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روی موج کوتاه

سکوت طرح اصالح قانون انتخابات ریاستجمهوری درباره یک مناقشه  40ساله؛

در دیدار با رافائل گروسی مطرح شد؛

پایزنان همچنان به پاستورنخواهد رسید

محبوبه ولی

اعظم طالقانی ،فرزند سید محمود
طالقانیاولینزنیاستکهخودرانامزد
ریاست جمهوری در ایران کرد؛ آن هم
نه یک بار ،بلکه ســه بار .آخرین بار در
انتخابات سال 96در حالی که با «واکر»
به ســختی راه میرفت ،برای ثبت نام
حاضر شده بود؛ البته با علم به اینکه این
بار هم مانند دو دفعه قبلی رد صالحیت
خواهدشد.
خودش گفته بود «آمدهام تا تکلیف
رجلسیاسیرامشخصکنم».طالقانی
معتقد بود که آنچه بــه عنوان رجال در
اصل  15قانون اساســی آمده ،معادل
جنس مرد نیست .یک بار در گفتگویی
توضیــح داده بود« :خودم شــنیدم از
مرحومبهشتیپرسیدندمنظورازرجال
چیســت ،گفتند منظور شخصیت و
نخبگان سیاسی است .تا االن این جمله
در حافظه من حفظ شــده .برای اثبات
اینکه قرآن هم نظرش این نیســت در
قرآنهمتحقیقکردم».
او تابســتان پارســال در حالی که
تالشــش برای تعییــن تکلیف رجل
سیاسیبهجایینرسیدهبود،درگذشت.
امیدواهی
حاالاماطرحتازهمجلسبرایاصالح
قانــون انتخابات ریاســت جمهوری،

فرصتی تازه برای تعییــن تکلیف این
ابهام و باز کردن راه بــرای ورود زنان به
عرصهریاستجمهوریاست.زمانیکه
موضوع اصالح قانون انتخابات ریاست
جمهوریمطرحشد،بسیاریاینامیدرا
پیداکردندکهبدینترتیبشایدباالخره
مناقشه 40سالهبرسرکاندیداتوریزنان
نیز پایان یابد؛ اما آنچه از شواهد و قرائن
و اظهارات صریح نمایندگان و شورای
نگهبان برمیآید ،حاکی از این است که
طراحان این طرح نه تنها وارد این مقوله
نشدهاند ،بلکه اساسا توجهی نیز به آن
نداشتهاند.
در طرح اصــاح قانــون انتخابات
ریاستجمهوری به موارد متعددی از
ســن و تحصیالت کاندیداها پرداخته
شــده و حتی رجل سیاسی نیز تعریف
شــده اســت .مطابق این تعریف رجل
سیاسی «کســی اســت که از شأنیت
و جایــگاه اجتماعی برخــوردار بوده و
از مدیران ارشد لشــکری ،کشوری یا
نمایندگانمجلسباشد».
طراحان طرح توضیح دادهاند که
«روسایجمهور سابق ،وزرا ،معاونین
آنها ،شــخصی که حداقــل دو دوره
نمایندگــی مجلــس را تجربه کرده
باشد ،فرماندهان کل سابق و کنونی
نیروهای مسلح و افرادی که از طرف
احزاب سیاســی معرفی شده باشند،

در زمره رجال سیاســی محســوب
میشوند .همچنین دبیران کل احزاب
به شرطی که دارای سابقه اجرایی در
سطح باال باشند».
بهرغمایناشاراتمبسوط،دربارهزن
بودنیانبودنرجلسیاسیسکوتشده
است .این سکوت مورد اعتراض شماری
از فعاالن سیاســی قــرار گرفت .حتی
جلیلرحیمیجهانآبادیکهخودعضو
کمیســیون امنیت ملی مجلس است،
هفتهگذشتهدرنطقمیاندستورجلسه
علنی مجلس به این موضوع اشاره کرد و
با بیان اینکه زنان در امور فکری از مردان
ضعیفترنیستند،باانتقادازرونداصالح
قانونانتخاباتریاستجمهوریگفت:
«در این اصالح  ۵۰درصد شــهروندان
یعنیزناننادیدهگرفتهشدهاند».
شایدوقتیدیگر
ایــن دســت اعتراضــات منجر به
پیگیری بیشتر موضوع از افراد موثر در
مجلسوشوراینگهبانشد.توضیحات
عباسعلیکدخدایی،سخنگویشورای
نگهبان در این خصــوص حاکی از این
بود که باب ورود به انتخابات ریاســت
جمهوری همچنان به روی زنان بسته
خواهدماند.
او طی گفتگویی در این باره توضیح
داد« :قوانین بخشی از این مساله است
اما از نظر من ،بخش عمدهای از آن بحث

علیحدادی،سخنگوی
کمیسیونشوراها و امور
داخلی درباره موضع
اینکمیسیونپیرامون
کاندیداتوری زنان در
انتخاباتریاستجمهوری
گفت :ما این بحث را اساسا
متوجهشوراینگهبان
میدانیم و قصدی برای
ورود به این مباحث نداریم

فرهنگی است .میتوانیم همین سوال
را به این صورت مطرح کنیم که چرا در
آمریکا بعد از ســیصد سال هنوز رئیس
جمهورزننداریم.آیابحثتفاوتبینزن
و مرد بوده است؟ به نظر میرسد بیشتر
اینموضوعفرهنگیاست.بگذاریدمثال
دیگریازداخلکشورخودما نبزنم».
کدخداییبهانتخاباتمجلسشورای
اسالمی در اسفند پارســال اشاره کرد
و ادامــه داد« :در همین انتخابات اخیر،
تعداد خانمهایی که بــرای نمایندگی
مجلسثبتنامکردندوتأییدصالحیت
شدند بسیار زیاد بود .از بین آنها 17 ،16
نفر انتخاب شدند .یعنی خانمها هم به
خودشانراینمیدهند،اینجاکهدیگر
شوراینگهبانمقصرنیست».

ابراز نگرانی ایران از فعالیتهای
هستهای غیرشفاف عربستان

درنهایت سخنگوی شورای نگهبان
بحث حضور زنان در انتخابات ریاست
جمهوری را به آینده حواله داد و گفت:
«دقیقاً مسئله ممنوعیتهای قانونی
نیست و پای مسائل فرهنگی در میان
است.شایددردورهایریاستجمهوری
خانمها هم اتفاق بیافتد؛ کما اینکه در
هیچ دورهای وزیر زن نداشــتیم اما در
دولت آقای احمدینــژاد یک وزیر زن
هم منصوب شد .بنابراین ،منع قانونی
وجود ندارد و شــاید در دورههای آتی
رئیسجمهورزنهمداشتهباشیم».
مجلسدراینمورد
دخالتنمیکند
بهرغم این توضیحات این پرســش
همچنان به وقت خود باقی است که چرا
نهادهای قانونگذار و ناظر بر انتخابات،
فضا را برای حضور زنان باز نمیکنند تا
مردمخودشاندراینبارهتصمیمبگیرند
وچراحالکهبهگفتهسخنگویشورای
نگهبان،مانعفرهنگیبرسرراهورودزنان
بهپاستوراست،ایننهادهادرجهترفع
ایننقیصهفرهنگیتالشنمیکنند؟
طــرح اصــاح قانــون انتخابات
ریاستجمهوری کامال زیر نظر شورای
نگهبان در حال طی مراحل قانونی خود
اســت و در مورد تعیین تکلیف زنان در
تعریفرجلسیاسینیزبهنظرمیرسد
مجلس موضــوع را کامال به شــورای
نگهبانواگذارکردهاست.
علی حدادی ،سخنگوی کمیسیون
شوراهاوامورداخلیدرمجلسدیروزدر
گفتگویی با «انتخاب» در این خصوص
گفت«:ماقصدورودبهبحثحضورزنان
درانتخاباتنداریمواینمسئلهرابرعهده
شوراینگهبانمیدانیم».
او تصریــح کرد« :اینکــه بخواهیم
رجل سیاسی را تفسیر یا تعیین کنیم،
موضوعی بــوده که بر عهده شــورای
محترم نگهبان است .ما در کمیسیون
اعتقاد داریم که حتــی مباحث کالن
در انتخابات کــه چندی پیش نیز مقام
معظمرهبریاشاراتیبهآنداشتندنیز
بهشوراینگهبانمربوطمیشودومادر
اینمسئلهدخالتنمیکنیم».
حدادی حتی وقتی از او پرســیده
شد که موضع رسمی کمیسیون در این
خصوصچیستنیزپاسخروشنینداده

هادی غفاری ،روحانی
اصالحطلبدرگفتگویی،
پیشنهادبرگزاری
همهپرسیبرایتعیین
تکلیفکاندیداتوری
زنان در انتخابات
ریاستجمهوری را مطرح
کرد و گفت :البته بنده
بیم آن را دارم که عدهای
با این بهانه که «مردم
نمیفهمند»تنبهبرگزاری
همهپرسیندهند

و مجددا تکرار کرده است« :ما این بحث
رااساسامتوجهشوراینگهبانمیدانیم
و قصدی بــرای ورود به ایــن مباحث
نداریم».
پیشنهادبرگزاریهمهپرسی
بدین ترتیب میتوان گفت که برای
رفع تبعیض جنســیتی در این مقوله،
همچنــان راه درازی در پیش اســت.
هــادی غفاری ،روحانــی اصالحطلب
دیروز در گفتگویی بــا «خبرآنالین»،
پیشنهاد برگزاری همهپرسی در مورد
کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست
جمهوریرادادهاست.
او گفته اســت« :بنــده منکر نقش
پررنگبانواندرجامعهنیستمومعتقدم
اگر بر اســاس قوانیــن موضوع حضور
کاندیــدای زن در انتخابات ریاســت
جمهوریقابلحلنیست،اینمسئلهرا
براساس«همهپرسی»پیگیریکنیم».
غفاری در ادامه افزوده است« :بنده
بیم آن را دارم که عدهای با این بهانه که
«مردم نمیفهمند» تن بــه برگزاری
همهپرســی ندهند ».ایــن روحانی
اصالحطلب البته به ایــن موضوع هم
اشــاره کرده که «تا وقتــی اصالحات
ساختاری در کشور رخ ندهد ،مشکالت
موجودباحضوریکرئیسجمهورخانم،
چهرههای برجســته حوزوی و حتی
نظامی قابل حل نیست ».با این حساب
باید گفت مادامی کــه این «اصالحات
ساختاری»صورتنگرفتهاست،موضوع
حضور زنان در مدیریت کالن کشــور
کانلمیکنخواهدبود.

خبر
العرب ،نزدیک به عربستان سعودی:

عمان ضمن حفظ ارتباط با ایران ،روابطش را با اسرائیل عادیسازی میکند

منابع دیپلماتیک عربی کــه اوضاع منطقه
خلیجفارسراتحتنظردارند،براینعقیدهاندکه
استقبالپادشاهیعمانازتوافقصلحبینبحرین
واسرائیل،نشانمیدهدکهعماننیزخودراآماده
میکندتاپنجمیندولتعربیباشدکهواردخط
عادیسازیروابطبااسرائیلمیشود.
العرب ،نزدیک به عربستان سعودی نوشت:
منابع دیپلماتیک عربی که اوضاع منطقه خلیج
فارس را تحــت نظر دارند ،بر ایــن عقیدهاند که
استقبالپادشاهیعمانازتوافقصلحبینبحرین
واسرائیل،نشانمیدهدکهعماننیزخودراآماده
میکندتاپنجمیندولتعربیباشدکهواردخط
عادیسازیروابطبااسرائیلمیشود.
درادامهاینمطلبآمدهاست:اینمنابعتصریح

کردند که پادشاهی عمان از تمام پالسهایی که
میتواند آن را پنجمین دولت عربی پس از مصر،
اردن ،امارات و بحرین کند که وارد عادیسازی با
اسرائیلمیشود،برخورداراست.
در همین رابطه ،منابع مذکور خاطرنشــان
میکنندکهسلطانقابوسبنسعید،نقشخودرا
درهموارسازیمسیربرایسلطانهیثمبنطارق
در راستای عقد قرارداد صلح با اسرائیل ،ایفا کرد و
این مهم زمانی اتفاق افتاد که سلطان قابوس در
سال ۲۰۱۸بهاستقبالنتانیاهورفت.
این سفر ،اولین ســفر در نوع خود بود که طی
آن یک مسئول اســرائیلی در این سطح ،به یک
دولت عربی حاشــیه خلیج فارس میرفت .در
همین رابطه ،یکی از شخصیتها که شرایط در

پادشــاهی عمان را به خوبی میدانست ،تصریح
کردکهسلطانقابوسبارفتنبهاستقبالنتانیاهو
ثابت کرد که پادشاهی عمان از واکنشهای ایران
بیمیندارد.
اینشخصیتخاطرنشانکردکهایرانپساز
سفرنتانیاهوبهمسقط،هیچواکنشیبهاینموضوع
نشان نداد ،اما در خصوص توافق صلح بین امارات
و بحرین با اســرائیل ،عکس العملهایی داشت.
همانطور که حزباهلل نیز در این خصوص مانند
ایرانعملکردهوهیچگونهانتقادیازعماننکرد.
برخی بعید نمیدانند که دیپلماسی عمانی
به رهبری وزیر خارجه جدید آن ،بدر السعیدی،
دررابطهمستحکمیکهسالهابینعمانوایران
برقرار بوده ،گامی به عقب بردارد ،به این دلیل که

رابطهبینایندوکشور،فوایدواضحیبرایتهران
داشته و کمک زیادی به شکستن انزوای سیاسی
آن در منطقه کرده اســت .در ادامه ،ممکن است
شاهد وقوع تغییرات بزرگی در روابط منطقهای
عمان ،از جمله تحکیم روابط با اســرائیل باشیم.
بنابراین ،مسقط نیازی ندارد تا روابط دائمی خود
با اســرائیل را از شکل ســرّی ،به شکل علنی آن
تغییردهد.
پادشــاهی عمان ،از تصمیم بحرین و امارات
استقبال نمود ،اما هیچ اظهار نظر رسمی در مورد
موضع خود برای عادیســازی روابط با اسرائیل
نکرده است .صرفا تلویزیون رسمی عمان اعالم
کرد امیدوار است عادیسازی روابط با اسرائیل،
بهتحققصلحفلسطینبااینرژیممنتهیشود.

به گفتــه تحلیلگــران ،رابطــه خوب با
ایران ،یکی از اصول ثابت در سیاســت عمان
اســت ،همانطور کــه در زمان شــاه ،ایران
نیروهــای نظامی خــود را برای ســرکوب
شورشــی که در منطقــه ظفار شــده بود،
به عمان فرستاد.
این رابطه نزدیک حتی پــس از پیروزی
انقالب در ایران نیز متوقف نشــد و اوج آن را
در ایفای نقش عمان در جریان امضای توافق
هستهای ،در تابستان  ۲۰۱۵دیدیم.

برگزاری هرگونه پیادهرویگروهی به سمت مرزهای غربی ممنوع است

ســتاد اربعین در اطالعیهای اعالم کرد :برگزاری هرگونه
راهپیمایی و پیادهروی گروهــی و کاروانی تحت هر عنوان به
سمتمرزهایغربیممنوعوبرخالفشیوهنامههایبهداشتی
ستادملیکروناخواهدبود.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیوزارتکشور،درمتناطالعیه

شماره()۱ستادمرکزیاربعینآمدهاست:بهاطالعمردمدین
مدار و عاشقان خط سرخ شــهادت اباعبدااهلل الحسین علیه
السالم میرساند ،در ســال جاری علیرغم آمادهسازی تمام
زیرســاختها و اتخاذ تمهیدات برای برگزاری یک حماسه
باشکوه دیگر در ایام اربعین حســینی (ع) اما به دلیل شیوع
بیماریکرونادرعراقواعالمعدمپذیرشزائریندیگرکشورها
برای انجام مراســم راهپیمائی اربعین و ا ِعمال سیاستهای
قرنطینهایدرآنکشور،همچنینتصمیمستادملیمدیریت
مبارزهبابیماریکرونادرکشورمبنیبرا ِعمالسیاستهاوشیوه
نامههای پزشکی ،بهداشتی ماه محرم که به بهترین شکل از

رئیس دیوان عالی کشور:

حکم پرونده «روحاهلل زم»
صادر شده است

سید احمد مرتضوی مقدم ،رئیس دیوان عالی
کشور در حاشیه نشســت هیأت عمومی از صدور
حکم پرونده روحاهلل زم خبر داد و در پاسخ به سوالی
درباره حکم اعدام سه نفر از معترضان حوادث آبان
 ۱۳۹۸گفت:اینپروندهدرحالرسیدگیاست.وی
در واکنش به ارسال نامهای از سوی وکیل این سه
متهمبهدیوانعالیکشورگفت:هرنامهایکهمیآید
بهرویپروندهمیرود.مرتضویمقدمهمچنیندر
پاسخبهسوالیدربارهپروندهبابکزنجانیگفت:این
پروندهتمامشدهودستدیوانعالیکشورنیستو
درمرحلهاجراست.
پومپئو:

مکانیسم ماشه ظرف یک هفته
آینده فعال خواهد شد

مایکپمپئو،وزیرامورخارجهآمریکادرگفتوگو
با شــبکه «فاکسنیوز» با تکرار اتهامزنی به ایران
از کشورهای اروپایی خواســت تا به واشنگتن در
تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران کمک کنند و
مدعی شد که ظرف یک هفته آینده با فعال شدن
مکانیسم ماشــه ،تحریمهای ایران بازمیگردد.
وی بار دیگر با تأکیــد بر تالش واشــنگتن برای
بازگرداندن تحریمهای ســازمان ملل علیه ایران
گفت« :کشــورهای اروپایی نیز میدانند که (لغو
محدودیتهای تسلیحاتی ایران) ایده بدی است.
اطمینان دارم که ایــاالت متحده ظرف یک هفته
موفق خواهد شد و مکانیسم ماشه فعال میشود و
ایرانیکباردیگرازقاچاقسالحمنعخواهدشد».
شورا از حد نصاب خارج شد؛

دستگیری 15عضو  شورای
شهر ساری به اتهام فساد مالی

به گزارش ایلنا ،در ادامه دستگیریهای پرونده
فسادمالیشهرداریوشورایشهرساریپنجمین
عضو از شورای شهر نیز توسط سربازان گمنام امام
زمان (عج) دستگیر شد .بدین ترتیب این شورای
 ۹نفری از اکثریت افتاد و طبق قانون حق تشکیل
جلسهندارد.تاکنون ۱۰مدیروکارمندشهرداریو
پنجعضوشورایشهرساریبهاتهاماختالس،رشوه
وتضییعحقوقعمومیبازداشتشدهاند.رئیسکل
دادگستری مازندران اعالم کرد که میزان تخلفات
مالی در این پرونده بســیار زیاد است و تحقیقات
ادامهدارند.
حاجعلیاکبری:

ستاد اربعین:

سویمردمعزاداروفهیمکشوراجراشد.
ایناطالعیهتاکیدکردهاست:اعالممیشودهرگونهعزیمت
زواربهکشورعراقدرایامماهصفرسالجاریامکانپذیرنبوده
ومرزهایکشوربرایترددزوارمسدوداست.
درادامهایناطالعیهآمدهاست:برگزاریهرگونهراهپیمایی
وپیادهرویگروهیوکاروانیتحتهرعنوانبهسمتمرزهای
غربی ممنوع و بر خالف شــیوه نامههای بهداشتی ستاد ملی
کروناخواهدبود.
همچنین در این اطالعیه اشــاره شده اســت :از عزادارن
درخواست میشود به شایعات و مطالب طرح شده در فضای

محسنبهاروند،معاونحقوقیوبینالمللوزیر
امورخارجهکشورمانروزگذشتهدرحاشیهاجالس
شورای حکام با رافائل گروســی مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد .معاون
وزیر خارجه کشورمان در این دیدار ،از فعالیتهای
غیرشفافهستهایعربستانواستنکافاینکشور
ازپذیرشبازرسانآژانسابرازنگرانیکردوهمکاری
ایرانبااینسازمانرابهدورازتاثیرپذیریطرفهای
ثالثبهنفعدوطرفخواند.

مجازیوسایتهایغیرمعتبرتوجهنکردهوصرفاًاطالعیههای
صادرهازسویستادمرکزیاربعینوستادملیمدیریتمبارزه
باکرونارامالکعملقراردهند.
درآخرینبندایناطالعیهخاطرنشانشدهاست:برنامههای
جایگزینمراسمراهپیماییاربعینسالجاریباهدفزندهنگه
داشتنفضایارزشیاربعینبعدااعالمخواهدشد.
گفتنی اســت ایرج مسجدی ،ســفیر ایران در عراق طی
روزهای گذشته مکرر اعالم کرده که دولت عراق پذیرای زوار
خارجیدرمراسماربعینامسالنیستومراسماربعینتنهابا
حضورخودعراقیهابرگزارخواهدشد.

بعد از محرم و بازگشایی مدارس،
تعطیلی نماز جمعه توجیه ندارد

حجتاالســام محمدجواد حاج علیاکبری،
رئیسشورایسیاستگذاریائمهجمعه،درنشست
باوزیربهداشتبابیاناینکهبهنظرمیرسدکمترین
ریسکومخاطرهرادرنمازجمعهداریم،گفت:نماز
جمعه کامال قابلکنترل است .در حال حاضر بعد از
محرم و بازگشایی مدارس و دانشگاهها ،توجیهی
برای عدم برگزاری نماز جمعه وجود ندارد .در عین
حال بیانضباطی هم تاکنون وجود نداشته است.
مردم هم خودشان بسیار رعایت میکنند .شرایط
فعلیاقتضامیکندکهبادستورستادملیکروناکه
نمازجمعهرابرگزارکنیم.

طرح سه فوریتی مجلس برای
مقابله با اقدامات آمریکا و اروپا

حجت االسالم نصراهلل پژمانفر ،نماینده مردم
مشهد و کالت در جلسه علنی دیروز مجلس گفت:
آمریکاییها در 30مرداد درخواســت فعال کردن
سیستمماشهراارائهکردندبنابرتفسیرآمریکاییها
تا  30شهریور ماه شورای امنیت باید قطعنامهای
را صادر کند .وی بــا بیان اینکــه اروپاییها بازی
منافقانهای انجام میدهند و سیاستهای اعالمی
آنها با سیاســتهای اعمالی متناقض است ،افزود:
درهمینراستاطرحسهفوریتیازسوینمایندگان
آماده شــده تا با تصویب آن در مجلس با شیطنت
اروپاییهاوآمریکامقابلهکنیم.

