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تازههای مطبوعات
••ایران  -محمد صالح عال ،شاعر و نویسنده ،در
یادداشتیدرروزنامهایراننوشت:ب هنظرمیرسدکه
«کرونا»ینازنینموجبوحدتمیانمردمدنیاشده
واینخبرخوبیاستمگرکرونابهدادمابرسد...همه
مادرکشتینوحزندگیمیکنیمواگریکبخشیاز
اینکشتیسوراخشود،همهبشریتموردتهاجمقرار
میگیرندوایناتفاقبسیارخطرناکیاستوهمهما
باید نگران یکدیگر باشیم به همین خاطر میگویم
تنهافایده«کرونایعزیز»شایداینباشدکهازاینبه
بعدبهدادهمبرسیمودرکنارهمقراربگیریم.
••کیهان -وقتی مــدیــر بیمارستان چینی که
مبتالیان به ویروس کرونا در آن بستری هستند ،به
اینویروسمبتالشد،اعالمشدایشانمحکمپایکار
مانده و با تمام توان برای نجات مردمش میجنگید
و از جان خود مایه میگذاشت .همین روحیه قطعا
در توقف شیوع این ویروس در چین موثر بوده است.
ایرج حریرچی ،معاون وزیر بهداشت کشورمان هم
گفت:بهاینویروسمبتالشدهاست.اودرهفتههای
گذشته وسط میدان مبارزه با کرونا بود و ابتالیش
به احتمال زیاد بهخاطر همین پایکار بودن است.
ضمن این که بــرای شفای ایشان دعا میکنیم و
انشاءا ...مانند بسیاری دیگر از مبتالیان به زودی
شفا مییابند ،باید گفت ،با وجود چنین مدیرانی
میتوان امیدوار بود ،از این مرحله نیز به فضل الهی
وخیلیزودعبورخواهیمکرد.
••اعتماد  -عــبــاس عــبــدی ،تحلیل گــر سیاسی
اصالحطلب نوشت:قضیه کرونا و سرعت گسترش
آن در ایران را باید از زاویه سیاسی نیز تحلیل کرد.
وضعیتسیاسیایرانازحیثارتباطشبااینواقعه
چندویژگیدارد.اولینویژگیآنسیاسیکردنهر
واقعیتغیرسیاسیاست.دومینویژگی،غلبهنگاه
کوتاهمدت است .سومین ویژگی ناتوانی ساخت
قدرت به دلیل شکاف درون ساختاری در اعمال
قدرت و اقتدار به صورت عمومی و نیز بر برخی از
بخشهای جامعه و همچنین عوامزدگی مذهبی
نزد بخشی از جامعه است که صدای بلندی دارند و
باالخرهفقداننهادرسانهایمعتبرورسمیکهمورد
اعتماد مردم باشد و شکاف عمیق میان حکومت و
مردماست.

انعکاس
••نامهنیوز نوشت  :وقتی فهرست  30نفره
شورایائتالفنیروهایانقالبنهاییشد،ازجمله
نامزدهایی که فهرست را برنتافتند و ساز جدایی
زدند ،کارگزاران دولت احمدی نژاد بودند.آن ها
گرد هم آمدند و فهرست  28نفره ای را با عنوان
«ائتالفمردم»تنظیمکردند.احمدینژادیهامی
خواستندمعادالتدوقطبیاصولگرا-اصالحطلب
را به هم بریزند و قطب سوم رقابت دوم اسفند لقب
بگیرند اما نتیجه انتخابات با تصورات آن ها فاصله
بسیاریداشت.فقطهفتنامزداینفهرستبیش
از  10هزار رأی آوردنــد و حتی دو نامزد نیز آرای
شان به هزار رای نرسید .به عبارت بهتر  21نامزد
فهرست 28نفره «ائتالف مردم» زیر 10هزار رأی
آوردندکهاینموضوعوزناحمدینژادیهارانزد
افکارعمومیجامعهنشانمیدهد.
••  حوزه نیوز نوشت  :آیت ا ...علیرضا اعرافی
مدیر حــوزه های علمیه کشور با اشــاره به شیوع
ویروس کرونا در قم گفت :از جامعة المصطفی در
دو ماه اخیر دو نفر از چین پذیرش شده که روال
قرنطینهراطیکردهاندوقطعاورودکروناربطیبه
طالبچینیالمصطفیندارد.
••تابناک خبرداد  :حسام الدین آشنا نوشت:
حــاج محسن کنگرلو بنیانگذار سازمان فجر
اســام ،امین شهیدبهشتی و مرحوم هاشمی،
مشاور امنیتی نخست وزیر در دوره دفاع مقدس و
مشاور سابق نهاد ریاست جمهوری ،پس از عمری
مجاهدت خالصانه در مسیر انقالب اسالمی و
امنیتملیدیشببهسویمعبودشتافت.کنگرلو
دردهههای ۶۰و ۷۰بااتکابهسوابقمبارزاتیقبل
ازانقالب،دردستگاههایامنیتیواجراییکشور
مسئولیتهای دیگری نیز داشت و در ماجرای
سفر مکفارلین به ایران یکی از عناصر فعال این
ماجرابود.
•• ورزش سه نوشت  :مازیار ناظمی مدیرکل
روابط عمومی وزارت ورزش بار دیگر اظهارکرد:
«مادرجریانجامملتهایآسیابامورینیو و زیدان
صحبت کردیم .من همه چیز را به نقل از دوستان
در فدراسیون فوتبال نقل کردم .با کلینزمن هم
صحبت کردیم ،مثل لوران بالن .بعد مذاکراتی
با آقــای هــروه رنــار انجام شد اما این که دوستان
نپذیرندیاپولآنهارانداشتهباشیم،بحثدیگری
است».ویافزود«:منکهاینصحبتهاراازخودم
در نیاوردم .این ها اتفاقاتی بود که رخ داد .شأن
مردم ایران این است که یک مربی بزرگ داشته
باشیم .پس چرا باور نکنیم که می شود با مربیانی
مثل مورینیو و زیدان مذاکره کرد .مذاکره کردن
یک امر طبیعی است اما این که اتفاق بیفتد یا نه به
مسائلبعدیبستگیدارد».
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▪مــســکــو :قــاطــعــانــه بــا بازگشت
تحریمهایشورایامنیتعلیهایران
مخالفتمیکنیم

▪نکاتمهمبیانیهنشستوین

در بیانیه پایانی نشست اعــام شده
که در این نشست ،گامهای ایران در
کاهش تعهدات هستهای ذیل برجام
از جمله اعــان مــورخ  15دی  98و
نگرانیهای دیــرپــای کلیه اعضا در
خصوص آثــار خــروج آمریکا از برجام
در سال  97و اعمال مجدد تحریمها،
مــورد بحث و بررسی قــرار گرفت .در
همین زمینه ،نگرانی جدی دربــاره
گامهای ایــران درخصوص تعهدات
هستهای ذیل برجام ابراز شد .اعضا
همچنین تصدیق کــردنــد کــه وضع
مــجــدد تــحــریـمهــای آمــریــکــا ،مانع
بهرهمندی کامل ایران از منافع ناشی
از رفــع تحریمها شــده اســت .تمامی
اعضا ،با یــادآوری این که این توافق،
عنصر کلیدی ساختار عــدم اشاعه
جهانی محسوب میشود ،بر اهمیت
صیانت از آن تاکید کــردنــد .اعضا،
تحوالت اخیر درخــصــوص پــردازش
اولین تراکنش از طریق اینستکس،
اضافه شدن چهار دولــت اروپایی به
عنوانسهامدارانجدیدوافقافزایش
بیشترسهامدارانرا«مثبت»توصیفو
ازآناستقبالکردند.آنهاهمچنینبه
اهمیتتقویتاینابزاراذعانداشتند.
این در حالی است که هنوز خروجی
مشخصیازاینسازوکاراروپاییدیده
نشدهاست .بیانیهبرجامیروزگذشته
گریزی به موضوع داغ جهان یعنی
ویروس کرونا هم داشت و آورده است
 :اعضا ،با چین ،جمهوری اسالمی
ایــران و تمامی کشورهای مبتال ،در
تالشهایشان ب ــرای مقابله بــا این
موضوع ،مشخص ًا ،مشارکت چین و

آنهایی که متعاقب ًا متاثر شدهاند در
مبارزه با این چالش سالمت جهانی،
اعالمهمبستگیکردند.
▪عراقچی  :بــدون بـــرآورده شدن
انتظاراتاقتصادیما،بازگشتایران
بهبرجاممقدورنیست

پــس از پــایــان نشست ،سید عباس
عراقچی مــعــاون سیاسی ظــریــف و
مذاکره کننده ارشد ایرانی در جمع
خبرنگارانحاضرشدوگفت:درجلسه
امروزکمیسیونمشترکتأکیدکردیم
که بدون برآورده شدن انتظاراتمان در
حوزههای اقتصادی بازگشت کامل
ایران به برجام مقدور نیست .معاون
سیاسیوزیرخارجهایرانخاطرنشان
کرد:همهاعضایباقیماندهدربرجام
در این جلسه مجدد بر اهمیت برجام
تأکید کردند و این که این توافق مهم
بینالمللی است و جنبههای امنیتی
و اقتصادی دارد و باید حفظ شود و
حمایت خود را مجدد اعالم و به ویژه
حمایت خود را از ابتکاراتی که منجر
شود ایران از منافع اقتصادی ناشی از
برجامبهرهمندشود،مطرحکردند.

▪اینستکس تقریبا بــه مراحل
عملیاتیرسیدهاست

عــراقــچــی افـــــزود :در ایـــن جلسه
ایــدههــای جدیتر و متمرکزتری از
ســـوی کــشــورهــای اروپـــایـــی بــرای
تقویت سازوکار اینستکس ارائه شد.
اینستکس تقریبا به مراحل عملیاتی
رسیده و این که چگونه میتوان آن را
تقویتکرد،موردبحثقرارگرفت.این
دیپلماتارشدکشورماندرعینحال

خاطرنشانکرد:انتظاراتماازبرجام
محدود به این موارد نیست و انتظارات
گستردهای طبق خــود برجام است
ولیاعالمکردیمکهحاضریمتعهدات
خود را از سر بگیریم ،به شرط این که
انتظاراتماازبرجاممحققشود.
▪دیپلماتهایاروپایی:ایرانبدون
گرفتن امتیازات اساسی به تعهدات
خودبرنمیگردد

از سوی دیگر یک دیپلمات اروپایی در
گفتوگوباخبرگزاریفرانسهبااشاره
به حل نشدن اختالفات برجامی با
تهران،خواستارحفظاینتوافقوتداوم
فعالیت بازرسان آژانــس بین المللی
هستهایدرایرانشد.
ویکهمایلبودهویتاشافشانشود،
گفت که برای حل اختالفات جدولی
زمانبندیتعییننشدهوهنوزبانتیجه
گرفتن فاصله داریــم.ایــن دیپلمات
مطلع با اشــاره به فعالیت بازرسان
آژان ــس بین المللی ان ــرژی اتمی از
ایران گفت« :ما خواستار حفظ برجام
هستیم به طوری که بازرسان بتوانند
به کار خود در ایــران ادامــه دهند».به
گــزارش این منبع خبری ،دیپلمات
هایغربیبراینباورندکهایرانبدون
گرفتن امتیازات اساسی از جمله رفع
تحریمهای آمریکا ،بسیار بعید است
که به طور کامل به تعهدات برجامی
بازگردد.این دیپلمات مطلع در ادامه
به خبرگزاری فرانسه گفت که ایران
دســت کم میتواند به عنوان نتیجه
مثبت ممکن از گفتوگوهای کنونی،
میزان ذخایر اورانیوم خود را در همین
حدنگهدارد.

بهگزارشتسنیمبهنقلازریانووستی،
«سرگئی ریابکوف» معاون سیاسی
وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته
در پایان نشست کمیسیون مشترک
برجام تأکید کرد که مسکو و اعضای
مسئولیتپذیر جامعه بینالملل
قاطعانه در برابر تالشهای آمریکا
برای بازگرداندن تحریمهای شورای
امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران
ایستادگی خواهند کرد .ریابکوف در
گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد:
«مــن فکر میکنم که در هر صورت
تــاشهــای احتمالی آمریکا بــرای
فعال کردن این سناریوها -هم تمدید
تحریم تسلیحاتی و هم بازگرداندن
تحریمهایشورایامنیت-بامخالفت
قاطعانهمایعنیاعضایمسئولیتپذیر
جامعهبینالمللمواجهخواهدشد.در
پایانبایدتأکیدکنمکهشورایامنیت
نباید به آلت دست واشنگتن تبدیل
شــود .ما اجــازه نخواهیم داد که این
اتفاقرخدهد».

▪ریابکوف هم از آغاز کار اینستکس
باایرانخبرداد

سرگئیریابکوفمعاونوزارتخارجه
روسیهنیزازشروعفعالیتاینستکسبا
ایران خبر داد و گفت «:ساز و کار مالی
اروپا برای ایران آغاز شده و معامالتی
در حــال انــجــام اســت.مــا در جلسه
وین خواستار افزایش تعداد شرکت
کنندگان در ســاز و کــار اینستکس
شدیم و به زودی تصمیمی اتخاذ می
شود ».وی همچنین گفت که تهران
و مسکو در بهار آینده درباره همکاری
هایهستهایبایکدیگرازجملهآینده
پــروژه تاسیسات فردو بحث و رایزنی
خواهند کرد .شرکت روس اتم پس از
آنکهایراندرراستایکاهشتعهدات
برجامی اش غنی سازی در تاسیسات
فردوراازسرگرفت،پروژهبهروزرسانی
دوآبشارسانتریفیوژدرفردورابهمنظور
تولیدایزوتوپهایپایداربرایاهداف
پزشکیبهحالتتعلیقدرآورد.

توحشعریانبهسبکدوبوویتز

رئیسیکاندیشکدهآمریکاییازتبعاتشیوعکرونادرایرانابرازخوشحالیکرد،موضوعیکهباواکنشعراقچیوکاربرانتوئیترمواجهشدهاست

مـــارک دوبــوویــتــز ،رئــیــس یــک اندیشکده
صهیونیستی در آمریکا که پیشتر از ترور حاج
قاسم سلیمانی توسط ارتش آمریکا استقبال
کرده بود ،روزگذشته در صفحه توئیتر خود
به ابراز خوشحالی از شیوع ویروس کرونا در
ایران و تبعات اقتصادی منفی آن در کشورمان
پرداخت و آن را موثرتر از تحریم های آمریکا
دانست .اظهارنظری که برخی کاربران توئیتر
آن را «توحش عریان آمریکایی» توصیف کردند
و البته با واکنش صریح معاون سیاسی وزارت
خارجه کشورمان مواجه شد و سیدعباس
عراقچی ،خوشحالی دوبوویتز از رنج مردم
ایران را شرم آور دانست .دوبوویتز که رئیس
اندیشکده موسوم به «بنیاد دفاع از دموکراسی
ها»که  براساسگزارشهامهمتریناندیشکده
موثر بر سیاست خارجی واشنگتن به خصوص
درباره ایران و منطقه است   ،در توئیتی نوشت:
«ویروس کرونا کاری با ایران کرده که تحریم
هایآمریکانکردهاست:متوقفکردنصادرات
غیر نفتی (ایران)» .این پیام در توئیتر با واکنش
منفی کاربران ایرانی مواجه شد .وی سپس در
پیامی دیگر تالش کرد خود را حامی کمک به
ایران جلوه دهد و نوشت که آمریکا باید برای
مقابلهباویروسکرونابهایرانکمککندواقالم
مورد نیاز در این زمینه را به ایران بفرستد.
▪دوبوویتز فهمید که تحریمهای اقتصادی
آمریکاتاثیرنداشتهاست

بااینحالسیدعباسعراقچیدرتوئیتیخطاب
به دوبوویتز نوشت :خوشحالی از شیوع کرونا
و خوشحالی از دیدن رنج مردم واقعا شرم آور و
غیرانسانی است.حداقلش این است که مارک
دوبوویتز فهمید که تحریمهای اقتصادی آمریکا
تاثیرنداشتهوتاثیرآنکمترازکرونابودهاست.

▪واکنش برخی کاربران توئیتر نیز به شرح
زیراست:

* ابراز شادمانی مارک دوبوویتز ،کاسب تحریم و
جنگعلیهایران«:کروناکاریکردکهتحریمهای
آمریکا نتوانست انجام دهد» .خطر کرونا را جدی
بگیریم.ولیفراموشنکنیمتعطیلکردناقتصاد
آشامانکثیفاست.
ایرانهدفاصلیاینخون
ِ
* انسان نمایانی همچون مارک دوبوویتز را هم
داریم که از بیماری و رنج و تعب مردم شادمانی
میکنند.
* اسم خودشان را بنیاد دفاع از دموکراسیها
گذاشتهاند امــا چهره کریه خــود را در چنین
مواقعی نشان میدهند و با خوشحالی درباره
تاثیر بیشتر ویروس کرونا نسبت به تحریم بر روی
اقتصاد #ایــران توئیت میزنند! این واقعیت
متعفن آمریکا و صهیونیستهایی مثل مارک
دوبوویتز است!
▪مارک دوبوویتز کیست؟

مارک دوبوویتز مدیرعامل اجرایی اندیشکده
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اظهارنظرهاپسازنشستکمیسیونبرجامدراتریشنشانمیدهدکهظاهراهمهبهاینجمعبندیرسیدهاندکهبدوننفعاقتصادی
نبایدبهدنبالبازگشتایرانبهبرجامباشند
هادی محمدی–کوتاهتریننشست
کمیسیون مشترک برجام تاکنون
اگرچهظاهراهمچونچندینجلسه
اخیر دستاورد خاصی نداشته اما
اظــهــارنــظــرهــای پــس از آن نشان
می دهد که ظاهرا حداقل همه بر سر
یک موضوع به توافق رسیدند و آن
این که «ایران بدون به دست آوردن
منافع اقتصادی برجام حاضر به
انجام دوباره تعهدات خود نیست».
حاال دیگر این ایران نیست که فقط
ایــن موضوع را فریاد می زنــد بلکه
روس ها و دیپلمات هــای اروپایی
نیز بــه ایــن نتیجه رســیــده انــد که
صبر تهران به سر رسیده و تنها نفع
اقتصادی است که می تواند ایران را
بهنرمشبکشاند.نکتهمهمدیگراین
که اگرچه نشست روز گذشته ،اولین
نشست پس از نامه سه کشور اروپایی
بـــرای فــعــال کـــردن ســازوکــار حل
اختالف برجام بود اما بیانیه پایانی
و سخنان اعضای  4+1در حاشیه
این گفت وگوها نشان داد در نشست
دیروز اشاره ای به این موضوع نشده
و آن چنان که «جوزپ بورل» مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته
بــود فعال ایــن موضوع بــرای مدتی
نامحدود تعلیق شده است  .
روزگذشتههتلکوبورگوینپایتخت
اتریشباردیگرمیزبانمعاونانوزیران
خــارجــه و مــدیــران سیاسی ایــران
انگلیس ،آلمان  ،فرانسه  ،چین و
روسیه بــود تا در چارچوب مباحث
برجامی و به ریاست هلگا اشمید
هماهنگکننده نشست کمیسیون
مشترک برجام رایزنی داشته باشند
نشستی که تنها 90دقیقه به طول
انجامید و نتیجه اش شد بیانیه ای
که هلگا اشمید صادر کرد .نشست
کمیسیون مشترک برجام در حالی
برگزارشدکهایران ۱۵دیگامپنجم
و نهایی کاهش تعهدات برجامی
خود را اعالم کرد و گفت که دیگر با
هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی
(شامل ظرفیت غنی ســازی ،درصد
غنی سازی ،میزان مواد غنی شده و
تحقیقوتوسعه)مواجهنیست.
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موسوم به بنیاد دفاع از دموکراسیها ()FDD
است .او از حامیان تشدید تحریمها علیه ایران
و از مخالفان جدی برجام بود و پس از خروج
ترامپ از برجام در اردیبهشت  97از این که
ترامپ آن توافقنامه را ناقص تلقی کرده بود،
ابـــراز خوشحالی کــرد .دوبــوویــتــز بخشی از
تحصیالت خود را در دانشگاه عبری اورشلیم
گذراندهوارتباطاتنزدیکیبارژیمصهیونیستی
دارد .او از حامیان جــدی فشار بر ایــران و از
پیشنهاد دهندگان لغو برجام و نیز تحریم سپاه
است که هردوی این پیشنهادها توسط دولت
آمریکا انجام شد .گزارش ها حاکی از آن است
که این اندیشکده تاثیرات مهمی در ساختار
تصمیم ســازی و تصمیم گیری دولــت آمریکا
دارد .او در روزی که ارتــش آمریکا به دستور
رئیس جمهور ایــن کشور ،ســردار حــاج قاسم
سلیمانی را شبانه و به صورت ناجوانمردانه در
بغداد ترور کرد ،از این اقدام ابراز خوشحالی
کــرده بــود .پس از ایــن اتفاق «جیمز کــاردن»
مشاور سابق حــوزه روسیه در وزارت خارجه

آمریکا در یادداشتی در نشریه «نیشن» نوشت:
نفوذ فزاینده نهادهایی مانند «بنیاد دفــاع از
دموکراسیها» بر سیاستگذاری دولت ترامپ
نسبت به ایران ،یک رسوایی کامل است و کنگره
باید در این باره تحقیق و تفحص کند« .جیمز
کاردن» نوشته بود :نفوذ نظامی بنیاد دفاع از
دموکراسی ها بر سیاست آمریکا نسبت به ایران
در حال پاسخ دادن است و ترور سلیمانی گواه
این موضوع اســت .این سناریو را مدنظر قرار
دهید :یک سازمان معاف از پرداخت مالیات که
در پایتخت آمریکا قرار دارد ،خود را اندیشکده
معرفی می کند و موسسان و سرمایه گذاران آن
میلیاردرهایی هستند که با حلقه امنیت ملی
کاخ سفید ارتباط تنگاتنگی دارند .آن ها برای
حفاظت از منافع یک کشور خارجی در خاک
آمریکا فعالیت و در کنگره آمریکا البی گری می
کنند.اینهادقیقا،مشخصاتاندیشکده«بنیاد
دفاعازدموکراسیها»استکهحامیسرسخت
اسرائیل است و «جان بولتون» مشاور امنیت
ملی سابق دونالد ترامپ ،نیز از طرفداران بسیار
جدی این موسسه و سیاست های آن است».

جزئیات جدید به کارگیری
تجهیزات الکترونیک
در انتخابات مجلس
رئیسکمیتهفناوریاطالعاتستادانتخاباتکشور
ضمن تشریح جزئیاتی از نحوه برگزاری انتخابات
اخیرمجلسیازدهمومیاندورهایخبرگانرهبری
کهدوماسفنددرسراسرکشوروهمزمانبرگزارشد،
گفت:درجریانانتخاباتمجلسرونداحرازهویتها
به صورت الکترونیک انجام شد« .امیر شجاعان»
در گفت وگو با «تابناک» ،درباره میزان بهکارگیری
تجهیزات الکترونیک در انتخابات مجلس شورای
اسالمی اظهار کرد :در انتخابات مجلس یازدهم،
تمامی شعب ما تجهیزات احراز هویت الکترونیک
را داشتند و این به ما کمک کرد که احــراز هویت
الکترونیکیرادقیقانجامدهیم.ویباذکرجزئیاتی
از این روند که در انتخابات مجلس از آن بهره گرفته
شد ،افــزود :بــرای اولین بار در انتخابات مجلس،
مالک رای دادن افراد پاسخ سامانه وزارت کشور
بود ،نه مهر شناسنامه .این به معنای آن نبود که ما
مهر شناسنامه را نمیزنیم ،بلکه اگر فردی مراجعه
میکرد و شناسنامه اش مهر نداشت و سامانه اعالم
می کرد ،وی قبال رای داده است ،دیگر رایی از وی
گرفته نمیشد .رئیس کمیته فناوری اطالعات
ستادانتخاباتکشورتصریحکرد:اینتصمیمگیری،
مهمترین تحول این دوره از انتخابات بوده و وزارت
کشور و شــورای نگهبان روی ایــن موضوع توافق
کردند .وی درباره روند شمارش آرا نیز خاطرنشان
کرد:دربارهشمارشآراماعملیاتتجمیعآراراکامال
الکترونیکی انجام دادیــم و بعد از این که عملیات
شمارشدستیپایانیافت،اطالعاتآراازمحلشعبه
واردسامانهوزارتکشورشدوتمامیعملیاتتجمیع
بهصورتالکترونیکانجامگرفت؛اینرویکردیبود
که در سراسر کشور انجام شد .شجاعان تاکید کرد:
ما برای اخذ رای و شمارش آرای الکترونیکی نیاز به
تجهیزات داشتیم که این تجهیزات را در انتخابات
شوراهای شهر و روستاها در  ۱۳۹شهر به صورت
موفقبهکارگرفتیم.رئیسکمیتهفناوریاطالعات
ستاد انتخابات کشور گفت :در انتخابات مجلس از
تجهیزات الکترونیکی در اخذ رای استفاده نشد ،اما
ماامیدواریمدرانتخاباتآیندهاینمهمرخدهد،چون
استفاده از این روش دقت و سرعت ما را در اخذ رای و
شمارشآنافزایشمیدهد.

گزارشفعاالنفضایمجازی
ازنظارتبرسالمتانتخابات
جمعی از فعاالن فضای مجازی که به عنوان ناظر
مردمی شورای نگهبان بر سالمت انتخابات نظارت
داشتند ،روایتهای خود را با سخنگوی شورای
نگهباندرمیانگذاشتند.بهگزارشایسنابهنقلاز
پایگاهاطالعرسانیشوراینگهبان،روایتهایاین
ناظرانازبرگزاریانتخاباتدرشبکههایاجتماعی
منتشر و گزارش آنان در خصوص نظارت بر سالمت
انتخابات به سخنگوی شــورای نگهبان ارائــه شد.
در این جلسه که با حضور هادی طحان نظیف عضو
حقوقدان شــورای نگهبان برگزار شد ،عباسعلی
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دیدگاههای
فعاالن فضای مجازی در خصوص روند برگزاری
و نظارت بر انتخابات در ایران را شنید و به سواالت
آنانپاسخدادودرپایاننیزازفعالیتهایآنانتقدیر
و تشکر کرد .نظارت بر انتخابات در نظام جمهوری
اســامــی ایـــران توسط هـــزاران نفر از قشرهای
مختلف مردم صورت میگیرد و صحت انتخابات با
گزارشهایآنانتاییدیاردمیشود.

