
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

محبوبه ولی

در حالی که بیش از یک ماه از استعفای 
محمد بطحایی، وزیر سابق آموزش و 
پرورش به بهانــه کاندیداتوری برای 
انتخابات مجلس! می گــذرد، دیروز 
محمــود واعظــی، رئیــس دفتــر 
رئیس جمهوری در حاشــیه جلســه 
هیأت دولت اعــام کرد کــه »وزیر 
پیشنهادی آموزش و پرورش از بین 6 
گزینه پیشنهادی تا نیمه اول شهریور 
معرفی می شود«؛ وزیری که بسیاری 

امیدوارند زن باشد.
دو دولت اول و دوم روحانی، به رغم 
تمام وعده و شعارها درباره به کارگیری 
زنان تا این لحظــه در به کارگیری یک 
وزیر زن ناکام بوده است. تا اینجای کار که 
چهل سال از انقاب اسامی می گذرد، 
تنها رئیس جمهوری که موفق به داشتن 
یک وزیر زن شد محمود احمدی نژاد بود 
که مرضیه وحید دستجردی را متصدی 
وزارت بهداشت کرد؛ هرچند که به باور 
بسیاری حضور او تجربه موفقی نبود اما 
به هر حال برای روسای جمهور فارغ از 
عملکرد وزیر زن مربوطه، داشتن یک 
وزیر زن، کمک بــه باورپذیرتر کردن 
ژست های برابری جنسیتی و باز کردن 
فضا برای حضور زنــان در کابینه های 

مردانه است. 

حاال که شــش ســال از دو دولت 
روحانی گذشته و دو سال تا پایان حضور 
او در پاستور باقی مانده است، استعفای 
بطحایی، زمزمه های حضور یک وزیر 
زن در این دو سال را مطرح کرده است. 
گزینه های محتمل برای تصدی وزارت 
آموزش و پرورش در ابتدا سه مرد بودند؛ 
علی زرافشان، معاون وزارت آموزش و 
پرورش، داوود محمدی، نماینده تهران 
در مجلس و عضو کمیسیون آموزش 
مجلس و جواد حســینی، سرپرست 

جدید وزارت آموزش و پرورش.
 احتمالی که جهانگیری

 پر و بال داد
اما محمدجــواد ابطحــی، عضو 
کمیســیون آموزش مجلس دو هفته 
پیش طی مصاحبه ای گفت که آقایان 
زرافشــان و محمدی از جمع گزینه ها 
خارج شده اند. او همچنین خبر داد که 
دولت با قاســم احمدی الشکی، عضو 
کمیسیون آموزش مجلس و نماینده 
چالوس در مجلس تماس گرفته و او یکی 
از گزینه های دولت برای وزارت آموزش 
و پرورش است. ابطحی ادامه داده بود که 
حتی مطرح شدن نام احمدی الشکی 
به عنوان یکی از گزینه های آموزش  و 
پرورش  در حوزه انتخابیه اش جو روانی 

خاصی را ایجاد کرده است.
همزمان با این خبرها، احتمال اینکه 

یک زن وزیر جدید کابینه شود نیز مطرح 
می  شد و این احتمال به دنبال اظهارات 
مبهم معاون اول رئیس جمهوری قوت 
گرفت. جهانگیری که برای افتتاح قطار 
شهری شهید کاوه به مشهد رفته بود، 
در آنجا گفت که »وزیر پیشــنهادی 
نهایی می تواند زن باشد البته بستگی 
به تصمیم رییس جمهور دارد و ایشان 
کسی را برای معرفی در این رابطه دارد.«

توصیه های دوستان سیاسی
در این یک ماه و اندی که از استعفای 
بطحایی می گذرد، چهره های سیاسی 
سرشناســی نیز به روحانــی توصیه 
کرده اند که بــرای وزارتخانه آموزش 
و پرورش وزیــر زن انتخاب کند. برای 
نمونه میتوان به یادداشــت حســین 
مرعشی، فعال سیاسی اصاح طلب و 
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی 
اشاره کرد. مرعشــی طی یادداشتی 
در »اعتماد« نوشــت: »معتقدم آقای 
روحانی می خواسته وزیر زن در کابینه 
داشته باشد اما محدودیت هایی بر سر 
راه قرار گرفت که به نظر من باید با توجیه 
بزرگان و مراجع از این محدودیت عبور 
کند. توصیه من به آقــای روحانی این 
است که شــما از روحانیون و مدیران 
نوگرای کشور هســتید و از این مهم 

نگذرید.«
او حتی گزینه ای را هم پیشنهاد کرد 

و درباره اش نوشت: »به طور خاص در 
مورد وزارت آموزش و پرورش با توجه به 
شناختی که از سال ۷۴ تاکنون از خانم 
فاطمه سعیدی، نماینده فعلی تهران در 
مجلس دارم، ایشان را گزینه مناسبی 
می دانم. خانم ســعیدی از زنان مبارز 
کرمان بود و در همه سطوح در آموزش و 
پرورش کار کرده و از مدیران موفق بوده 
است که در مدیریت باالدستی، ناحیه و 
منطقه حضور داشته است؛ لذا آموزش 
و پرورش را به خوبی می شناســد و اگر 
تصمیم جناب رییس جمهور این باشد 
که به مطالبه بانوان بپردازد حتما ایشان 

ظرفیت و توانایی خوبی دارد.«
گفتنی اســت که فاطمه سعیدی 

نیز مانند حســین مرعشی یک چهره 
سیاســی اصاح طلــب و عضو حزب 
کارگزاران ســازندگی است و تردیدی 
وجود ندارد که در چنین توصیه  هایی 
منافع و مقاصد سیاسی در نظر گرفته 
می  شود اما به هر حال حتی اگر مقاصد 
سیاسی را اولویت چنین توصیه هایی 
بدانیم، آنچه قابل توجه بود، این بود که 
در چنین توصیه هایی نام زنان به میان 

می آمد.
طرح نام پنج زن!

تازه ترین خبر در این باره اما از قول 
معصومه آقاپور علیشاهی، نائب رئیس 
فراکســیون زنان مجلس اعام شده 
است. او دیروز با بیان اینکه انتخاب وزیر 
زن برای آموزش  وپرورش جدی است، 
به »تسنیم« گفت: تاکنون اسامی 5 تا 
6 نفر مطرح شده که عده ای در بخش 

اجرایی دولت در حال فعالیت هستند.
وی با اشاره به تاش های نمایندگان 
زن برای معرفی یک خانم جهت تصدی 
پُســت وزارت آموزش وپرورش افزود:  
اســامی نماینده های زن هم به عنوان 
گزینه مطرح است  اما باید دید انتخاب 

رییس جمهور چه خواهد بود.
علیشــاهی همچنین با یادآوری 
دستور رئیس جمهوری مبنی بر اینکه 
30 درصد از انتصــاب مدیران میانی و 
پایه از میان زنان باشد، اظهار کرد: »وزرا 
عملکرد خوبی در این رابطه داشــتند 
اما باز هم این توقع حداقلی اســت و ما 
می گوییم شایسته ساالری و انتخاب 
از میان زنان شایســته در مسندهای 
تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور 
انجام شود و این توقع را داریم االن که 
فرصت فراهم شده است، رئیس جمهور 
با یک »یا علی گفتن« این خواسته به 

حق زنان را عملیاتی کند.«
رقابت میان سرپرست و زنان

محمود نگهبــان، نایــب رییس 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
در این باره به گفته اخیر جهانگیری در 
مشهد اشاره کرد و احتمال معرفی یک 

زن از سوی دولت را باال دانست.  
او اما درباره گزینه های مطرح شده، 
اظهار کرد: »اســامی که از میان بانوان 
برای تصــدی وزارت آموزش وپرورش 
مطرح می شود صرفاً در حد گمانه زنی 
است و اگر قرار اســت فردی انتخاب 
شــود، باید حداقل ســابقه حضور در 

آموزش  و پرورش را داشته باشد ضمن 
اینکه سرپرست فعلی هم عملکرد قابل 
قبولی داشته است و احتمال اینکه او نیز 

معرفی شود باالست.«
حتی قاســم احمدی الشکی که 
محمد ابطحی قبل تر خبــر داده بود او 
یکی از گزینه هــای دولت برای وزارت 
است، پیش از این گفته بود: »آنطور که 
بنده اطاع دارم، قرار اســت یک خانم 
به  عنوان وزیر پیشــنهادی به مجلس 

معرفی شود.«
آنطور که از گمانه زنی ها برمی آید، 
ظاهــرا سرســخت ترین رقیب برای 
یک گزینه زن، ســیدجواد حسینی، 
سرپرســت فعلــی وزارت آموزش و 
پرورش است که در ابتدا محتمل ترین 
گزینه برای تصــدی وزارت آموزش 
و پــرورش بود اما پرونده سیاســی او 
باعث شــده تا مخالفانی جدی داشته 
باشــد؛ مخالفانــش بــرای نمونه به 
امضای او پای نامه سرگشاده مبنی بر 
تحریم انتخابات مجلس ششم اشاره 

می کنند.
حال باید دیــد دو هفتــه دیگر 
روحانی در برابر مخالفان حســینی 
می ایســتد و او را بــه عنــوان وزیر 
معرفی می کند )که البته بعید به نظر 
می رسد(، یا در این دو سال باقی مانده 
از عمرش پای یک زن را به کابینه باز 
می کند یا اصا گزینه ای دیگر که نه 
زن باشد و نه ســیدجواد حسینی، به 
مجلس معرفی خواهد کــرد؛ اما اگر 
انتخاب روحانی گزینه دوم باشد، او 
دومین رئیس جمهوری خواهد بود 
که توانسته ســدها برای معرفی یک 
وزیر زن را بشــکند؛ حتــی اگر یک 

نمایش پوپولیستی یا سیاسی باشد.

واعظی از معرفی وزیر آموزش و پرورش تا نیمه اول شهریور خبر داد؛

پاییکزنبهکابینهبازمیشود؟

خبر

رییس دفتر رییس جمهور در پاســخ به این پرسش که آیا 
روحانی در مجمع عمومی ســازمان ملل شرکت می کند و آیا 
تحریم های محدودیت جغرافیایی در آمریکا مشمول وی نیز 
می شود، گفت: اگر مشکل خاصی پیش نیاید رئیس جمهوری 

در اجاس عمومی سازمان ملل حضور می یابند.
به گزارش ایســنا، محمــود واعظی رئیــس دفتر رئیس 
جمهوری در حاشیه جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران 

افزود: من در مورد محدودیت آقای روحانی چیزی نشنیدم.
وی درباره محدودیت و تحریم های ظریف نیز اظهار کرد: 
آقای تخت روانچی، نماینده ایران در ســازمان ملل یک نامه 
اعتراضی جدی به دبیر کل ســازمان ملل نوشــته و از ایشان 

خواستند که موضوع را پیگیری کنند.
مذاکرات به جمع بندی نرسد، گام سوم را برمی داریم

واعظی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات اروپا بعد از اجرای 

گام دوم کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران با تاکید بر اینکه 
بعد از گام دوم کاهش تعهدات ایران، مذاکره با اروپا جدی تری 
شده است، اظهار کرد: در جلســه ای که کمیسیون مشترک 
برگزار کرده دکتر عراقچی حضور یافته و همچنین قرار است 

جلسه ای در آینده با حضور وزرا برگزار شود.
وی افزود: در کنار این مذاکرات کشــورهای مختلف برای 
دستیابی به چارچوبی در این زمینه گفت وگوهایی با ما انجام 
دادند؛ در بین کشــورهای مختلف، رئیس جمهوری فرانسه 
فعالیت بیشتری داشته است و مذاکرات ما با ایشان تقریبا تداوم 
دارد و امیدواریم بتوانیم آنچه از منافع مردم و کشور در برجام 

تعریف شده را محقق کنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاســخ به پرسشی درباره 
جزئیات گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران گفت: تا گام 
سوم بیش از یک ماه وقت داریم و کل مرحله دو ماهه است، اگر 

روزهای آخر مذاکرات به جمع بندی نرســد قطعا این گام را 
برخواهیم داشت؛ در مورد اینکه اگر به جمع بندی نرسیم گام 

سوم را انجام می دهیم، تردیدی نیست.
موضع ایران نسبت به تنش های کشمیر

واعظی همچنین در پاسخ به پرسشی تنش های ایجاد شده 
میان هند و پاکستان و شرایط مردم کشمیر اظهار کرد: موضع 
ما درباره همه مسلمانان این بوده که باید تاش کنیم حقوق 

مسلمانان در جایی که زندگی می کنند حفظ شود.
وی افزود: موضوع کشــمیر موضوعی اختافی بین هند و 
پاکستان است و ما با هر دو کشور روابط خوبی داریم و همواره 
توصیه کردیم این دو کشور خویشــتنداری کنند، خصوصا 
برخورد هند با مسلمانان کشــمیر مبتنی بر احترام و تامین 
حقوقشان باشد و امیدواریم تنش میان این کشورها به سرعت 

کاهش یابد.

مذاکرات درباره نفتکش ایرانی ادامه دارد
رئیس دفتر رئیس جمهوری همچنین در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر این که آیا آزادی نفتکش ایرانی توقیف شده در سواحل 
جبل الطارق صحت دارد خاطرنشــان کــرد: از روزی که این 
نفتکش توقیف شــده، وزارت امور خارجــه اقداماتی را آغاز 
کرده و روند مذاکرات در حال انجام اســت؛ تمام اسناد مورد 
نیاز به دادگاه جبل الطارق ارسال شــده و این دادگاه در حال 

بررسی است.

واعظی: 

رئیسجمهوردراجالسعمومیسازمانمللحضورمییابد

 شماره   316   /      پنجشنبه  24 مرداد   1398  /    13 ذی الحجه 1440  /   15  اوت   2019

فرمانده کل سپاه: 
مذاکره،منطقینابودشده

درذهنمردماست
سردار سرلشکر پاســدار حسین سامی، 
فرمانــده کل ســپاه در آیین افتتــاح 3۲00 
پــروژه عمرانــی و کلنگ زنــی ۱۲50 پروژه 
عمرانــی و محرومیت زدایــی اهدایــی مقام 
معظم رهبری به مــردم آذربایجان غربی در 
حســینیه ثاراهلل)ع( ارومیه گفــت: مذاکره، 
منطقــی فرامــوش و نابود شــده در ذهنیت 
مردم ایران اســت و همه می دانند دشــمن 
شرایط عبور از ســختی ها را فراهم نمی کند 
و هر آنچه دشــمن می گوید نســخه شکست 
ما اســت؛ مذاکره یک فریب بــوده و حتی راه 
حل نیســت و دشــمنان در مذاکره فشار را 
 سنگین و خواسته ها را زیاد کرده و از ما تسلیم 

و نه عزت می خواهند.
    

برادر »میترا استاد« خبر داد
نجفیبخشیدهشد

مسعود اســتاد، برادر میترا استاد با انتشار 
پیامی در فضــای مجازی نوشــت: »از خون 
عزیزمــان گذشــتیم و خرســندیم که هیچ 

معامله ای با خون آن بزرگوار نکردیم.« 
مسعود افرازه، یکی از وکای مدافع اولیای 
دم میترا اســتاد با تایید این خبر گفت: آقای 
استاد از اقای نجفی اعام رضایت کردند. هفتم 
خرداد ماه ســال جــاری، محمدعلی نجفی 
به اتهام قتل میترا اســتاد همســر دوم خود 
بازداشت شده بود. یک ماه بعد او به جرم »قتل 

عمد« به »قصاص« محکوم شد.
    

حکمحبسحسنعباسی
قطعیاست

به گزارش ایسنا حســن عباسی، تحلیلگر 
سیاسی »از سوی ســازمان قضایی نیروهای 
مسلح« و »با شــکایت معاون حقوقی وزارت 

اطاعات« بازداشت شده است. 
وزارت اطاعات طی اطاعیه ای اعام کرد 
که شکایت از حسن عباسی به دنبال ادعای او 
مبنی بر »ارتباط وزارت اطاعات با کانال ضد 
نظام و نیت این وزارتخانــه برای تغییر نظام« 
صورت گرفته اســت. این اطاعیه می افزاید: 
محکومیت ایشان با حکم شــعبه تجدید نظر 
رسیدگی کننده قطعی گردیده و قاعدتاً حبس 
ایشان در راستای شــکایت وزارت اطاعات 
و اجرای حکم قطعی صــادره از مقام محترم 
صالح قضایی، توسط مراجع ذی صاح صورت 

گرفته است. 
    

دیدارمکرونوپوتینبا
محوریتبرجام

 به گزارش ایلنا به نقــل از تاس، والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روســیه، هفته آینده به 
فرانسه ســفر می کند تا در این سفر با  امانوئل 
ماکرون رییس جمهور فرانسه دیدار و گفت وگو 
کند. برجام و اوضاع پیرامون این توافق و اوضاع 
سوریه محوریت دیدار روسای جمهور فرانسه 

و روسیه خواهد بود.
    

عصبانیتانورقرقاشازدیدار
هیأتانصاراهللبارهبری

انور قرقاش، وزیر مشــاور امــارات در امور 
خارجه با انتقاد از سفر هیات انصاراهلل یمن به 
تهران و دیدار با مقام معظم رهبری در صفحه 
توییتر خود نوشت: »زمان زیادی است که به 
دنبال نامگذاری مناسب برای روابط حوثی ها 
با ایران بودم که بعد از دیدار هیأتی از حوثی ها 
با آیت اهلل خامنه ای این روابط روشــن تر شد. 
بیانیه های آنان ثابت کرد که حوثی ها نماینده 
ایران هســتند.«  گفتنی است عصر سه شنبه 
هیأتی از جنبــش انصاراهلل یمن به ریاســت 
محمد عبدالسام، ســخنگوی این جنبش با 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقاب 
اسامی دیدار و نامه سیدعبدالملک بدرالدین، 

رهبر جنبش انصاراهلل را تقدیم ایشان کردند.
    

سخنگوی وزارت امور خارجه:
ایرانازیمنواحد
حمایتمیکند

سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه با بیان اینکه ائتاف متجاوزان سعودی 
و اماراتی اکنون در قالب توطئه ای مشکوک به  
دنبال تجزیه یمن هســتند، گفت: جمهوری 
اسامی ایران همواره از »یمِن واحد« حمایت 
نموده و حفــظ یکپارچگی آن را مســئولیت 

مشترک همه مردم یمن می داند.

معصومه آقاپور علیشاهی، 
نایب رئیس فراکسیون 

زنان مجلس با بیان اینکه 
انتخاب وزیر زن برای 

آموزش  وپرورش جدی 
است، گفت: تاکنون اسامی 

5 تا 6 نفر مطرح شده که 
عده ای در بخش اجرایی 

دولت در حال فعالیت 
هستند

حتی قاسم احمدی الشکی 
که محمد ابطحی قبل تر 

خبر داده بود او یکی از 
گزینه های دولت برای 

وزارت است، پیش از این 
گفته بود: آنطور که بنده 

اطالع دارم، قرار است 
یک خانم به  عنوان وزیر 

پیشنهادی به مجلس 
معرفی شود

یک عضو هیأت رئیســه مجلس شــورای 
اسامی با رد وجود تعارض بین سردار سلیمانی 
و ظریف، از برخی حاشیه سازی ها در این زمینه 
ابراز تاسف کرد و گفت که این اقدامات در فضای 

بین المللی هزینه بر است.
به گزارش ایسنا، علیرضا رحیمی در نشست 
خبری و در مراسم تجلیل از خبرنگاران گفت: 
متاســفانه عده ای به دنبال شــکل دادن خط 

تعارض دو گانه ای هســتند به ایــن معنا که 
ســردار ســلیمانی فعالیت میدانی می کند و 
آقای ظریــف فعالیت دیپلماســی می کند و 
می خواهند این خط را پررنگ کنند. در حالیکه 
هم آقای ظریف و هم سردار سلیمانی از رهبری 
ماذون هستند و هماهنگی باالدستی بین خط 
میدانی و دیپلماســی ایجاد شده و این دو خط 
هیچ گاه با یکدیگر تاقــی نکرده اند. وی ادامه 

داد: عده ای می خواهند خط موشکی دفاعی و 
میدانی را پررنگ کنند و طرفداران دیپلماسی 
هم می خواهند خط دیپلماسی را پررنگ کنند. 
در حالیکــه ایــن دو خط با هماهنگــی با هم 
جلو می روند. این حاشیه ســازی ها هم برای 
دیپلماسی کشــور جای تاسف دارد و خصوصا 
در فضایی بین المللی برای کشور هزینه بر است.

رحیمی با اشاره به تحریم وزیر امور خارجه 

از ســوی وزارت خزانــه داری آمریــکا گفت: 
خوشبختانه ما شاهد این هستیم که در فضای 
بین المللی و علی رغم این تحریم آقای ظریف 
ماموریت هایــش را متوقف نکــرد و همچنان 

فضای بســته را باز می کند. خصوصــا دیدار 
ایشان با امیر قطر این امیدواری را بیشتر ایجاد 
کرده کــه این فعالیت ها ادامــه یابد. این عضو 
فراکســیون امید مجلس شــورای اسامی بر 
ضرورت آسیب شناســی عملکرد فراکسیون 
امید تاکید کرد و گفت: مهمترین نیاز شرایط 
سیاسی داخلی ما خصوصا در مجلس این است 
که فراکسیون ها کارنامه عملکرد خود را ارائه 
کنند تا در معرض نقد تحلیل گران قرار گیرند 
و امیدواریم فراکســیون امید هــم زودتر این 

گزارش را ارائه کند.

علیرضا رحیمی: 

تعارضیبین»سردارسلیمانی«و»ظریف«وجودندارد


