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روی موج کوتاه

طرح تازه مجلس ،حضور مردم را در انتخابات کاهش خواهد داد؟

الوروف:

دغدغه مشارکت

انتخابات مجلس شــورای اسالمی
در دوم اســفند پارســال زنگ خطری
بود برای میزان مشــارکت مردم پای
صندوقهــای رأی .این مشــارکت در
بهترین حالت حــدود  40درصد بود و
تنها یکی دو مورد استثنا وجود داشت
که مشــارکت به 50درصد رسیده بود.
البته آب از آب تکان نخورد و مسئوالن
در پاسخ به کسانی که نسبت به این افت
حضور مردم هشدار دادند ،تاکید کردند
که این میزان مشــارکت نیز خللی در
مشروعیت و مقبولیت انتخابات برگزار
شدهایجادنمیکند.
آمار مشارکت مردم در مرحله دوم
انتخابات مجلس از میزان مشارکت در
مرحله اول هم جالبتر بــود .در این دور
از انتخابات که همین چند روز گذشته
برگزارشد،چهارحوزهاز 10حوزهایکه
در آنها انتخابات برگزار شد ،مشارکتی
زیر  10درصد و تکرقمی داشــتند .به
همین دلیل هیچ کدام از افراد پیروز در

دور دوم انتخابات موفق نشــدند به مرز
 25درصد رأی کل افراد واجد شــرایط
رأیدادنبرسند.
طرحفعلیبیشتر
محدودیتزاست
با ایــن تجربهها ،اکنون بســیاری
هشــدار میدهنــد کــه طــرح تازه
مجلس برای اصالح قانــون انتخابات
ریاســتجمهوری ،رغبت مردم برای
شرکت در انتخابات  1400را از همین
مقدارهمکمترخواهدکرد.
یک نماینده ســابق مجلس در این
خصوص به ایســنا گفت :مــا به دلیل
مشکالت اقتصادی و فشارهای خارجی
به مشارکت باالی مردم در سال ۱۴۰۰
نیــاز داریم ،امــا طرح مجلــس برای
قانون انتخابات بیشــتر از اینکه چنین
انتظاراتی را بــرآورده کند ،آثار دیگری
برجامیگذارد.
محمدرضا بادامچی در پاسخ به این
پرســش که الزامات حضور اکثریت در

روسیه آماده برگزاری مذاکرات
میان ایران و آمریکاست

انتخاباتریاستجمهوریآیندهچیست
و جناحها با ارائه چه برنامههایی به این
زمینه وارد میشــوند ،اظهار کرد :قبل
از اینکه گروهها برنامه اعالم کنند باید
دیدحاکمیتبرایمشارکتحداکثری
الدر
مردمچهشرایطیرادرنظردارد.مث ً
مورد انتخابات مجلس یازدهم دیدیم
که مشارکت مانند دوره گذشته نبود و
نمایندگان با آرای کمتر به نسبت دوره
قبلیواردمجلسشدند.
وی با تاکید بر اینکه االن هم باید از
ســوی حاکمیت تمهیداتی اندیشیده
شــود که شاهد مشــارکت باالتری در
انتخاباتریاستجمهوریشاهدباشیم،
گفت :اگر طرحی کــه االن در مجلس
برای انتخابات ریاســتجمهوری در
حال بررسی است به نتیجه برسد ،تصور
میکنم محدودیتهایی که در آن قائل
میشوندکمکیبهمشارکتحداکثری
نخواهدکرد.
این نماینده ســابق مجلس با بیان

بادامچی :طرح فعلی برای
اصالح قانون انتخابات
بیشترازاینکهکمکی
بهبهبودامرمشارکت
باشد ،محدودیتزاست؛
اینکه از کاندیداهای
ریاستجمهوری
درخواست شود برنامههای
خود را به شورای نگهبان
ارائه دهند ،امری عجیب
استوبیشترموجب
سرخوردگی میشود

اینکه اگر این طرح اصالح شــود ،آنگاه
میتوان به شکلی دیگری به انتخابات
آینده نگریســت ،تصریح کــرد :طرح
فعلی بیشــتر از اینکه کمکی به بهبود
امر مشارکت باشد ،محدودیتزاست؛
اینکه از کاندیداهای ریاستجمهوری

درخواست شــود برنامههای خود را به
شوراینگهبانارائهدهند،امریعجیب
اســت و بیشتر موجب ســرخوردگی
میشود.
طرحاصالحشود
بادامچی در پاســخ به این پرسش
که تاثیر تصویب احتمالی این طرح به
شکل فعلی بر مشارکت مردم چیست،
گفت:ایندستورالعملهامردمرادربرابر
امر انتخابات و چگونگــی مواجهه با آن
راهنمایی میکند ،به خصوص که مردم
مااینطورنیستندکهچنیندستوراتیرا
بپذیرند پس به نظر میرسد این کارها
چندانمشوقحضورمردمنخواهدبود.
این نماینده ســابق مجلس تصریح
کــرد :موانع ثبتنــام کاندیداها وقتی
زیاد شــود عالقه مردم به حضور را هم
تحتتاثیــر قــرار میدهــد .بنابراین
تصور میکنم طرح اصــاح انتخابات
ریاســت جمهوری باید واقعاً اصالح و
از محدودیتهایی کــه در آن به وجود
آمده ،رها شود .وی در پایان با بیان اینکه
محدودیتهای طــرح فعلی مجلس
باعث میشود برخی افراد سرشناس از
کاندیداتوریمنصرفشوند،یادآورشد:
ایندرحالیاستکهمابهدلیلمشکالت
داخلیاقتصادیونیزفشارهایخارجی
بهمشارکتباالیمردمنیازداریم،امااین
طرح بیشتر از اینکه سبب شود چنین
انتظاراتیبرآوردهشوند،بهشکلدیگری
تأثیرخواهدگذاشت.
رویکردسلبیمجلسدرقبال
حقانتخابمردم
عالوه بر او ،آذر منصوری ،قائم مقام
حزب اتحاد ملت ایران اســامی نیز در
مصاحبهای به ایرنا گفته است :بسیاری
از کارشناســان با طرح تــازه مجلس
برای اصالح قانون انتخابات ریاســت
جمهوری مخالف هســتند چون آن را
در جهــت کاهش حق انتخــاب مردم
قلمداد میکنند .بخش عمده طرح در
حال بررسی در مجلس شورای اسالمی

آذر منصوری :بسیاری از
کارشناسان با طرح تازه
مجلس برای اصالح قانون
انتخاباتریاستجمهوری
مخالف هستند چون آن را
درجهتکاهشحقانتخاب
مردمقلمدادمیکنند.
مجلس با این طرح ،به
جایتقویتجمهوریت،
رویکرد سلبی را در قبال
حقانتخابمردمپیگیری
میکند

بر ماده  ۳۵قانون انتخابات و معطوف به
واجدانشرایطنامزدیانتخاباتریاست
جمهوری است .مجلس با این طرح ،به
جای تقویت جمهوریت ،رویکرد سلبی
را در قبال حق انتخــاب مردم پیگیری
میکند.ویافزود:عالوهبراصالحطلبان،
تعداد زیادی از کارشناســان و فعاالن
غیراصالحطلب نیز با این طرح مخالف
هستند و آن را نافی حق انتخاب مردم
یدانند.منصوریتاکیدکرد:فصلسوم
م
قانون اساسی بر حقوق ملت تاکید دارد
و اساس این اصل از مبانی شکلگیری
انقالباسالمیواستقرارنظامجمهوری
اسالمیاست.
منصــوری همچنین تفاســیر از
اصطالح رجل سیاســی در انتخابات
گذشــته ریاســت جمهوری را مانع از
حضور زنان در انتخابات و محدود کردن
دایرهانتخابمردمتوصیفکرد.
این فعال اصالحطلب درباره تعیین
نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری
خاطرنشان کرد :اشکال اصلی به فقدان
نظام حزبی در کشــور برمیگردد که
بحث مفصلی دارد .اگر امکان کار حزبی
در کشور فراهم میشــد مردم حزب را
میشــناختند و به برنامهها و کارنامه
احزابرأیمیدادند.

خبر
ذوالفقاری در گفت وگو با قائم مقام وزارت کشور ترکیه:

با برهم زنندگان روابط ایران و ترکیه مماشات نمیکنیم

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشــور با بیان
اینکه نیازمند تقویت همکاری و مشارکت برای
مبارزه با همه عوامل برهم زننــده نظم و امنیت
در جدار مرز مشــترک ایران و ترکیه و هستیم،
گفت :ایران در مقابله با عوامل تروریست منطقه
که درصدد برهم زدن روابط دوســتانه دو کشور
هستند،مماشاتنمیکند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرســانی وزارت
کشور« ،حسین ذوالفقاری» در تماس تلفنی با
«محترماینجه»قائ ممقاموزارتکشورجمهوری
ترکیه در خصــوص آخرین تحــوالت منطقه
گفتوگوکرد.
ویدراینگفتوگوبابیاناینکههمکاریهای
نزدیک ایــران و ترکیــه مانع از سوءاســتفاده
تروریســتها و برهم زنندگان نظم و آرامش دو
کشور خواهد شــد ،عنوان کرد :اقتدار امنیتی و
نظامی جمهوری اســامی ایران پیامی روشنی
استبرایهمهجنایتکارانکهعلیهامنیتومنافع
دوکشوراقداممیکنند.
ذوالفقــاری تصریح کــرد :همانگونه که در

بیانیهپایانیگفتوگویویدیوکنفرانسیروسای
جمهوری دو کشور ذیل نشســت شورای عالی
راهبردی ایران و ترکیه نیز اشــاره شد ،دو کشور
نیازمند تقویت همکاریهای دو جانبه و تعریف
مکانیسم مشــارکتی در جهت مبارزه با تمامی
عوامل برهــم زننده نظم و امنیــت در جدار مرز
مشترکهستند.
درمبارزهباتروریسموجرائمسازمانیافته
جدیهستیم
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران
در پایش نقاط مرزی مشــترک و مقابله با عوامل
تروریســت منطقه که درصدد برهم زدن روابط
دوستانه دو کشور هســتند ،مماشات نمیکند،
افزود :به کشور دوســت و برادر ترکیه اطمینان
میدهیمکهدرمبارزهباتروریسم،جرائمسازمان
یافته،قاچاقسالحومهماتوقاچاقانسانجدی
هستیم.
درخواستبرقراریمحدودپروازهای
ایران-ترکیه
معــاون امنیتــی و انتظامی وزارت کشــور

همچنین به برخی مشــکالت به وجــود آمده
کنسولی به ویژه در دوران بحران بیماری کووید
 ۱۹اشاره کرد و گفت :متاسفانه توقف پروازهای
مستقیمبیندوکشورمشکالتیرابرایافرادیکه
ضرورتسفردارند،ایجادکردهاست؛همچنینبر
اساسبرخیگزارشات،جمعیازاتباعترکفعال
درمباحثتجاری،بازرگانیوصنایعبهدلیلبروز
بحران همهگیری ویروس کرونا قادر به ســفر به
ایران نبوده که این موضــوع موجب گلهمندی
برخی از مدیــران صنایع و کارخانجات کشــور
شدهاست.
ویافزود:ازدوستانترکیهایخوددرخواست
میکنیم که با اعمال قوانین پروتکل بهداشــتی
نسبتبهراهاندازیمحدودپروازهایمستقیمبین
دوکشورونیزارائهتسهیالتویژهترددبهآندسته
از اتباع ترک فعال در موضوعات تجاری ،صنایع و
بازرگانیکهقصدورودبهجمهوریاسالمیایران
رادارند،نهایتمساعدتکنسولیراداشتهباشد.
برقراریپروازهاراپیگیریمیکنم
قائم مقام وزارت کشور جمهوری ترکیه نیز

در این گفت وگوی تلفنی ،با اشــاره به نشست
اخیر شــورای عالی راهبردی ایران و ترکیه که
به میزبانی تهران و به شــکل ویدیو کنفرانس
برگزار شــد ،گفت :امیدوارم نتایــج برگزاری
چنین نشســتهایی به تقویت هرچه بیشتر
همکاریهــای دو جانبه دو کشــور به ویژه در
زمینه تامیــن امنیت رفاه و آســایش دو ملت
منتهی شود.
«محترماینجه»باتشکرازعملیاتنظامیاخیر
جمهوریاسالمیایرانعلیهمواضعگروهکهای
تروریســت عنوان کرد :امیدوارم با تداوم چنین
عملیاتهایی هــدف دولتهــای متخاصم در

تحریم  ۴۵شهروند و سه شرکت مرتبط با ایران

وزارتخزانهداریآمریکاچندینشرکتودههافردمرتبط
باایرانوحزباهلللبنانراتحریمکرد.
خزانهداری آمریکا در وبسایت خود جزئیات این تصمیم
خود را منتشر کرده است که نشــان میدهد در مجموع ۴۵
شهروندویکشرکتایرانیهمراهبادوشرکتلبنانیمشمول
تحریمها شدهاند .نام یک گروه سایبری و یک شهروند لبنانی
نیز در این فهرست دیده میشود که این مورد آخر با حزباهلل
لبناندرارتباطاست.

ادعای سخنگوی وزارت
خارجه آمریکا درباره ایران

مورگان اورتگاس ،سخنگوی وزارت خارجه
آمریکا گفــت :یکی از دالیلی کــه توافقهای
اخیر امارات متحده عربی و بحرین با اسرائیل
حائز اهمیت است این است که دونالد ترامپ
رئیسجمهــوری ایاالت متحده چهار ســال
پیش سیاســت کامــا متفاوتــی را در مورد
خاورمیانه در پیش گرفت.
او در بخشــی از مصاحبه تلویزیونی خود با
نیوزمکس که آن را در توئیتر منتشر کرد ،گفت:
پرزیدنت ترامپ به جای دادن میلیاردها دالر
به ایران ،متحدانمان در حــوزه خلیج فارس
و اسرائیل را تقویت کرد و دســت به اقدامات
قاطعی جهت برقراری صلح در خاورمیانه زد.
سایت وزارت کشور بحرین هک شد؛

استفاده هکرها از تصویر
سردار سلیمانی

جنبــش جوانان الــدراز بحریــن ،پایگاه
اینترنتی وزارت کشور رژیم آل خلیفه را هک
کرد و تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی را در
صفحه اصلی این پایگاه قرار داد .این جنبش در
اعتراض به عادیسازی روابط رژیم آل خلیفه
با رژیم صهیونیستی اعالم کرد« :عادیسازی
روابط با رژیم صهیونیســتی خیانت اســت و
بحرینیها مخالف عادیســازی روابط با این
رژیم هستند ».جنبش مذکور در توئیتر خود
نوشت که پایگاه اینترنتی وزارت کشور را هک
کرده و تصویر شــهید حاج قاســم سلیمانی،
فرمانده پیشین نیروی قدس ایران را در صفحه
اصلی این پایگاه قرار داده است.

ناراحتی روحانی از قالیباف

از سوی آمریکا صورت گرفت؛

بر این اساس ،گروه سایبری «تهدید پیشرفته مدام »۳۹
( )39 Advanced Persistent Threatو شــرکت
محاسبات هوشمند رانا از ایران ،همراه شرکتهای توسعه و
مهندسیمعماروشرکتمشاورهآرشازکشورلبنانبهلیست
سیاهآمریکااضافهشدهاند.
خزانهداری آمریکا مدعی شــد ایران پشت نام شرکت رانا
( ،)Ranaبرای سالها افرادی را اســتخدام کرده تا با تولید
بدافزار ،کارزاری علیه شــرکتهای بینالمللی ،مخالفان و

سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه در
گفتوگو با پایگاه خبری اردوپوینت ،با تاکید
بر اینکه تحریمها علیــه ایران هیچگاه کارآمد
نخواهد بود ،گفت که ایران آمادگیاش برای
مذاکره را چند بار اعالم کرده و هنوز هم آماده
مذاکره است که مســلما نمیتواند بر اساس
اولتیماتومهایی باشــد که آمریــکا گاهبهگاه
میدهد.
وی با بیان اینکه روســیه آمــاده کمک به
برگزاری این مذاکرات اســت ،تاکید کرد :ما
همراه با کشورهای اروپایی و جمهوری چین از
توافق هستهای برای حل و فصل مشکل برنامه
هستهای ایران دفاع میکنیم.

روزنامهنگاران به راه بیندازد .وبسایت این وزارتخانه اظهارات
استیونمنوچین،وزیرخرانهداریآمریکارانیزبازتابدادهکه
ادعاکردهاستایرانشرکتهاوافرادبیگناهراهدفقراردادهو
اهدافبیثباتکنندهخوددرجهانرادنبالمیکند.
منوچینتاکیدکردهکهآمریکامصممبهمقابلهباکارزارهای

بیثباتســازی منطقه و از بین بردن ارتباط دو
کشور با اســتفاده ابزاری از گروهکهای معاند و
تروریستخنثیشود.
ویباتشکرمجددازقاطعیتجمهوریاسالمی
ایراندرمبارزهباعواملتروریسموبرهمزنندهنظم
و امنیت دو کشور ،وعده داد که موضوع برقراری
پروازهای بین دو کشور را در جلسه شورای ملی
بهداشتترکیهمطرحوپیگیریکند.
در پایان این گفتوگوی تلفنی ،دو طرف ابراز
امیدواری کردند با رفع بحــران ویروس کرونا در
اسرع وقت نسبت به برگزاری دور جدید نشست
کارگروهمشترکامنیتیاقدامکند.

سایبری تهاجمی برای به خطر انداختن امنیت و وارد کردن
خسارتبربخشمسافرتیبینالمللیاست.
براساسگزارشخزانهداریآمریکا،گروهسایبری«تهدید
پیشرفتهمدام»۳۹تحتمالکیتیاکنترلشرکترانااستکه
درسال ۲۰۱۲نیزبهلیستسیاهآمریکااضافهشدهبود.
خزانهداری آمریکا با انتشار نام  ۴۵ایرانی مرتبط با شرکت
رانا که شامل برنامهنویســان ،هکرها و مدیران هستند ،گفته
است بعد از تحقیقات طوالنیمدت توانسته است هویت آنها
رامشخصکند.
به گفته این وزارتخانه ،افراد تحریمشــده به شرکت رانا و
سیستمامنیتیایرانکمککردهاندتاحمالتاینترنتیعلیه
شــرکتهای تجاری ،سازمانها و شــرکتهای هواپیمایی
ترتیبدهند.

انتخاب نوشت« :حســن روحانی از اینکه
مجلس در مقابل برخی خواســتههای دولت
مقاومت کرده و اجــازه انجام آنهــا را نداده،
ناراحــت و معتقد اســت قالیبــاف در مقابل
خواستههای دولت مقاومت میکند .شنیده
میشــود که چهرههای سیاســی دولت در
برخی جلسات ،مجلس یازدهم را مانع جدی
برای اقدامات خود میداننــد .از جمله درباره
طرح نفتی که به گفته آنها ،قالیباف و رئیسی
در جلسه شــورای هماهنگی اقتصادی با آن
مخالفت کردند و انجام طرح را منوط به برخی
اصالحات بــه زعم خود «در راســتای تامین
منافع مردم» میدانند.
خطیبزاده خواستار شد

تشدید و تقویت حفاظت از
اماکن دیپلماتیک در عراق

ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به
خبر حمله به کاروان خودروهای دیپلماتیک
در بغداد ،هــر گونــه حمله یا تعــرض علیه
ماموریت هــای دیپلماتیــک را محکوم کرد.
ســعید خطیبزاده بــا یادآوری مــواردی از
حمله بــه دیپلماتها و اماکــن دیپلماتیک
جمهــوری اســامی ایــران در عــراق ،از
دولت آن کشــور خواهان تشــدید و تقویت
حفاظــت از اماکــن دیپلماتیــک و تضمین
جریان عــادی ماموریتهــای دیپلماتیک
در این کشور شد.

هیچ اتفاق جدیدی در
۲۰سپتامبر رخ نمیدهد

محمدجواد ظریــف در توییتــی خطاب
به همتــای آمریکایــی خود نوشــت:پمپئو!
بازهم اشــتباه میکنی .هیچ اتفاق جدیدی
در ۲۰ســپتامبر رخ نمیدهد .کافی اســت،
قطعنامه  ۲۲۳۱را بخوانی.

