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پایان بن بست شفافیت
شاخص ترین طرح در دست اقدام مجلس یازدهم، چهارشنبه به تصویب قاطع نمایندگان رسید

 روز چهارشنبه 28اردیبهشت ماه 

مجلس
اساسی ترین و پرحاشیه ترین محور 
کار نماینــدگان مجلس یازدهم با 
تصویب طرح شفافیت قوای سه گانه به ثمر رسید. 
رأی بســیار باالی نماینــدگان بر همــه حرف و 
حدیث های 4ســال قبل مجلس دهم و یازدهم در 
این طرح، مهر خاتمــه زد و جزو دســتاوردهای 
مجلس یازدهم در نیمــه راه فعالیتش قرار گرفت. 
براســاس شــاخص ترین مفاد این طرح، اسامی 
موافقان، مخالفــان و افراد ممتنــع در مهم ترین 
تصمیم های کالن و فرادستی حاکمیتی باید ظرف 
مدت یک ماه در پایگاه های اینترنتی انتشار یابد تا 
مشخص شود مقامات و مدیران ارشد کشوری در 

تصمیمات سرنوشت ساز چه رأیی داده اند.
طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی 
و سایر نهادها با عنوان مشــهورتر »شفافیت آرای 

نمایندگان« چندین بار با مخالفت مجالس مواجه 
شده بود و درنهایت با مطالبه موکالن آنها در بیرون 
مجلس به تصویــب نهایی رســید. حداقل آورده 
ماه ها چکش کاری نماینــدگان مجلس روی طرح 
شفافیت، پخته تر شدن و اضافه شدن نام بسیاری 
از نهادها ذیل فهرست مشموالن الزام شفافیت آرا و 
مشروح مذاکرات آنها بود؛ طرحی که می تواند پایه 
محکمی برای توسعه شــفافیت به میدان تصمیم 
بســیاری از نهادها در آینده قرار گیرد. براســاس 
مهم ترین مفاد ایــن طرح، دســتگاه ها، نهادها و 
سازمان های حاکمیتی موظف شدند اطالعات در 
اختیار خودشان را برای دسترســی مردم انتشار 
عمومی دهند. ماده2طرح ناظــر بر همین بخش 
170رأی موافق نمایندگان مجلس را به دست آورد. 
همچنین مجلس و برخی نهادهای شورایی براساس 
ماده3طرح موظف به شــفاف ساختن آرای اعضا و 

مشروح مذاکرات جلســات خود شدند. این بخش 
از طرح نیــز رأی 87درصــدی )155رأی موافق( 
نمایندگان را به همراه داشت. بیش از 200نماینده 
مجلس در جریان بررسی مفاد مختلف طرح حضور 

داشتند.

طرح شــفافیت آرای نمایندگان نخســتین بار در 
14شهریور1397در جلسه علنی مجلس دهم به 
رأی گذاشته شد، اما آن زمان نمایندگان با 59رأی 
موافق با آن مخالفت کردند. با شروع به کار مجلس 
یازدهم، بار دیگر طرح شفافیت آرای نمایندگان بر 
سر زبان ها افتاد. اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان 
مجلس یازدهم تحقق شفافیت آرا را به عنوان یکی 
از وعده های انتخاباتی مطرح کرده بودند. این طرح 
15بهمن ماه1399این بار در مجلس یازدهم به رأی 
گذاشته شد و درحالی که انتظار می رفت رأی باالیی 

بگیرد، این بار هم با 153رأی موافق، رد شد.
محمدباقر قالیباف در صفحه توییتر خود با اشاره به 
تصمیم نهایی نمایندگان در رفع بن بست شفافیت 
آرای مجلس نوشت: »الوعده وفا... امروز شفافیت 
آرای نماینــدگان هم با رأی قاطــع 87درصدی 
نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شــد. مجلس 
شــفافیت را از خود آغاز کرد و این بخشی از طرح 
جامع »شــفافیت قوای ســه گانه« است که طیف 
گسترده ای از نهادها را در هر سه قوه و در مهم ترین 
روندها مشمول شفافیت خواهد کرد و گامی مهم 
در مســیر تحقق حکمرانی نو خواهــد بود.« او در 
این توییت از عنوان »شــفافیت قوای ســه گانه« 

استفاده کرد.

پیام رهبر معظم انقالب به فعاالن حوزه جمعیت 
تالش برای افزایش نسل و حمایت 

از خانواده؛ ضروری ترین فریضه 
مسئوالن و مردم

رهبرمعظم انقالب در پیامی با تشــکر از فعاالن دلســوز حوزه 
جمعیت، تالش برای افزایش نســل و جوان شدن نیروی انسانی 
کشــور و چاره جویی برای نجات کشــور از آینده  هولناک پیری 
جمعیت را سیاســتی حیاتی و از ضروری ترین فرائض دانستند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام 
که دیروز در نشست ستاد ملی جمعیت ازسوی دکتر فروتن، دبیر 

ستاد قرائت شد، به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم، با ســالم به همه  کسانی که دلسوزانه و 
عاقبت اندیشانه به فعالیت در حوزه  جمعیت روی آورده اند و با تشکر 
از مسئوالنی که در مجلس و دولت به چاره جویی برای نجات کشور 
از آینده  هولناک پیری جمعیت می پردازند، بار دیگر تأکید می کنم 
که تالش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و 
حمایت از خانواده، یکی از ضروری ترین فرائض مسئوالن و آحاد 
مردم است. این فریضه درباره  افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگساز، 
تأکید بیشتر می یابد. این یک سیاست حیاتی برای آینده  بلندمدت 
کشور عزیز ماست. کاوش های صادقانه  علمی نشان داده است که 
این سیاســت را می توان با پرهیز از همه  آسیب های محتمل یا 

موهوم پیش برد و آینده  کشور را از آن بهره مند ساخت.
به دست اندکاران این حسنه  ماندگار توصیه می کنم که در کنار 
تدابیر قانونی و امثال آن، به فرهنگسازی در فضای عمومی و نیز در 
نظام بهداشتی اهمیت دهند. توفیقات همگان را از خداوند متعال 

مسألت می کنم.
سیدعلی خامنه ای

در نشست  خبری گزارشگر ویژه سازمان ملل مطرح شد
تأیید حقانیت ایران در تحریم های 

ظالمانه آمریکا 
گزارشــگر ویژه ســازمان ملل پس  از 12روز حضور در ایران، 
دیروز در نشســتی خبری در محل کتابخانه ملی، به تشریح 
ابعاد مختلف »تأثیرهای منفی اقدامــات یک جانبه قهرآمیز 
بر بهره منــدی از حقوق بشــر در ایران« پرداخــت و از دولت 
آمریکا خواست بالفاصله تحریم ها علیه مردم ایران را لغو کند؛ 
تحریم های ظالمانــه ای که زندگی مردم کشــورمان را دچار 

مشکل کرده  است.
به گزارش همشــهری، النا دوهان در گزارش 8صفحه ای خود 
به تأثیر مخرب تحریم ها بر حوزه هایی مانند سالمت، آموزش 
و پرورش، فرهنگ، اقتصاد، ورزش و صنایع دســتی اشاره کرد 
و به بررســی تبعات این موضوع به ویژه بر زندگی خانواده های 

کم درآمد ایرانی و همچنین سالمندان پرداخته  است.
وی به این موضوع هم اشــاره کرد که کمک های سازمان های 
مختلف نیز به  دلیل مشکالتی که در زمینه انتقال پول وجود 
دارد، تأثیری بر کم شدن تبعات تحریم ها نداشته و موج جدید 
تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا، زندگی مردم را درایران 
با مشکالت عدیده ای مواجه کرده  است. دوهان با تأکید بر اینکه 
تحریم بانک مرکزی ایران، خدمات دهی به عامه مردم را دچار 
مشکل می کند، تصریح کرد که تحریم های یک جانبه آمریکا 
حقوق  بشــر را زیرپا گذاشته و بسیاری از شــرکت ها و نهادها 
را درگیر »نقض قانون« کرده  اســت؛ »تحریم های یک جانبه، 
وضعیت حقوق انسانی را در ایران به خطر انداخته و به معیشت 
مردم و طبقه آســیب پذیر، صدمه زده  اســت. این تحریم ها 
زمینه ساز بروز مشکالت در تبادل های مالی و بانکی شده و اتباع 

کشورهای دیگر را هم با مشکل مواجه کرده  است.«

دارایی های ایران را آزاد کنید

گزارشگر ویژه سازمان ملل در این نشست  خبری از دولت آمریکا 
خواست به وضعیت اضطراری و تحریم ها علیه ایران پایان دهد و 
محدودیت های تحریمی پیش روی مردم ایران برای دسترسی 
به غذا، دارو، آب و بهداشــت را متوقف کنــد. وی همچنین از 
کشورهایی که اقدام به بلوکه کردن دارایی های ایران کرده اند، 

درخواست کرد این دارایی ها را آزاد کنند.
وی با بیان اینکه گزارش نهایی وی در سپتامبر2022در شورای 
حقوق  بشر ارائه خواهد شد، از راستی آزمایی اطالعات خبر داد 
و به تشــریح دیدارهای خود پرداخت. دوهان به این موضوع 
هم اشاره کرد که در ســفر 12روزه خود به ایران با نمایندگان 
دولت، چند عضــو جامعه مدنی، نماینــدگان نهادهای مالی 
بخش خصوصی و دولتی، دانشگاهیان، آژانس های تخصصی 
سازمان ملل و دیپلمات  های خارجی در ایران دیدار کرده است.

هدف؛ منزوی کردن ایران از اقتصاد جهانی
گزارشگر ویژه سازمان ملل در این نشست  با بیان اینکه آمریکا از 
دهه1970تحریم های مالی و تجاری گسترده ای را علیه ایران 
اعمال کرده  اســت، هدف مقام های این کشور از وضع چنین 
تحریم هایی را منزوی کردن جمهوری  اسالمی از نظام مالی و 
تجاری جهان ارزیابی کرد. دوهان به افزایش اقدام های تحریمی 
آمریکا علیه مردم ایران از سال2010 اشاره کرد و گفت: موج 
جدید تحریم ها بانک های ایران را نیز پوشش داد و از سال 2012 
هم تحریم ها به بخش های نفتی و کشتیرانی ایران تحمیل شد. 
وی به توافق هسته ای سال2015 هم اشاره کرد و افزود: اگرچه 
بعد از حصول توافق برجام، تحریم های ثانویه علیه ایران برداشته 
شد، اما پس  از خروج آمریکا از برجام، تحریم ها علیه ایران دوباره 
بازگشت و کانادا هم تحریم های زیادی علیه بخش های اصلی 

ایران اعمال کرد. 

۱۲ دستور رئیس قوه قضاییه 
به دادستان ها 

رئیس قوه قضاییه در همایش سراسری دادستان های 
مراکز اســتان ها بــه بیــان توصیه هایــی خطاب 
به دادســتان ها پرداخت و این توصیه هــا را به منزله 
بخشــنامه الزم االجرا معرفی کرد. به گزارش میزان، 
»رسیدگی سریع و دقیق به پرونده های ضدامنیتی که 
در مقاطع خاص تشکیل می شوند«، »اعمال حداکثری 
اعطای ارفاقات قانونی برای محکومان واجد شــرایط 
درعین توجه به این مهم که ترحــم و ارفاق قانونی به 
افراد شرور و ســارق که امنیت و آرامش مردم را برهم 
می زنند ظلم به دیگران است«، »توجه تمام و کمال به 
موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات، بازرسی ها، 
جلب ها و بازجویی ها و نظارت ویــژه بر کار ضابطان 
دراین حوزه ها«، »تحصیل و جمــع آوری ادله قبل از 
احضار افراد مگر در موارد ضروری و مســائل امنیتی 
که امکان َصــرف زمان برای جمــع آوری تحقیقات 
وجود ندارد«، »صدور دســتورات صریح و شفاف به 
ضابط و کارشناس و پیگیری انجام این دستورات در 
زمان مشخص و همچنین ماالیطاق نبودن دستورات 
صادره به کارشــناس و ضابط«، »پیگیــری اجرای 
احکام قطعی صادره و انعکاس دالیل عدم اجرای حکم 
قطعی«، »اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه در موضوع ها و 
پرونده هایی که ممکن است شکات زیادی پیدا کنند«، 
»مشــورت و همکاری با مسئوالن اســتانی درعین 
داشتن استقالل قضات«، »نظارت و دقت بر احکامی 
که محدودیت ایجاد می کند، نحوه و مدت نگهداری 
اموال توقیف و پلمب شده«، »توجه قاضی اجرای احکام 
یا دادستان به انجام اعتراض بموقع و منطبق با ضوابط 
نســبت به احکامی که خالف شرع و قانون تشخیص 
می دهند«، »اهتمام دادســتان ها بــه اعمال نظارت 
مستمر فیزیکی و سیستمی به زیرمجموعه های خود و 
شعب دادیاری، بازپرسی و اجرای احکام« و »مساعدت 
به همکاران قضایی و صیانت از آنها در جهت پیشگیری 
از لغزش« 12دســتوری بود که رئیس قوه قضاییه در 
این نشست خطاب به دادســتان های مراکز استان ها 

صادر کرد.

سیاست خارجی

قضایی

رهبری

  اهدای لوح یادبود شهید ابوعاقله به شبکه الجزیره 
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی به منظور تکریم 
یاد شهیده »شیرین ابوعاقله« در دفتر شبکه الجزیره در تهران 
حضور یافت و لوح یادبود شهادت شــیرین ابوعاقله را ازسوی 
این ســازمان به رئیس دفتر این شــبکه در تهران تقدیم کرد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 
حجت االسالم محمدمهدی ایمانی پور در دیدار با عبدالقادر فایز 
گفت: »شیرین ابوعاقله« از خبرنگاران جسور و پرتالش فلسطین 
بود. وظیفه ماست نگذاریم یاد و خاطره این شهیده خبرنگار از 
اذهان حذف شود.رژیم صهیونیستی سال هاست که به تهاجم به 
خبرنگاران عادت کرده و در 10سال گذشته 55 خبرنگار ازسوی 

این رژیم  به قتل رسیده اند.

  درگیری تیم اســکورت نیروی دریایی ارتش با 
دزدان دریایی 

فرمانده نیروی دریایی ارتش از درگیری تیم اســکورت نیروی 
دریایی ارتش با دزدان دریایی در مســیر دریای سرخ خبر داد. 
به گزارش ایرنا، دریادار شــهرام ایرانی دراین بــاره گفت: تیم 
اسکورت نیروی دریایی ارتش بامداد دیروز پس از دریافت پیام 
کمک ازسوی کشتی ایرانی مبنی بر حمله قایق های ناشناس در 
دریای سرخ، سریعا وارد منطقه و با قایق های مهاجم درگیر شد. 
وی افزود: با ورود تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش و تبادل آتش 
بین قایق های مهاجم و تیم اسکورت، مهاجمان نسبت به ترک 
محل اقدام کردند. ایرانی اضافه کرد: پس از ائتالف جدید دریایی 
مشترک آمریکا با متحدان خود، شاهد افزایش دزدی دریایی 

دراین آبراه حیاتی هستیم. 

خبرهای کوتاه

سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
کشورمان به تاجیکستان را در شرایط کنونی 
می توان از نظر راهبــردی دارای اهمیت ویژه  

قلمداد کرد؟

واقعیت این اســت که فصل نوین روابط 2 کشور 
در جریان سفر شــهریورماه گذشته رئیس جمهور 
کشورمان به تاجیکســتان رقم خورد. در آن سفر 
مقام های این کشور استقبال گرمی از سیدابراهیم 
رئیســی به عمل آوردند که نشــان می داد نگرش 
آنان به گســترش روابط با تهران نیــز پس از آغاز 
به کار دولت سیزدهم با تحول قابل توجهی مواجه 
شده است. اکنون هم سفر سردار باقری به دوشنبه 
را می توان در ادامه آن سفر و در راستای گسترش 
همه جانبه تعامالت 2 کشــور تحلیــل کرد که از 
آن مقطع کلید خورد. در واقع ســفر شــهریورماه 
گذشــته رئیس جمهور کشــورمان به دوشنبه را 
می توان »مبدأ تحول« و سفر اخیر سردار باقری 
را »تثبیت کننده« این تحول مؤثر ارزیابی کرد.

این شــرایط اکنــون تغییر 
کرده است؟

باید درنظر داشته باشــیم که با توجه 

به بســترهای همگرایی تاریخی و فرهنگی، ایران 
از زمان اســتقالل تاجیکســتان، از کشــورهای 
ذی نفوذ دراین کشــور شــناخته می شــد. نقش 
جمهوری اســالمی ایران در پایــان جنگ داخلی 
دراین کشــور نیز ازجمله دالیل تقویت مناسبات 

دوجانبه به حساب می آید. 
چشم انداز حضور منطقه ای ایران در 

آسیای مرکزی را چگونه می توان ترسیم کرد؟
ابتدا باید به این نکته اشــاره کرد که در سال های 
گذشته و به ویژه پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر 
شوروی، قدرت های بزرگ و بازیگران ذی نفع تمایل 
زیادی برای حضور در ساختارهای نظامی و امنیتی 
آسیای مرکزی داشتند. پیش از این مقطع، روس ها 
قدرت بالمنازع دراین منطقه به شمار می رفتند، اما 
بعد از فروپاشی بلوک شرق، غربی ها و به ویژه آمریکا 
تالش زیادی کردند تــا در حوزه های مختلف این 
منطقه نفوذ کنند که البته موفقیت هایی نیز به دست 
آوردند. ایجاد پایگاه های نظامی در کشورهای این 
منطقه، ازجمله در قزاقستان، نمودی از این رویکرد 
است. ازســوی دیگر در ســال های اخیر چین هم 
به واســطه نفوذ اقتصادی خود، عالقه نشان داده 
که در حوزه های نظامی و امنیتی نیز دراین منطقه 
حضور محسوس تری داشته باشــد. در کنار اینها 
برخی بازیگران منطقه ای ماننــد ترکیه هم برای 
نقش آفرینــی در منطقه آســیای مرکزی عالقه 
نشــان داده اند. بنابراین نقش آفرینــی پررنگ تر 
جمهوری اســالمی ایران دراین منطقه می تواند 
از اولویت های اساسی دســتگاه سیاست خارجی 

کشورمان به حساب آید.
پیوستن به پیمان شــانگهای چه 

تأثیری در تقویت این حضور دارد؟
حضور ایران در ســازمان شــانگهای گســترش 
چندجانبه گرایــی و ایجــاد فرصت های جدیدی 
برای توســعه همکاری ها با کشورهای این منطقه 
را به دنبال دارد. ازســوی دیگر باید درنظر داشته 
باشیم که عضویت در ســازمان شانگهای، فرصت 
جدید و مغتنمی برای توســعه مناســبات با تک 
تک کشورهای آســیای مرکزی به حساب می آید. 
نباید فراموش کرد که مــا ازنظر تاریخی - تمدنی 
قرابت های بسیاری با کشورهای این منطقه داریم 
که متأسفانه در سال های اخیر آنچنان که باید، مورد 
توجه قرار نگرفتند و از فرصت های موجود به خوبی 

استفاده نشد.
عالوه بــر قرابت هــا، تهدیدهای 
مشــترک تا چه انــدازه در همگرایی ایران با 

کشورهای آسیای مرکزی مؤثر است؟
یکسری تهدیدهایی دراین منطقه وجود دارد که 
رفع آنها، از عالیق مشترک جمهوری اسالمی ایران و 
کشورهای آسیای مرکزی محسوب می شود. قاچاق 
موادمخدر، قاچاق سازمان یافته انسان و تروریسم و 
افراط گرایی ازجمله تهدیدهای مشترکی است که 
می تواند زمینه ساز گسترش همکاری های دوجانبه 
و چندجانبه ایران با کشــورهای این منطقه شود. 
اکنون باید درنظر داشت که پیش زمینه و چارچوب 
الزم برای توســعه تعامالت دراین منطقه برای ما 
آماده است و با دیپلماســی فعال نظامی - امنیتی 
می توان به نتایج قابل توجهــی در رفع تهدیدهای 
مشترک دست یافت که سفر اخیر رئیس ستادکل 
نیروهای مسلح کشورمان به دوشنبه دراین راستا 

قابل تحلیل است.

کارشناس مسائل اوراسیا در گفت وگو با همشهری تشریح کرد

فصل نوین نقش آفرینی ایران در آسیای مرکزی

 دستگاه های مشمول انتشار 
اطالعات عمومی

چــه اطالعاتــی بایــد بــرای مردم 
منتشر شود؟

دستگاه های مشمول شفافیت آرا و مشروح مذاکرات

  هیــأت وزیــران، کمیســیون های 
متشکل از وزرا 

  تمامــی وزارتخانه ها، ســازمان ها، 
دولتــی،  شــرکت های  مؤسســات، 
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، 
بانک ها و مؤسســات اعتبــاری دولتی 
ازجمله شــرکت ملــی نفت ایــران و 

سازمان صدا و سیما
غیردولتــی  عمومــی  نهادهــای    
ازجمله شــهرداری ها و هــالل احمر و 

صندوق های بازنشستگی 
  قوه قضاییه شــامل دادگســتری، 
دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز 

تمامی سازمان های تابع 
  تمامی شوراها و شوراهای عالی 

  تمامی مؤسسات خصوصی عهده دار 
خدمــات عمومــی ازجملــه  مراکــز و 

کانون های وکالی دادگستری

  اسناد تأسیس و اطالعات راجع به ساختار، 
مؤسســات و شــرکت های تابع یا وابســته، 
مدیــران و کارکنــان، نحــوه به کارگیــری و 
اســتخدام وظایف و اختیارات و فرایندهای 
اداری، برنامه هــا و طرح هــای مصــوب و 

گزارش های عملکرد
  صورت های مالی و اطالعات راجع به اموال، 

دارایی ها، درآمدها و هزینه ها
  تمامــی آرای قطعی دادگاه هــای عمومی و 
انقالب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت 

موازین امنیتی و حفظ اطالعات شخصی
  متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای 
مربوط بــه معامالت بــزرگ و متوســط مطابق 

قوانین و مقررات کشور
  فرایندهــا و مراحــل اداری اخذ و صدور 

هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت
  تمامی اسناد باالدستی، قوانین و مقررات 

حوزه فعالیت خود.

مجلس شورای اسالمی

مجمع تشخیص مصلحت نظام

هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

شوراهای اسالمی شهر و روستا

یک ماهمهلت انتشار

استثنائات
مشروح مذاکرات و جلسات و آرای ماخوذه به تفکیک اسامی هیأت رئیسه مجلس

موافق، مخالف و ممتنع و عدم شرکت در رأی گیری 

مصوباتی که جنبــه صنفی و منطقه ای دارد، از شــمول این صحن مجلس
ماده خارج است. کمیسیون تخصصی مکلف است در پایان 
گزارش خود به صحن علنی، جنبه صنفی و منطقه ای خود را 

اظهار کرده و براساس رأی مجلس عمل شود.

تبصره: وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی در طرح شفافیت آرا مستثنا شده اند.

هیأت نظارت مجمع، ملزم به شفاف سازی شد
نمایندگان در جریان بررســی طرح دوفوریتی شــفافیت با ۱۵۵رأی با پیشنهاد رفع ابهام 
شمس الدین حسینی، نماینده تنکابن و رامسر مبنی بر مشمولیت هیأت عالی نظارت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در این طرح موافقت کردند. شمس الدین حسینی در توضیح پیشنهاد 
خود گفت: اگرچه مجمع تشــخیص مصلحت در موارد اختالفی مشمول طرح می شود، اما 
سؤال این است که آیا هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت را شامل می شود یا خیر؟ 
امروز شــاهد هســتیم که در موارد اختالفی مانند تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای 
کســب وکار، قانون بودجه، واردات خودرو و تمامی موارد کلیدی که درد مردم این مملکت 
است، مخالفت هایی ایجاد می شود؛ این در حالی است که شورای نگهبان هم ایرادی نمی بیند، 
اما مصوبه مجلس به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود و رأساً به شورای 

نگهبان ابالغ می شود و حتی خود شورا نسبت به این فرایند گالیه دارد.

مکث

تحریم و رنج بیماران
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت: تحریم های یک جانبه 
آمریکا مردم ایران را در حوزه دسترســی مناسب به 
دارو و سالمت با مشــکل مواجه کرده  است. از سوی 
دیگر تحریم قطعات یدکی، نرم افزارها و تکنولوژی نیز 
زمینه ساز بروز مشکالت بسیاری برای مردم ایران شده 
 است. کاهش درآمد دولت برای صادرات کاال، سالمت 
و بهداشت و اقتصادی مردم را به خطر انداخته؛ ایجاد 
محدودیت در واردات دارو به ایران، نقض حقوق  بشر 
است. گزارشگر ویژه سازمان ملل به این موضوع هم 
اشاره کرده که تحریم ها از جنبه اقتصادی مانع از این 
شده دولت کمک های مستمری را به مردم پرداخت کند. 
همچنین به دلیل تحریم ها، دولت ایران قادر به تأمین 
خدمات کافی به اتباع و پناهجویان خارجی نبوده  است. 
النادوهان تأکید کرد: از دولت آمریکا می خواهم همه 
دارایی های بلوکه شده بانک مرکزی ایران را آزاد کند. 
از همه بانک ها و شرکت های خصوصی هم می خواهم 
در راستای حقوق  بشر، از این تحریم ها تبعیت نکنند. 
از کشــورهای تحریم کننده درخواست می کنم ایران 
بتواند حق عضویت خود را در سازمان  ملل پرداخت کند. 
دوهان ادامه  داد: درخواست می کنم که تحریم ها درباره 
بیماری های خاص، ازجمله دیابت و بیماری پروانه ای 
برداشته شود و شرایط درمان برای این بیماران فراهم 
شود. از همه بانک ها، شرکت ها و سازمان های بین المللی 
نیز می خواهم چارچوبی را درنظــر بگیرند تا حقوق 
عادی مردم نقض نشــود. گزارشگر ویژه سازمان ملل 
با اشاره به  وجود مثال های عینی در زمینه نقض حقوق 
 بشــر در ایران به دلیل اعمال تحریم های یک جانبه از 
ســوی آمریکا عنوان کرد: کودکان پروانه ای در ایران 
حتی پانســمان و دارو نیز نمی توانند تحویل بگیرند. 
وی همچنین در پاسخ به ســؤالی درباره گزارش های 
غیرصادقانه برخی همکارانش علیه مردم ایران تأکید 
کرد: هر گزارشگری گزارش مستقل خود را دارد، اما 
درباره گزارش تحریم های یک جانبه، دیدگاه های افراد، 
بیشتر سیاسی است تا انسانی و از مشکالت عامه مردم 

چشم پوشی می شود.

سفر سردار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تاجیکستان را می توان 
روابط  

سرآغاز فصل نوینی در همکاری های نظامی - امنیتی ۲ کشور قلمداد کرد؛ سفری که همسایگی
عالوه بر گسترش همکاری های دوجانبه، به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم، با افتتاح 
خط تولید پهپاد ایرانی ابابیل-۲ همراه شد. این سفر در حوزه دیپلماسی دفاعی - امنیتی منطقه ای 
درحالی انجام شد که با دستاوردهای قابل توجهی همراه بود و توسعه مناسبات ۲ کشور پس  از چند سال 
سردی در روابط، از شهریورماه سال گذشته و با سفر رئیس جمهور کشورمان به تاجیکستان وارد مرحله 
جدیدی شده بود. درسال های اخیر روابط سرد تهران - دوشــنبه به دلیل بروز برخی اختالف های 
فی مابین، سبب شد تاجیکستان به عنوان یکی از مخالفان پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای 
به حساب آید، اما در دستورکار قرار گرفتن دیپلماسی منطقه ای و اولویت یافتن توسعه همکاری ها با 
کشورهای همسایه در سیاست خارجی دولت سیزدهم، زمینه ساز رقم خوردن فصل نوینی در روابط ۲ 
کشور شد که نمود آن را در عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای می توان مشاهده کرد. 

گفت وگوی همشهری با شعیب بهمن، کارشناس مسائل اوراسیا  را در ادامه می خوانید.
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