بردنــد و معتقد بودند در 
جایی که دموکراسی نیست این 
مباحث مطرح می شود، خود به 

آن مبتا شدند.

ر مجلــس  ا دو ینــده ا نما
افزود:  بنابراین بایــد بدانیم که 
ایــن انتخابات متفاوت اســت. 
مــردم بچه هایشــان را از ترس 
کرونا مدرســه نمی فرســتند؛ 
بنابراین قاعدتاً مشارکت بسیار 
دشــوار خواهد بود. عــاوه بر 
این شرایط، مســائل اقتصادی 
و دلخوری هــای اجتماعی نیز 
مجموعه ای می شوند که عوامل 

و موانع مشارکت هستند. البته 
تاش خواهیم کرد هر میزان که 
مقدور است ســطح مشارکت را 
باال ببریم. باید مهمترین هدف ما 

باال بردن سطح مشارکت باشد.
وی درباره نقــش حاکمیت 
و شــورای نگهبان در باالبردن 
مشــارکت، خاطرنشــان کرد: 
این موضــوع در انتخابات های 
قبلی بســیار موثر بود اما اکنون 
پدیده موثر این است که ببینیم 
بیماری کرونا در چه شــرایطی 
قرار می گیرد، چرا که مهمترین 

عامل تعیین کننده است. 
محجوب ادامــه داد: موضوع 
مهم دیگر در مشارکت، سیاست ها 
و جهت گیری هــای اقتصادی و 
دستاوردهای سیاسی و اقتصادی 
دولت اســت کــه می تواند یک 
پایان بســیار خوش برای دولت 
و امیــدواری بــرای اکثریــت را 
به همــراه بیــاورد؛ همچنین به 
عنــوان انگیــزه می تواند نقش 
اساسی داشته باشــد. مشارکت 
در انتخابات مجلــس، خبرگان 
و شــوراها ی شــهر، تحت تاثیر 
انتخابــات ریاســت جمهوری 
هستند، انتخاب و معرفی افراد و 
و بعد تبلیغــات اقداماتی که آنها 
انجام می دهنــد می تواند تعیین 
 کننده اصلی افزایش مشــارکت 

مردم باشد.

گفتوگو

محجوب در گفت وگو با ایلنا:

انتخابات آتی دشوارترین انتخابات بعد از انقالب است

اپلیکیشنی که »ناگفته های تفاهم نامه ایران و چین« آن را بر سرزبان ها انداخت

 »کالب هاوس« و جذابیت 
»فضای آزاد رسانه ای« برای کاربران ایرانی
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نگاهی به دالیل موج عظیم نگرانی ها از توافق 25 ساله 
ایران و چین؛ 

در هم آمیختگی یک 
معادله مجهول با 

معضل بی اعتمادی
قرارداد 25 ســاله ایران و چیــن پس از 
مدت ها حرف و حدیث و فراز و نشــیب، در 
ابتدای ســال 1400 میان دو کشــور امضا 
شد. باوجود تعطیات نوروز و غیاب بخشی 
از رســانه ها، کمتر ایرانــی را می توان یافت 
که ویدئو یا پیــام مکتوبی در همین روزهای 
تعطیــل، علیه توافــق یاد شــده، دریافت 
 نکرده باشــد؛ حتی در گروه های خانوادگی!

آیا پارســال وقتی قرارداد چین با 1۸ کشور 
عربی در مسیر اجرای پروژه »یک کمربند و 
یک جاده« منعقد شد؛ آن کشورها هم چنین 
حجمی از هجمه علیه توافق منعقد شــده را 
تجربه کردند؟. بررســی نمونه های متعدد 
نشــان می دهد ایران در ایــن زمینه مانند 
بســیاری از موارد دیگر، کشوری منحصر به 

فرد و متفاوت است...

بازار مرغ؛ تالطم بیشتر و طویل شدن صف  خرید 

اولین گرانی مصوب 1400 رقم خورد
چرتکه 3


