
سخنگوی سپاه:
همه ملت ایران تا کمر

در سطل آشغال آویزان نیستند
سخنگوی سپاه پاســداران وضع رفاهی مردم 
ایران را خوب توصیــف کرد و گفــت: ملت ایران 
همه اش هم تا کمر در سطل آشغال آویزان نیستند.

به گــزارش ایرنا، رمضان شــریف تصریح کرد: 
با زبان آمار و ارقام باید به انعکاس دســتاوردهای 
انقاب اســامی پرداخت. االن در دو ماه تابستان 
به طور متوســط روزی ۸۰ میلیون لیتر بنزین در 
کشور مصرف می شــود، اگر این مسافرت ها، رفاه 
نیست پس چیست؟ در تعطیات عید فطر امسال 
پنج هزار نفر فقط به شهر وان مسافرت کردند، ملت 
ایران همه اش هم تا کمر در ســطل آشغال آویزان 
نیستند، رســانه های غربی به ما توهین می کنند، 
تصویری که رسانه هایی مثل ایران اینترنشنال و بی 
بی سی و صدای آمریکا از ما می سازد، تصویر تحقیر 

کننده ای است.
    

بهزاد نبوی در نامه ای به محسنی اژه ای:
ادامه بازداشت تاج زاده

 بالموضوع است
رئیس جبهه اصاحات ایران به محسنی اژه ای 
در مطالبه آزادی مصطفی تاج زاده نامه نوشــت و 

تصریح کرد: ادامه بازداشت باموضوع است.
به گــزارش خبرآنایــن در نامه بهــزاد نبوی 
آمده اســت:  به نیابت از طــرف »جبهه اصاحات 
ایران« مصرانه از آن مقام محتــرم می خواهم اوالً 
قرار بازداشت تبدیل و ایشــان در اسرع وقت آزاد 
شــوند. ثانیاً به پرونده ایشان در دادگاهی بر اساس 
»قانون رسیدگی به جرایم سیاسی« مصوب سال 
٩۵ به صورت علنــی و در حضور هیأت منصفه و در 
شعبه ای و توســط دادرسانی  رســیدگی شود که 
بی طرفی و عدالت آنان مورد تایید وجدان عمومی 
جامعه باشــد. ثالثاً ضابطان امنیتــی را از مداخله 
بی رویه در پرونده و به خصوص تحمیل نظر بر قاضی 

بازدارند.
    

تخریب تمثال  مزار آیت اهلل صانعی 
در قم

تمثال مزار آیت اهلل یوسف صانعی در قبرستان 
و گلزار شــهدای شیخان شــهر قم )قبرستانی در 
نزدیکی حــرم حضرت معصومــه)س(، مخدوش 

شده است.
میثم صانعی، فرزنــد مرحوم آیت اهلل صانعی در 
گفت وگو با در این باره گفت: از اوایل ارتحال حاج آقا 
تا همین چند وقت پیش، یک قاب عکس حاج آقا را 
باالی مزار ایشان قرار می دادیم. گاهی که می آمدیم، 
می دیدیم که این تصویر خط خطی و مخدوش شده 
است؛ به همین خاطر بعد از تکرار چند باره این اتفاق، 
تصمیم گرفتیم ســفارش حکاکی تصویر مرحوم 
آیت اهلل العظمی صانعی را روی یک کاشی بدهیم تا 
این اتفاق دیگر تکرار نشود اما متأسفانه باز هم شاهد 
این هتک حرمت و اهانت به ســاحت مرجع تقلید 

فقید حضرت آیت اهلل صانعی هستیم.
    

قوه قضاییه:
کیفرخواست »سپیده رشنو«

ابالغ شد
مرکز رســانه قوه قضاییه از اباغ کیفرخواست 

صادرشده برای »سپیده رشنو« خبر داد.
به گزارش قوه قضاییه، حجت االسام افشاری، 
رئیس شــعبه ۲۶ دادگاه انقاب اســامی تهران 
با اشاره به برگزاری جلســه تفهیم اتهام »سپیده 
رشــنو«، گفت: متهم از مفاد پرونــده، اتهامات و 
ادله انتســابی که دایر بر اجتمــاع و تبانی به قصد 
ارتکاب جرم علیه امنیت کشــور ازطریق ارتباط با 
افراد خارج نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری 
اسامی و تشویق مردم به فساد و فحشا بود، آگاه شد 
تا جهت دفاع از خود، با توجه به مفاد کیفرخواست 
 صادره، در جلســه رســیدگی آمادگــی الزم را 

کسب کند.
    

بررسی همکاری ایران و روسیه
در گذرگاه بین المللی شمال - جنوب

کاظم جالی، سفیر ایران در روسیه در ماقات 
با لویتین، دستیار رییس جمهور روسیه زمینه های 
مختلف در حوزه حمل و نقل ریلی، جاده ای و دریایی 

بین دو کشور را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش ایســنا، جالی در ایــن دیدار ضمن 
اشــاره به اهتمام جدی رهبران دو کشور به توسعه 
کریدور شمال - جنوب از جمله برقی سازی راه آهن 
گرمسار - اینچه برون و مشارکت روسیه در ساخت 
راه آهن رشت - آســتارا در چارچوب این راهگذر 
بین المللی بر اجرای هرچه سریعتر توافقات در این 

چارچوب تاکید کرد.
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مجلس و دولت انقابی به طور جدی 
به دنبال ورود به حوزه  آزادی های سیاسی 
و مدنی هستند و تاش دارند با سرعت 
باالیی برخی قوانیــن را به نفع دیدگاه و 

تفسیر خود تغییر دهند.
بعد از واکنش های بســیار منفی به 
تصویب طرح صیانت در مجلس شورای 
اسامی، دولتمردان و مجلسیان تغییر 
رویه داده و در سکوت و سرعت کار برخی 

قوانین را پیش می برند.
اصــاح قانــون انتخابــات، قانون 
تشــکل های اجتماعی و قانون احزاب؛ 
سه گانه حقوق شهروندی و آزادی های 
اجتماعی و سیاسی است که دقیقا مجلس 
و دولت همسو با یکدیگر در جهت تحدید 

آن گام برمی دارند.

قانون همیشه متغیر انتخابات
اعمال تغییرات ســاختاری در نظام 
انتخاباتی کشور از جمله دستورکارهای 
همیشگی اســت که تقریباً پای ثابت 
صحن بهارســتان در چنــد دوره اخیر 
مجلس شورای اســامی بوده است، در 
این بین طرح اصاح قانــون انتخابات 
مجلس شورای اســامی، مدتی است 
که از سوی برخی نمایندگان مجلس در 
حال پیگیری است، طرحی که به گفته 
تدوین کننده آن، قرار اســت سازوکار 
برگــزاری انتخابات مجلــس را دچار 

تغییرات اساسی کند.
این در حالی اســت که دولت حسن 
روحانی الیحه قانون جامع انتخابات را 
به مجلس شورای اسامی فرستاده بود 
ولی هرگز در دستور کار مجلس انقابی 
قرار نگرفت. شــاید یکــی از مهمترین 
بخش های الیحه انتخابات دولت قبل، 
پاسخگو کردن شــورای نکهبان قانون 

اساسی در برابر رد صاحیت ها بود.
حاال اما وزیر کشــور دولت رئیسی 
می گوید که الیحه دولت قبل ایراداتی 
داشته که منجر به تغییر آن شده است. 
وحیدی درباره الیحــه جامع انتخابات 
و تعیین تکلیف این الیحــه در وزارت 
کشــور گفت: یک الیحه دولت قبل به 
مجلس فرستاده و طرحی هم در مجلس 
وجود داشــته که آن الیحه به تکمیل 
نیاز دارد. مبنای ما سیاســت های کلی 
انتخابات است و الیحه باید با آن تطبیق 
داشــته باشــد. الیحه انتخابات شامل 
انتخابات ریاســت جمهوری، شوراها 
و مجلس شــورای اســامی می شود و 
انتخابات خبرگان رهبری در این الیحه 

ممکن است خیلی پررنگ نباشد . تاش 
می کنیم تا با سرعت این الیحه آماده و به 

مجلس ارسال شود.
البته نمایندگان مجلس نیز ســاز 
خود را می زنند و به طور جداگانه در حال 
بررسی قانون انتخابات مجلس هستند. 
پارلمان نشینان کلیات الیحه انتخابات 
مجلس را در کمیسیون تصویب کردند 

تا در صحن نهایی شود.
نمایندگان مجلس برخاف دولت 
عاقمندند که برای هــر انتخابات یک 
قانون بنویسند. به همین دلیل است که 
احمد نادری، نماینــده تهران می گوید 

کــه انتخابات شــورای شــهر از همه 
انتخابات ها مهمتر اســت و گزارشی از 
مسیر قانونگذاری انتخابات  گوناگون در 
مجلس می دهد: »اصاح قانون انتخابات 
مجلس، قانون انتخابات ریاست جمهوری 
و مهم تر از آن ها قانون انتخابات شورا ها در 
دستور کار مجلس بود؛ در آغاز انتخابات 
ریاست جمهوری را شروع کردیم و کلیات 
آن را در صحن آوردیم. با توجه به نکاتی 
که وجود داشت من در مخالفت با کلیات 
صحبت کردم و به کمیسیون بازگشت 
و متوقف شد؛ چراکه بند هایی از قانون 
انتخابات ریاســت جمهوری نیازمند 
اصاح نبود، اما اصــاح آن ها در کلیات 
آورده شده بود.کلیات انتخابات شورا ها 
را هم به صحن مجلس آوردیم، اما برای 
بررسی بیشــتر به کمیســیون رفت و 
متوقف شــد. با همه این ها هنوز کلیات 
انتخابات مجلس را به صحن نیاورده ایم.«

شاید اهمیت اصاح انتخابات در یک 
نکته نهفته اســت. تنها انتخاباتی است 
که تایید صاحیت ها بر عهده شــورای 
نگهبان نیست. از ابتدای شورای پنجم 
برخی از رســانه ها اخبار بازداشتی ها و 
تخلفات اعضای شورای شهر و شهرداری 
در تمام اســتان های کشــور را با آب و 
تاب فراوان گــزارش دادند تا اینطور القا 

کنند که اگر نظارتی از جنس شــورای 
نگهبان صورت گرفته بود اینهمه آسیب 
نداشــتیم. نکته ای که دقیقا نادری به 
آن اشــاره می کند: »در شورای گذشته 
یعنی شورای پنجم شاهد حجم وسیع 
برخورد های امنیتی، قضایی و اطاعاتی 
بودیم و این نشــان می دهد که ضعف 
جدی در ساختار شــورا ها وجود دارد. 
تعدادی از مسئوالن امنیتی می گفتند 
اگر آن میزان انرژی که نهاد های امنیتی 
روی دستگیری ها و کنترل شورای پنجم 
گذاشت، برای مسائل دیگر کشور صرف 
می شد بسیاری از مسائل حل می شد و 

وضع بهتری داشتیم.«
البته اینهمه مــوازی کاری مجلس 
و دولت هم در نوع خود عجیب اســت. 
علی حدادی، ســخنگوی کمیسیون 
شــوراها و امور داخلی مجلس شورای 
اسامی، با اشاره به اظهارات وزیر کشور 
مبنی بر اینکه پیگیر تهیه الیحه جامع 
انتخابات هستیم و الیحه جدید را قطعا 
پیش از پایــان دوره یازدهم به مجلس 
می فرســتیم، اظهار کرد: ما سال آینده 
انتخابات مجلس را پیــش رو داریم اگر 
الیحه جامع انتخابات در دولت تدوین 
شده هر چه ســریع تر به مجلس ارسال 

شود تا زودتر بررسی شود.

امنیتی دیدن 
تشکل های اجتماعی 

قانون تشکل های اجتماعی نیز از آن 
دست قوانینی است که مجلس به دنبال 
تصویب و اجرای آن است. البته روح حاکم 
بر این قانون چنان امنیتی است که صدای 
همه کنشگران فعال را درآورده است. علی 
ربیعی، سخنگوی دولت قبل در یادداشتی 
نســبت به امنیتی دیدن فعالیت های 
اجتماعی هشــدار داد و گفت: »شواهد 
زیادی از محدودسازی فعالیت نهادهای 
علمی در دانشگاه ها، انجمن ها و گروه های 
علمــی و ســازمان های مردم نهاد قابل 

مشاهده است که با دیدگاه سختگیرانه، 
تنگ نظرانه و توجیهات امنیتی، تعداد 
زیادی را نه تنها از این فرایند بلکه از حقوق 
شهروندی شــان هم محروم می سازد. 
طی روزهای اخیر نیز قانــون مرتبط با 
»تشکل ها« در مجلس شورای اسامی 
در حال پیگیری اســت؛ کــه این قانون 
موجب نگرانی وسیع سمن ها شده است. 
در حالی که غالب سازمان های مردم نهاد 
نگران ایــن قانون هســتند بی توجهی 
مجلسی که هرچند حداقلی، اما برآمده 
از رای مردم هستند، قابل توجیه نیست.«

روزبــه کردونی، پژوهشــگر حوزه 
سیاســت هم محتوای این پیش نویس 
و روح کلی حاکم بر آن را ضدمشارکت 
و فعالیت های مردمی و باعث تعطیلی 
سازمان های مردم نهاد خواند و گفت که 
»نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان 
نهادهای میاندار و میانجی برای کاهش 
و کنترل منازعات و پیشبرد سیاست های 
عمومی و گســترش اعتماد عمومی و 
همبستگی ملی بی بدیل است.« وی با 
انتقاد صریح از متنی که در مجلس تهیه 
و در حال طی فرآیند قانون شدن است 
تاکید کرد: »متن فعلــی پیش نویس 
بسیار غیرکارشناسی، مبهم و متناقض 
است و به مراتب از آیین نامه ها و قوانین 
فعلی، سلبی تر و امنیتی تر است. با مطالعه 
دقیق متن مشخص است که با تشدید 
نگاه امنیتی و ســلبی، سخت گیرانه تر 
کردن و چند مرحله ای کــردن فرایند 
مجوز، تاسیس و فعالیت مجموعه های 
مردم نهاد و پیش بینی مراحل پیچیده 
اداری برای کنشــگری مدنی در اصل 
فرآیند صدور مجوز بســیار ســخت و 

صعب العبور شده است.«

قوانین پرحاشیه، 
تنها دستاورد مجلس انقالبی

رفتار مجلس و دولت نشــان دهنده 
حرکت چراغ  خاموش آنها به سوی کاهش 
آزادی  است و نقش نهادها و دستگاه های 
امنیتی هر روز پررنگ تر می شود. مجلس 
حتی پیش نویس قانون احــزاب که تا 
سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد را نیز تهیه و برای 
فعالیت احزاب قوانین سخت گیرانه ای 
را پیش بینی کرده است. به نظر می رسد 
مجلس انقابی که به روزهای پایانی خود 
نزدیک می شود دستاورد ویژه ای برای 
مردم و افکار عمومی نداشته و نمایندگان 
تنها تاش می کنند با وضع قوانین خاص 
عرصه را بر رقبای انتخاباتی و کنشگران 
و فعاالن مدنی غیرهمسو با خود هر روز 

تنگ تر کنند.

مجلس و دولت به دنبال تغییر قوانین انتخابات، تشکل های اجتماعی و احزاب هستند

چراغ خاموش به سوی تحدید آزادی
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طهمورث حسینی
روی موج کوتاه

به نظر می رسد مجلس 
انقالبی که به روزهای 

پایانی خود نزدیک می شود 
دستاورد ویژه ای برای مردم 

و افکار عمومی نداشته 
و نمایندگان تنها تالش 
می کنند با وضع قوانین 
خاص عرصه را بر رقبای 
انتخاباتی و کنشگران و 

فعاالن مدنی غیرهمسو با 
خود هر روز تنگ تر کنند

اصالح قوانین انتخابات 
و تشکل های اجتماعی 

نشان  می دهد که مجلس 
و دولت انقالبی به طور 
جدی به دنبال ورود به 

حوزه  آزادی های سیاسی 
و مدنی هستند و تالش 
دارند با سرعت باالیی 
برخی قوانین را به نفع 
تفسیر و دیدگاه خود 

تغییر دهند

نماینده ولی فقیه در سپاه گفت:اصاح طلبان سکوالر نباید 
به راحتی و از موضع طلبکارانه با ما برخورد کنند، همه زیر سر 
آن هاست، ما این با ها را از دست شما ها داریم می کشیم، حاال 
این آقایان دلسوز شدند و هر روز هم به دنبال حاشیه سازی 

برای دولت جدید هستند.
عبداهلل حاجی صادقی در گفت وگو با فارس افزود: ما اطاع 
رسانی نکرده ایم و نگفته ایم چه به سر دولت آمده و دولت قبل 
در چه شرایطی تحویل دولت جدید شد. البته بخاطر نجابت 

و خوبی این دولت هســت. آقایانی که می خواستند دولت را 
تحویل بدهند؛ گفتند دولتی تحویــل می دهیم که در لبه 
پرتگاه است، ذخایر اصلی کشور به پایان رسیده و بدهی داریم.

نماینده، ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: من به جریان های 
غیر انقابی هشــدار می دهم که خوش انصاف ها دیدید که 
شما در طول سال ها کشــور را به کجا بردید. اگر دلتان برای 
اسام و مردم نمی سوزد، دلتان برای خودتان بسوزد که اگر 
این دشمن موفق شود به شما هم رحم نخواهد کرد. از اتخاذ 

موضع اپوزیســیونی و تخریبی علیه دولت دست بردارید. 
البته نقد منصفانه به دولت داشته باشید، اما اعتراف کنید و 
باور داشته باشید که جهت گیری های این دولت و این دوران 

بسیار بهتر از گذشته است.
حاجی صادقی با اشاره به مذاکرات هسته ای گفت: من و 
شما و بسیاری می دانیم که مشکل آمریکایی ها با ما درباره 
این موضوع نیست که آیا سپاه از لیست گروه های تروریستی 
حذف بشود یا خیر؟ این را بدانند این برای سپاه افتخار است 

که آمریکایی ها با او دشمنی کنند. 
وی افزود: اگر روزی آمریکایی ها با سپاه دشمنی نداشتند 
باید در حقانیت سپاه شک کنیم، آن ها یک مسائل دیگری 
دارند به تعبیر قــرآن و رهبر انقاب از مــا می خواهند تا از 
اصول انقاب خود دســت برداریم. می گویند شما روحیه 

استکبارســتیزی خود را کنار بگذارید و همانند عربستان 
سعودی عمل کنید.

حاجی صادقی تصریح کرد: سپاه از اول گفته بود که ما را 
به مذاکرات خود گره نزنید، ما متعلق به نظام، انقاب و ملت 
هستیم و جغرافیای ما نیز انقاب اسامی است و اگر الزم باشد 
در عراق، سوریه، یمن و هرکجای دیگر کمک مشاوره ای مورد 
درخواست باشد، انجام خواهیم داد و از ارزش های اسامی 

و انسانی دفاع خواهیم کرد، لذا ما را به مذاکرات گره نزنید. 
نماینده، ولی فقیه در ســپاه تصریح کرد: البته دوستان 
تحت این عنوان که ممکن است خود سپاه پاسداران چنین 
چیزی را مطالبه نکند، اما برای نظام ما این اهمیت دارد که 
چگونه یک دشمن جرات می کند نیروی مسلح کشور دیگری 

را تحریم کند.

نماینده ولی فقیه در سپاه:

همه بال ها را از دست اصالح طلبان می کشیم

گزارش

فعال سیاســی اصولگرا گفت: مخرج مشــترک اقدام 
مخالفــان برجام و صهیونیســت ها دوری ایــران از انتفاع 

اقتصادی است.
محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در گفت وگو با ایلنا، 
گفت: مخالفان برجام در کشور ما، دو گونه اند اما یک ریشه 
بیشتر ندارند. یک عده کاسبان تحریم هستند عده دیگر هم 
مخالفان ایدئولوژیک هســتند. این دو در یک ریشه حضور 
دارند اما مخالفان ایدئولوژیک، تابلو سیاســی  یا کارمندان 
همان کاسبان تحریم هستند ولو اینکه ژست ایدئولوژیک 
و انقابی گری بگیرند. وی تصریح کرد: کاســبان تحریم، 
خودشان را انقابی می دانند. یعنی اگر می گویند تحریم ها 
را دور می زنیم یعنی داریم کاری به نفع ملت و انقاب انجام 

می دهیم.
مهاجری افزود: دولت متوجه این موضوع شده است که 
باید با پذیرش برجام کنار بیاید و تحریم ها را کاهش بدهد و 
هم بتواند وضعیت اقتصادی را از طریق افزایش صادرات نفتی 

و غیر نفتی بهبود ببخشد. آقای رئیسی هم متوجه این شده 
است که شــعار اقتصاد مردم را به برجام گره نمی زنیم فقط 
به درد زمان انتخابات می خورد.  مهاجری با اشاره به مخرج 
مشــترک اقدام مخالفان برجام و صهیونیست ها که دوری 
ایران از انتفاع اقتصادی است، گفت: به نظرم عملکرد این افراد 
به لحاظ خروجی کار، فرق زیادی با اسرائیلی هایی که مخالف 
برجام هستند ندارند گرچه با هم مخالف هستند اما خروجی 

هر دو از بین بردن منافع ملت ایران است.

محمد مهاجری تصریح کرد:

مخالفان ایدئولوژیک برجام، کارمندان کاسبان تحریم هستند

خبر

مشــاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین به یک 
گزارش شبکه سی ان ان درباره خواسته های ایران در مذاکرات 

برجامی واکنش نشان داده و ادعای آن را رد کرد.
به گزارش ایسنا، محمد مرندی، در واکنش به یک گزارش 
شبکه سی ان ان که گفته بود:»تهران بر خارج کردن نام سپاه 
پاسداران ایران از لیست تحریم های آمریکا پافشاری نخواهد 
کرد«، در صفحه توییترش نوشت: من بارها در چند ماه اخیر 
گفته ام خارج کردن نام سپاه پاسداران از لیست سازمان های 
تروریستی خارجی آمریکا هیچ وقت پیش شرط  یا درخواستی 
کلیدی نبوده است. مرندی ادامه داد: ایران هم سنتکام را در 
لیست ]گروه های[ تروریستی اش نگاه خواهد داشت. اما اگر 
آمریکا الزم می داند چنین چیزی بگوید تا  به توافق مقبولیت 

بخشد، به خودشان ارتباط دارد.
یک مقــام ارشــد آمریکایــی در گفت وگو با شــبکه 
خبری سی ان ان درباره آخرین وضعیت مذاکرات احیای برجام 
گفته بود: اکنون در مقایسه با دو هفته پیش به حصول توافق 

در وین نزدیک تر شده ایم اما هنوز نتیجه نامشخص است زیرا 
برخی شکاف ها به قوت خود باقی مانده است. رئیس جمهور 
بایدن تنها توافقی را تائید خواهد کرد که منافع ملی ما را تامین 
کند. وی در ادامه با اشاره به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا در 
مذاکرات وین که این اتحادیه آن را پیش نویس نهایی خوانده 
است، اعام کرده بود که ایران از درخواست کلیدی خود برای 
حذف نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا صرف 

نظر کرده است.

خبر

روایت متفاوت از مساله سپاه در مذاکرات احیای برجام

مرندی پاسخ رسانه های آمریکایی را داد


