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روحانی:

بورس نقطه امیدی در شرایط 
خاص اقتصادی کشور است

در چند روز گذش��ته دو زندانی از دو کشور 
ای��ران و آمریکا آزاد ش��دند، مجید طاهری 
پزش��ک ایرانی که به اتهام واهی 18 ماه را 
در زن��دان های مخوف آمریکا گذرانده پس 
از تالش های دیپلماتیک و حقوقی به کشور 

بازگشت.
در قبال آزای پزشک ایرانی، »مایکل وایت« 
کهنه سرباز آمریکایی که به جرم جاسوسی 
در ای��ران زندانی بوده اس��ت، از زندان آزاد 
ش��ده و با یک هواپیمای متعل��ق به دولت 

سوئیس خاک ایران را ترک کرده است.
آزادی مایکل وایت با ابراز خرسندی و تشکر 
دونال��د ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا روبرو 
ش��ده، هر چند او در صدد بهبود بخشیدن 
شرایط بدی است که به خاطر ضعف شدید 
در مقابل��ه با کرونا و البت��ه قتل فجیع یک 
سیاه پوست به دست پلیس آمریکا که باعث 
اعتراضات گس��ترده ای در این کشور شده 
برآمده است و تبادل زندانیان را راهی برای 

مذاکرات ایران و آمریکا تلقی کرده است!
جمهوری اس��المی ایران درب��اره آزادی دو 
زندانی دو کشور رسماً و صراحتاً اعالم کرده 
که هی��چ مذاکره ای با مقام��ات آمریکایی 

برای این اتفاق وجود نداشته است. 
آمری��کا تصور م��ی کند که ب��ا آزاد کردن 
پزش��ک ایرانی که در صدد ساخت واکسن 
س��رطان بوده و یک دانش��مند است کار و 
لط��ف بزرگ��ی در حق جمهوری اس��المی 
ایران کرده است و به همین خاطر در رویای 

مذاکرات سیاسی با ایران است.
مس��ائل و مش��کالتی که ای��االت متحده با 
جمهوری اس��المی ایران دارد، بسیار عمیق 
و ریشه دارد است و نمی توان تصور داشت 
که آزادی ای��ن دو زندانی راهی برای پایان 

دشمنی های آمریکا باشد.
آمریکای��ی ها زیر یک ق��رارداد بین المللی 
زدن��د و ذره ای از تعهدات خود را در توافق 
هس��ته ای اجرا نکردن��د حتی زمانی که در 
دولت اوباما این پیم��ان میان ایران و گروه 
1+5 به امضاء رس��ید، باز ه��م دولت وقت 
آمری��کا تعهدات خ��ود را اجرا نک��رد و در 
دوران دونالد ترام��پ رئیس جمهور کنونی 
ایاالت متحده که اکنون کشورش با چالش 
های جدی روبرو است، از برجام رسماً خارج 
ش��د و تحریم های شدیدتری را علیه ایران 
اعمال کرد. آمریکا جدای از وجود بدعهدی 
های بسیاری که در قبال جمهوری اسالمی 
ایران مرتکب ش��ده که مهمترین آن بحث 
برجام است، در مسائل منطقه ای نیز داری 

رفتارهای بسیار مخرب و ویرانگر است.
آمری��کا در ایج��اد جنگ های مس��تقیم و 
نیابتی در غرب آس��یا نق��ش اصلی را دارد، 
رژی��م ایاالت متح��ده یک جن��گ ویرانگر 
نیابتی را در س��وریه ش��کل داد تا بتواند با 
س��رنگونی دولت قانونی بش��ار اسد، یکی از 
مهمترین کش��ورهای جبه��ه مقاومت را از 
بین بب��رد و مرحله به مرحل��ه پیش بیاید 
تا به ایران برس��د. نق��ش آفرینی جمهوری 
اس��المی ایران در بحران غرب آسیا به ویژه 
سوریه، مهمترین عامل شکست برنامه های 
کاخ سفید در منطقه است. ایران توانست با 
اقتدار و قدرت خ��ود را در منطقه با حضور 
در س��وریه به اثبات برساند و اکنون آمریکا 
عاجز از آن اس��ت که بتواند بار دیگر سوریه 

را درگیر یک جنگ کند.
از سوی دیگر نقش آفرینی ایران در حمایت 
از دول��ت و ملت عراق هر چند با فتنه ها و 
توطئ��ه های زیادی از س��وی آمریکا همراه 
بود تا بتواند روابط دولت و ملت دو کشور را 
بر هم بزند، اما در عراق نیز شکس��ت خورد 
تا ی��ک برگ دیگر از شکس��ت های ایاالت 

متحده مقابل ایران ورق بخورد.
در یمن نیز با وجودی که جمهوری اسالمی 
ایران هیچگونه حضور فیزیکی در خاک این 
کش��ور ندارد، اما حمای��ت معنوی از آرمان 
ه��ای م��ردم انقالبی و مظلوم یم��ن آنها را 
در راه مقاومت مقابل تجاوز منس��جم کرده 
اس��ت. همه مس��ائل منطقه غرب آس��یا به 
واسطه دخالت های مستقیم و غیر مستقیم 
رژیم آمریکا اس��ت که هدف تأمین امنیت 
رژیمی اس��ت که خود ب��ر هم زننده صلح و 

ثبات منطقه است.

آمریکا باید نرمال شود
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محمد صفری

درانتظار انتخاب

اگ��ر زمانی عوام��ل بازدارنده یا نابودکننده وتمام مصادیق قوای قهریه جمع ش��وند و س��یاره زمین 
و س��اکنان آن را در مع��رض مخاطرهای جدی قرار دهند نخس��تین اقدام پ��س از دفع خطر و آغاز 
بازس��ازی، بازیافت اطالعات و توس��عه فنآوری اس��ت. این موضوع بعد از انقالب دیجیتالی با توجه 
دس��تگاههای مدیریتی در همه س��طوح قرار گرفت و بر اهمیت بقاء پیش از ورود به هر مقوله دیگر، 
تاکید ش��د. در عین حال وقتی همگان به دنبال ش��یوهها و تعاریف منطقی برای بهبود جایگاه بشر 
هستند مخالفت و موضع گیری در این زمینه مفهومی جز انکار حقیقت ندارد و یادآور تعصب گرایی 
قرون وسطی است. عصر رایانه، تحول میانبرهای واسط انتقال انرژی است. این تحول با به کارگیری 
تجهیزات و ریزافزارهای الکترونیکی و با پیش��رفتی جهش��ی هر روز و هرساعت و هردقیقه گامی نو 
به س��مت آرمانهای تمدن نوین برمیدارد و اس��اس تئوریک آن بر صیانت از حقوق بش��ر خصوصاً در 
زمینههای رفاهی در مس��یر تداوم بقا اس��توار است. یکی از این حقوق مهم که در منشورهای ملی و 
بین المللی محترم ش��ناخته میش��ود حق رأی دادن برای تعیین آینده سیاسی یک جامعه یا آینده 
مدیریتی یک نظام چندکاربره مانند نهادها و موسس��ات و شرکتهاس��ت. ذکر این مقدمه دریچهای 
اس��ت برای ورود ب��ه مفهوم کلی ماده 21 اعالمیه جهانی حقوق بش��ر مصوب 10 دس��امبر 1948 
میالدی که مقرر میدارد: هر شخصی حق دارد در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه 
انتخاب آزادانه نمایندگانش ش��رکت جوید و هر ش��خصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در 
کش��ورش را دارد و اراده مردم می بایست اساس حاکمیت دولتها باشد. از تلفیق مقررات عمومی این 
ماده با مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/24 مجلس ش��ورای اس��المی به س��ادگی 
میتوان دریافت که هیچ عاملی هرچند گسترده و خطرناک نمیتواند و نباید موجب تحدید حق رأی 
دادن مردم کشوری شود که به موجب قانون اساسی خود میتوانند از حق رأی دادن استفاده کنند. 
این حقیقت قابل انکار نیس��ت و باید پذیرای توسعه فنآوری های الکترونیک که رفته رفته جایگزین 

شیوههای سنتی و کاغذی میشوند باشیم.
ب��رای رأی گیری الکترونیکی خصوصاً در مواقع بحرانهای اجتماع��ی مانند بالیای طبیعی و جنگ و 
اپیدمی میکروبی )ویروس��ی یا باکتریایی( که حضور م��ردم در مکانهای عمومی و تجمعات خطرات 
جانی دربر دارد میتوان از فناوری های مختلفی مانند کارت پانچ، اس��کن نوری، باجه های رأی گیری 
ویژه، سامانه های رأی گیری الکترونیکی خود اتکا با قابلیت ذخیره مستقیم، سامانه های DREیعنی 
 direct-recording electronic( س��امانه شبکه سراسری رأی گیری الکترونیکی ثبت مستقیم
voting systems(، مخاب��ره تعرف��ه اخ��ذ رأی و رأی گی��ری برخط  بهره برد. ب��رای نمونه، مرکز 
وکال، کارشناس��ان رسمی و مش��اوران خانواده قوه قضائیه در تاریخ 13 بهمن 1398 با رعایت اصول 
بهداش��تی در 17 استان کشور به طور همزمان از سامانه سراسری رأی گیری ثبت مستقیم استفاده 
ک��رد. رأی گیری الکترونیکی میتواند هم به صورت غیربرخط )آفالی��ن( با نظارت نمایندگان دولتی 
یا مقامات مس��تقل انتخاباتی انجام ش��ود و هم به صورت برخط )آنالین( و از راه دور. مثل رأی دهی 
از طری��ق کامپیوتر ش��خصی، تلفن همراه یا ارتباط تصویری از طری��ق اینترنت که در آن رأی گیری 
تنها با حضور رأی دهنده انجام می پذیرد و به صورت فیزیکی توس��ط نمایندگان دستگاه های دولتی 
نظارت نمی شود. در این شیوه که ظاهراً ایمنی مراسالتی کمتری دارد نیازی به حضور پای دستگاه 
الکترونیکی اخذ رأی نیس��ت و هرکسی میتواند فقط با دارا بودن یک شماره تلفن به همراه کد ملی 
که رمز خصوصی او را تشکیل میدهد رأی دهد. این روش بهترین، بهداشتیترین و سادهترین شیوه 
برای انجام امور اداری از جمله رأی گیری است. امروزه دیگر حتی ارائه دادخواست یا تقدیم الیحه از 
طریق س��امانه خدمات قضایی انجام میشود فلذا اتخاذ آراء نیز به طریق اولی از همین مسیر میتواند 
به سرانجام برسد و امری دور از دسترس نیست. با وجود این تسهیالت و تضمینات، بهانهای برای به 
تعویق افتادن انتخابات هیات مدیره کانونها صرفاً مبتنی بر همه گیری یک واقعه جهانی مانند شیوع 
کرون��ا وجود ندارد مضافاً، این همه گیری جزو مصادیقی نیس��ت که از آنها در کد ناپلئون به عنوان 
قوه قهریه )force majeure( یاد شده است. در زمینه شیوع ویروس کرونا که دست آویز به تعویق 
افت��ادن انتخابات هیات مدیره کانونها قرار گرفته اوالً به موجب اطالعیه وزارت بهداش��ت جمهوری 
اس��المی ایران ش��یوع بیماری ناگهانی محس��وب نمیش��ود زیرا از پیش به اطالع مردم رسیده است 
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طرح آینده داران 

مامورکشتار
پلیس آمریکا ساالنه یک هزار نفر را به قتل می رساند 
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عباس حمیدسمیعی 
وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حمایت از اعضاء 

و صیانت از مرکز وکالء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

بررسی سیاست روز روند بازار ارز    
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سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

حکم اعدام برای جاسوس افشا 
کننده مسیر تردد فرماندهان نظامی


