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با حضور پرشور پای صندوقهای رأی صورت گرفت

توضیح دادستانی تهران
درباره نامه نیلوفر بیانی

رأی به مجلس جدید

گروه سیاســی /جمعه دوم اســفندماه
هم بــه تقویم انتخاباتی کشــور اضافه
شــد .روزی کــه مــردم بــا حضــور در
پــای صندوقهــای رأی ،ســنگ بنــای
یازدهمین مجلس شــورای اسالمی را
گذاشــتند .البتــه روز گذشــته عــاوه بر
انتخابات مجلــس یازدهم ،انتخابات
میان دورهای مجلس خبرگان رهبری
در  5استان کشور هم برگزار شد.
صبــح دیــروز و از ســاعت  8صبــح
رأیگیــری از مــردم آغــاز شــد و بــه
ســیاق هر ســاله رهبر معظــم انقالب
در لحظــات ابتدایــی رأی خــود را بــه
صندوق انداختند .بسیاری از مسئوالن
هــم در همــان ســاعات اولیــه بــه پای
صندوقهــای رأی رفتنــد و همزمــان
از مــردم هــم دعــوت کردنــد کــه در
انتخابــات مشــارکت پرشــوری داشــته
باشند .بر اساس اعالم ستاد انتخابات
کشــور ،رأی گیــری تا ســاعت  22شــب
تمدیــد شــد .بر اســاس گزارش ســتاد
انتخابــات کشــور ،انتخابــات در ۲۰۸
حــوزه انتخابیــه  ۶ -هزار و  ۱۱۲شــعبه
شــهری ۵۷۷ ،شــعبه روســتایی و ۴۶۱
شــعبه ســیار اخــذ رأی -بــرای تعیین
 ۲۹۰نماینده مجلس شــورای اسالمی
و تعییــن  ۷نماینده مجلــس خبرگان
رهبــری در  ۵حــوزه انتخابیــه تهــران،
خراســان شــمالی ،خراســان رضــوی،
فارس و قم برگزار شــده است .در این
دوره از انتخابــات  ۵۷میلیــون و ۹۱۸
هزار و  ۱۵۹نفر واجد شرایط رأی دادن
و  ۲میلیــون و  ۹۳۱هزار و  ۷۶۶نفر رأی
اولی هســتند .تعــداد واجدان شــرایط
رأی دادن در استان تهران هم به گفته
شکراهلل حسن بیگی معاون سیاسی-
امنیتــی اســتاندار تهــران ۹ ،میلیــون و
 ۶۴۴هزار و  ۹۸۱نفر هستند.
حــاال با پایان انتخابات همه منتظر
اعــام رســمی نتایــج آن هســتند.
جمــال عرف ،رئیــس ســتاد انتخابات
کشــور پیــش از ایــن اعــام کــرده بــود

کــه نهایتــاً تــا روز یکشــنبه نتایــج همه
حوزههــا اعــام خواهــد شــد .البتــه
نتیجــه انتخابــات در شهرســتانها بــه
احتمال قوی امروز مشخص میشود.
بررســی صالحیتهــای نامزدهــا در
نهایــت بــه گونــهای رقــم خــورده بود
کــه اصالحطلبــان و اصولگرایــان
از وضعیــت برابــری بــرای رقابــت
برخــوردار نبودنــد .اصالحطلبــان در
قالــب شــورای عالــی سیاســتگذاری
لیســت ندادنــد و در اســتانها اختیــار
را بــه خــود احــزاب و گروههــای
اصالحطلــب ســپردند .این گونــه بود
که در تهران دو لیســت از ســوی حزب
کارگزاران ســازندگی و دیگری از ســوی
 8حــزب اصالحطلــب بــا سرلیســتی
مجیــد انصــاری منتشــر شــد کــه البته
بیشتر از  20نفر در آنها مشترک بودند.
اصولگرایــان اما اگر چــه در آخرین روز
تبلیغــات یعنــی چهارشــنبه لیســت
مشــترکی را بــه سرلیســتی محمدباقر
قالیبــاف در تهــران منتشــر کردنــد اما
اختالفــات درون گروهــی بــر ســر آنها
ســایه افکن شــده بــود و دلخوریهای
جــدی بیــن مجموعههــای مختلــف
آنهــا ایجــاد شــده بود .حــاال بایــد دید
چــه تعــدادی از نامزدهــا در مرحلــه
اول راهــی مجلــس خواهنــد شــد .بــر
اساس قانون جدید ،نامزدهایی که 20
درصــد از کل آرای مأخــوذه و صحیح
در حوزههــای انتخابیــه را کســب کرده
باشــند در مرحلــه اول بــه مجلــس
راه پیــدا میکننــد .پیــش از ایــن و در
انتخابات مجلس دهم این حد نصاب
 25درصــد بــوده اســت .کاندیداهایی
هم که موفق به کســب این حد نصاب
نشوند باید شــانس خود برای ورود به
مجلــس را در مرحلــه دوم انتخابــات
یعنــی  29فروردیــن امتحــان کننــد.
مرحلــه دوم حدنصــاب نــدارد و هــر
نامزدی که رأی بیشــتری کسب کند به
مجلس راه مییابد.

 ëëاخذ اثر انگشت اختیاری
اعــام رســمی ابتــای چنــد نفــر
بــه ویــروس کرونــا یــک روز قبــل از
انتخابات ،نگرانیهایــی را برای مردم
به وجود آورده بود که ســتاد انتخابات
کشــور در راســتای اقدامات پیشگیرانه
بــا هماهنگــی هیــأت نظــارت بــر
انتخابــات اعالم کرد ثبت اثر انگشــت
در حوزههای انتخابیه الزامی نیســت.
بر اســاس اطالعیه این ستاد «با توجه
بــه احــراز هویــت رأی دهنــدگان بــه
وســیله دستگاههای الکترونیک و ثبت
کد ملــی افــراد در ســامانه انتخابات و
بــه منظور تســهیل فرآیند اخــذ رأی با
موافقت شــورای محتــرم نگهبان اخذ
اثر انگشت اختیاری است».
رئیــس جمهــوری و معــاون اول
رئیــس جمهــور در ابتــدای ســاعات
رأیگیــری از ســتاد انتخابــات کشــور
بازدید کردند همچنان که دبیر شورای
نگهبــان هــم از ســتاد مرکــزی نظارت
بــر انتخابــات بازدیــد کرد تا مســئوالن
اجرایــی و نظارتی از نزدیک در جریان
رأیگیری قرار گیرند.
حجتاالســام محمــد محمــدی
گلپایگانــی رئیــس دفتر رهبــر معظم
انقــاب هم دیــروز از ســتاد انتخابات
کشــور بازدید کــرد .بــه گزارش ایســنا،
محمــدی گلپایگانــی پــس از بازدیــد
از ســتاد انتخابــات کشــور در جمــع
خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه «برگــزاری
انتخابــات پدیدهای بســیار اســترسزا
و دلهــرهآور اســت» ،بــه بیــان روایتــی
از جنــگ خنــدق پرداخــت و گفــت:
امروز مانند دوران پیامبر اســام(ص)
تمــام کفــر در دنیــا با مظاهــر مختلف
در مقابل اســام ایســتاده است؛ امروز
ســردمدار کفــر یعنــی امریــکا و ایادی
آن کــه اروپــا ،برخــی حکومتهــای
منطقــه و دیگــران اســت همــه علیــه
اســام کمــر بســتند و تنها کشــوری که
میگویــد «الاهلل اال اهلل محمــد رســول
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خبر اول اینکه،دادســتانی تهــران در بیانیهای،
از اعزام یک هیأت قضایی به زندان برای شــنیدن
توضیحات نیلوفر بیانی خبر داد.
بــه گــزارش میــزان ،بعــد از اعــام حکــم بیانی از
متهمــان زیســت محیطــی بــه  10ســال حبــس،
نامهای به نام وی منتشر شد که در آن ادعا شده در دوران بازجوییها
تحت شکنجههای روحی و روانی قرار گرفته است.
روز پنجشــنبه اما دادســتانی تهران در اطالعیهای اعالم کرد« :در پی
ادعاهای مطرح شــده از ســوی یکی از محکومین به جاسوسی به نام
خانم نیلوفر بیانی ،بالفاصله هیأت قضایی ازسوی دادستانی تهران
مأمــور بررســی موضــوع شــدند که بــا وجــود مراجعه ایــن هیأت به
زندان برای شــنیدن توضیحات ،ادله و اســتنادات احتمالی نامبرده
درخصوص ادعاهای منتشرشده در فضای مجازی ،متأسفانه خانم
بیانی حاضر به بیان هیچ گونه توضیحی دراین باره نشد».
پیش از این اســحاق جهانگیری هم بــا بیان اینکه این نامه را ندیده،
گفــت کــه موضــوع را در جلســه روز یکشــنبه هیــأت دولــت مطرح و
بررسی خواهد کرد.

اهلل» اینجاســت .وی گفــت :جــرم مــا
نیــز این اســت که چــرا ســر تعظیم در
برابر اســتکبار فــرود نمیآوریم و یکی
از نمادهــای بارز این مبــارزه انتخابات
اســت؛ این انتخابات برای کفر جهانی
ناگوار اســت و نمیتوانند تحمل کنند؛
چون این همه مردم شــرکت میکنند
و هر برگ رأیی که مردم در صندوقها
میاندازنــد ،بیعــت بــا نظام و اســام
اســت؛ امریکا و ایــادیاش نمیتوانند
تحمــل کنند و با همــه ابزارهایی که در
دست دارند ،با آن مخالفت میکنند.
 ëëتخلفات چشمگیر نبود
عباســعلی کدخدایــی ،ســخنگوی
شــورای نگهبان ظهر دیــروز اعالم کرد
که کارشناسان در ستاد مشغول بررسی
تخلفــات هســتند امــا تــا ایــن لحظــه
تخلف مهمی گزارش نشــده و عموماً
مــوارد جزئی بوده که رفع شــده اســت
و هیچ مشــکلی در ایــن زمینه نداریم.
بــه گفته وی ،درباره کمبــود تعرفه نیز
گزارش خاصــی نداشــتیم .وی درباره
ســامانه «مــردم ناظر» هم بیــان کرد:
اســتقبال خوبــی از ســامانه گزارشــات
تخلفات شــده اســت ،مردم مستقیماً
با ما در تماس هســتند و موارد گزارش
شــده را کارشناســان مــا بررســی و از
طریق هیأت نظارت بررســی میکنند.
انوشــیروان محســنی بندپی ،اســتاندار
تهران هم عصر دیروز درباره تخلفات
انتخاباتــی گفــت :تخلفاتــی عمدتــاً
جزئی گزارش شــده است که در دست
بررســی و ارزیابی اســت .این تخلفات
به ســتاد پیشــگیری از وقوع جرم و قوه
قضائیه ارسال شــده و پیگیری خواهد
شــد .عمــده ایــن تخلفــات در زمینــه
فضای مجــازی اســت و بخش قلیلی
از تخلفــات مربوط به خریــد و فروش
رأی بوده اســت .مقدار تخلفات خرید
و فــروش بشــدت کــم بــوده اســت .به
گزارش ایســنا ،استاندار تهران در مورد
عبور و مرور اتوبوسها از حومه اســتان

خوشحالی اعضای شورای نگهبان از قرار گرفتن در لیست تحریمهای امریکا

در حالــی که یک روز قبــل از برگزاری
انتخابــات مجلــس یازدهــم ،دولــت
امریــکا تنــی چنــد از اعضای شــورای
نگهبــان را در لیســت تحریمهــای
جدیــد خــود قــرار داد ،ایــن اعضــا
میگویند تحریم انجام شــده مســأله
مهمی نیست.
لیســت تحریمــی تــازه امریکا شــامل
آیــتاهلل احمــد جنتی ،عبــاس علی
کدخدایی ،سیامک ره پیک ،آیتاهلل
محمد یزدی و محمدحســن صادقی
مقدم میشود.

ب ه گزارش ایســنا ،آیــتاهلل جنتی،
دبیر شــورای نگهبان دیروز در حاشیه
برگزاری انتخابات مجلس در واکنش
بــه این اقــدام بــه کنایه و طنــز گفت:
مــن دارم بــه ایــن فکــر میکنــم این
همه پولهایی که ما در صندوقهای
امریکا میریزیــم را چکار کنیم؟! این
همه در بانکهای امریکا پول ریختیم
حاال نمیشــود آنها را برداشــت کنیم
بعــد هــم نمیتوانیم آنجا به جشــن
کریســمس برویــم و شــرکت کنیــم!
واقعــاً خریــت ،ارثی نیســت ایــن آقا

باید یــک آرم خریت به پیشــانیاش
بزنــد تا هر کس میآیــد ببیند که این
خر اســت .من نمیفهمم چه فکری
میکنــد؟ آخــر ما چــه ضــرری از این
تحریم میکنیم؟
عباســعلی کدخدایــی ،ســخنگوی
شــورای نگهبان هــم گفت کــه از این
تحریم خوشحال است.
او افــزود :اینها که نشــان افتخاری
برای ماست و به تعبیر شهید بهشتی
به هــر حــال امریــکا از اینکــه از ایران
بیرون شــده ،عصبانی اســت و باید از

این عصبانیت خود بمیرد.
کدخدایــی در پاســخ بــه ســؤال
دیگــری بیــان کــرد :خودشــان هــم
فهمیدنــد یک عمل مضحکی انجام
داده انــد که نــزد جهانیــان بیآبروتر
شدند.
بــه گــزارش ایرنــا ،هــادی طحــان
نظیــف عضــو حقوقــدان شــورای
نگهبــان هــم در واکنش بــه تحریم ۵
عضــو ایــن شــورا توســط امریکاییها
گفــت کــه این اقــدام مــدال افتخاری
برای اعضای این شورا است.

از سوی سازمان پزشکی قانونی انجام شد

تکذیب نامه جعلی درباره کشتهشدگان آبان ماه

سازمان پزشکی قانونی مطالب مطرح
شــده در نامــه منتســب به رئیــس این
سازمان را که در فضای مجازی منتشر
شده بود ،تکذیب کرد.
در ایــن نامه که به نام مســجدی آرانی
رئیس سازمان پزشکی قانونی خطاب
بــه رئیــس قــوه قضائیه منتشــر شــده
در راســتای خبرســازیهای مرتبــط بــا
حوادث آبان ماه درباره کشــته شدگان
این حوادث آمارسازی شده است.
دیــروز اما اداره کل روابط عمومی و
امور بینالملل سازمان پزشکی قانونی
کشــور در اطالعیهای بــا تکذیب چنین
نامــهای اعالم کــرد« :پیرو انتشــار نامه

جعلــی منتســب بــه ایــن ســازمان در
شبکههای اجتماعی که ضمن ایرادات
متعــدد و فاحــش ظاهــری ،دارای
اشــکاالت متعــدد در شــیوه نــگارش
اداری بــوده و بیانگــر عــدم آشــنایی
ابتدایــی جاعــان از نحــوه مکاتبــات
اداری میباشــد بــه اطــاع میرســاند
مطالــب مطرح شــده در نامــه جعلی
مذکور نیز به کلی کذب میباشــد ».در
ادامه این اطالعیه آمده است« :با ذکر
این نکته که تمامی اجســاد ارجاعی به
این ســازمان با دقت و برمبنای اصول
علمــی و بــا بهرهگیــری از امکانــات و
تجهیزات به روز مورد معاینه و بررسی

قــرار گرفتــه و پــس از آن بالفاصلــه به
خانــواده متوفی تحویل میشــود و لذا
نیازی به نگهداری اجساد وجود ندارد،
انتشــار چنیــن اخبــار مجعولــی را در
آستانه انتخابات پرشور  ۲اسفند ناشی
از ســرخوردگی و اســتیصال دشــمنان
این مرز و بوم از حضور حماسی مردم
عزیز و قدرشــناس کشورمان در تشییع
باشــکوه ســردار شــهید ســپهبد حــاج
قاســم ســلیمانی و راهپیمایــی عظیم
 ۲۲بهمــن امســال و تالش آنــان برای
بهرهگیری از هر شــیوهای جهت القای
شبهه در اذهان و انتشار اخبار مجعول
به منظور کاستن از شور و نشاط عمومی

جهــت حضــور در انتخابــات پیــش رو
میدانــد ».در پایان این اطالعیه آمده:
«یــادآور میشــود فرزنــدان پرتــاش
ایران عزیز در ســازمان پزشکی قانونی
کشــور همــواره تالش داشــته و دارند تا
بهتریــن خدمــات ممکــن را در حیطه
وظایــف خطیــر ،حســاس و تــوأم بــا
صعوبــت خویش ،منطبق بــر اصول و
اســتانداردهای علمــی به مــردم عزیز
کشورمان ارائه نمایند».
علــی ربیعــی ســخنگوی دولــت
چهارشنبهدرحاشیهجلسههیأتدولت
گفته بود که گزارش رسمی حوادث آبان
ماه بزودی منتشر می شود.

تهــران بــه شــهر تهــران گفــت :مــا به
نیــروی انتظامــی ابــاغ کردهایم و این
نیرو عبور و مرور اتوبوسها را به دقت
کنتــرل میکند .قرار بر این اســت که از
هرگونــه تردد اتوبوســی از حــوزهای به
حوزه دیگر جلوگیری شود.
 ëëامنیت بر قرار بود
معــاون امنیتــی وزارت کشــور هــم
خبــر داد کــه حــدود  ۳۰۰هــزار نفــر از
نیروهای انتظامی و نیروهایی از ســپاه
و بســیج امنیت انتخابات را در شعب
اخــذ رأی و مســیر تــردد صندوقهای
اخــذ رأی را تأمیــن میکننــد .حســین
ذوالفقــاری پیــش از ظهــر دیــروز بــا
تأکید بــر اینکه تاکنون مشــکل امنیتی
خاصی نداشــتهایم ،ادامه داد :اشراف
اطالعاتــی کامــاً وجــود دارد ،اولیــن
بررســیهای روز پنجشــنبه نشــان
میدهــد مشــکل خاصــی از لحــاظ
امنیتــی بــرای انتخابات وجــود ندارد.
تنهــا چیزی کــه وجود دارد ،این اســت
کــه بحث رقابــت در برخــی از حوزهها
بســیار باالســت و طرفــداران برخــی از
کاندیداها شور و شــوق باالتری نسبت
بــه ســایر مناطــق دارنــد کــه بــه خــود
کاندیداها و ســتادهای انتخاباتیشــان
اعــام شــده کــه مســائل را رعایــت
کنند .ســردار اشــتری ،فرمانــده نیروی
انتظامی هم عصر دیروز با بیان اینکه
تاکنون هیچ مشــکل امنیتی در شعب
اخذ رأی در سراسر کشور گزارش نشده
است ،افزود :انتخابات در حال حاضر
بــا امنیت و آرامــش در حــال برگزاری
است و قطعاً این روند تا پایان برگزاری
انتخابــات ادامــه دارد .وی بــا تأکید بر
اینکــه امنیــت برقــراری شــعب اخــذ
رأی برعهــده نیــروی انتظامی اســت،
تصریح کــرد :امنیت شــعب اخذ رأی
از ماههای گذشــته بــا برنامهریزیهای
دقیق انجام شده است.
شکراهلل حســن بیگی ،رئیس ستاد
انتخابــات تهــران از برقــراری امنیــت

وی شــامگاه پنجشــنبه در ایــن
رابطــه گفــت :خوشــحالم از اینکــه
دشــمنان ایــران ناراحــت هســتند و
عملکــرد شــورای نگهبــان در عمــل
به مــر قانون در بررســی صالحیتها
و صیانــت از آرای مــردم بهعنــوان
حق الناس ،قاتالن ســردار ســلیمانی
را بــه ایــن نقطه رســاند که دســت به
چنین اقداماتی بزنند.
ســخنگوی وزارت خارجــه نیــز در
همیــن رابطــه گفــت :تحریــم اخیــر
وزارت خزانــهداری امریکا چیزی جز

در انتخابــات خبــر داد و به یــک مورد
تالش بــرای القــای ناامنی اشــاره کرد
کــه البتــه راه بــه جایــی نبــرده اســت.
حســن بیگــی روز جمعــه در جمــع
خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه ،خطی که
معاندیــن و ضــد انقالب خارجنشــین
از ماهها پیش دنبــال میکردند ناامید
کردن مردم بود ،افزود :اخیراً به دنبال
ایجاد ناامنی یک مورد شکستن شیشه
اتوبــوس و یــک مــورد پرتــاب کوکتــل
مولوتــف داشــتیم .آنها میخواســتند
تهــران را ناامن جلوه دهنــد اما پرتاب
کوکتــل مولوتــف ناموفــق بــود .در این
حادثه ،کوکتل مولوتفها منفجر نشــد
و اثر نکرد.
ëëمیــزان مشــارکت ،کشــوری اعــام
یشود
م 
میزان مشارکت مؤلفه مهم دیگری
مرتبــط با انتخابــات اســت .عبدالرضا
رحمانی فضلی وزیر کشــور روز گذشته
اعالم کــرده بود کــه تا ظهــر  7میلیون
نفــر در سراســر کشــور در انتخابــات
شــرکت کردهاند .خبرگزاری ایســنا هم
ســاعت  15دیــروز بــه نقــل از جمــال
عرف رئیس ســتاد انتخابات اعالم کرد
کــه تاکنون  11میلیون نفــر در انتخابات
شــرکت کردهانــد .محســنی بندپــی
اســتاندار تهــران در حاشــیه بازدیــد از
یکــی از شــعب انتخاباتــی شهرســتان
شهریار گفت :قرار بر این است که آمار
مشــارکت مردم فقط توسط وزیر کشور
و بــه صورت کشــوری اعالم شــود .وزیر
کشــور خود نیــز غروب دیــروز در جمع
خبرنــگاران گفــت که میزان مشــارکت
امــروز اعالم مــی شــود .کمتریــن آمار
شــرکت در انتخابــات در ادوار مختلف
مربوط به مجلس هشتم با  51درصد و
بیشــترین آن متعلق به مجلس پنجم
با  71درصد اســت .بیشترین مشارکت
در استان تهران هم متعلق به مجلس
اول با  62درصــد و کمترین آن مربوط
به مجلس هشتم با  31درصد است.

ناکامی ،ناامیدی و شکســت سیاست
فشار حداکثری رژیم امریکا نیست.
ســید عباس موســوی افزود :آنان
کــه بیــش از  ۸۳میلیــون ایرانــی را
تحــت تحریــم ،تروریســم اقتصــادی
و فشــار حداکثــری خــود قــرار داده و
نتیجــهای نگرفتهاند اکنــون در کمال
ناامیدی و اســتیصال نهــاد انتخابات
را در ایــران هــدف قــرار دادهانــد و
ایــن نشــان میدهــد تــا چــه حــد از
مردمســاالری و مشــارکت مردمی در
ایران هراس دارند.

علمالهدی :کسی که در انتخابات شرکت نکند
مسلمان نیست

خبر دیگر اینکه،امام جمعه مشــهد با اشــاره به اینکه شــرکت در
انتخابــات واجــب شــرعی اســت ،گفــت :بارزترین مصــداق اهتمام
بــه امور مســلمین شــرکت در انتخابــات و تعیین سرنوشــت زندگی
اجتماعــی بــا رأی دادن اســت و بر اســاس روایت پیامبــر اکرم(ص)
کسی که در انتخابات شرکت نکند ،مسلمان نیست.
به گزارش ایســنا ،آیتاهلل سیداحمد علمالهدی در خطبههای نماز
جمعه مشــهد مدعی شــد که همه فقها بر این مســأله که مشــارکت
اجتماعی و سیاسی در امت اسالم یک تکلیف قطعی شرعی است،
اتفاق نظر دارند.
وی افزود :از هر مرجعی باالتر پیامبر اکرم(ص) هستند که فرمودند
هرکــس صبــح برخیــزد و به امــور جمعــی و اجتماعی مســلمانها
اهتمام نورزد ،مسلمان نیست .وی ادامه داد :دو روز دیگر در فضای
مجازی آدمهای عوضی خواهند گفت فالن کس [علمالهدی] گفته
که هرکس رأی ندهد ،مسلمان نیست.
این ســخن را مــن نمیگویم بلکــه صحبت پیامبر اســت که هر کس
در امور مســلمانان اهتمام نورزد ،مســلمان نیست و این یک روایت
متواتر است که هم شیعه و هم سنی آن را نقل کردهاند.

نام ه شورای صنفی فرهنگیان به سران قوا

شــنیدیم کــه ،شــورای هماهنگی تشــکلهای صنفــی فرهنگیان
سراســر کشــور در نامهای سرگشاده خطاب به ســران سه قوا ،با طرح
این ســؤال که آیا فعالیتهای صنفی معلمان جرم اســت ،خواستار
آزادی کنشگری صنفی معلمان شد.
بــه گــزارش ایلنــا ،در این نامــه کــه در آن ،فعاالن صنفــی معلمان،
خواســتار تعامــل و گفتوگــوی رودررو بــا رئیس قوه قضائیه و ســایر
مقامــات در ارتبــاط بــا آزادی عمــل صنفــی و حق قانونــی معلمان
بــرای تشــکلیابی شــدهاند ،آمــده اســت :بیــش از دو دهه اســت که
تشــکلهای صنفی فرهنگیان بر اساس اصل  ۲۶قانون اساسی ایران
در جهت ساماندهی و هدایت فعالیتهای صنفی درحوزه آموزش
و پرورش ،شکل گرفته و در این عرصه ،حضور داشتهاند.
فلســفه وجــودی ایــن نهادها ،ارتقــای شــرایط معیشــتی و حرفهای
فرهنگیــان و اعتــای کیفیــت آموزشــی کشــور بوده اســت .هدفی که
تحقــق آن ،بسترســاز بالندگــی و توســعه همهجانبــه کشــور خواهــد
بود .اما عوامل مختلفی ســبب شــده اســت که فضــای فعالیت آزاد
و اثربخــش برای کنشــگران این عرصــه ،هر روز بیــش از پیش ،تنگ
و تنگتر شود.

ریاض همچنان در مسیر اتهامزنی علیه تهران

دســت آخر اینکه ،همزمان با دیدار وزیر خارجه امریکا با پادشاه
عربستان و ادعاهایش علیه ایران ،وزیر خارجه عربستان هم مدعی
شده که ادامه فشارها روی ایران ضروری است.
بــه گــزارش ایســنا ،مــورگان اورتاگــوس ،ســخنگوی وزارت خارجــه
امریــکا با اشــاره بــه دیدار مایــک پمپئو وزیــر امور خارجه این کشــور
با ســلمان بن عبدالعزیز پادشــاه عربســتان در توئیتی نوشــت :وزیر
خارجه مایک پمپئو با پادشاه سلمان بن عبدالعزیز آل سعود دیدار
کــرد و گفتوگویــی درخصوص بســیاری از روابط دوجانبه و مســائل
منطقهای اعم از نگرانیها درباره مشــکالت کنسولی و حقوق بشری
داشت.
ما در کنار عربســتان ســعودی با نفــوذ بدخواهانه ایــران در منطقه و
جهان مقابله میکنیم.همزمان فیصل بن فرحان ،وزیر امور خارجه
عربســتان در نشســت خبری با هایکــو ماس ،وزیر خارجــه آلمان در
برلیــن در اظهاراتــی ضد ایرانی گفت که تداوم فشــار بــر ایران برای
آنچــه وی توقــف دخالتهــای ایــن کشــور در امــور همســایگانش
میخواند ،امری ضروری است.
ایــن ســخنان درحالــی اســت که سیاســت جمهــوری اســامی ایران
همــواره تالش برای برقراری صلح و ثبــات و امنیت در منطقه بوده
و مقامــات کشــورمان از جملــه محمدجــواد ظریــف بارهــا خواهان
امضای معاهده عدم تعرض با همســایگان شده که تاکنون از سوی
سعودیها بی جواب مانده است.

