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روی موج کوتاه

دبیرکل حزب مردمساالری:

طرح اصالح قانون انتخابات عجوالنه و غیرکارشناسی است

نماینده ســابق مــردم تهــران،
تالش مجلــس یازدهم بــرای اصالح
قانــون انتخابــات را «عجوالنــه» و
«غیرکارشناســی» ارزیابی و توصیه
کرد :اگر میخواهید کاری انجام دهید،
بروید الیحه جامــع انتخابات مجلس
دهمرابررسیکنیدکهمتاسفانهرییس
مجلس وقت آن را در دســتور کار قرار
نداد.
مصطفی کواکبیان در گفتوگو با
خبرنگارسیاسیایرنادربارهطرحاصالح
قانونانتخاباتریاستجمهوریازسوی
مجلس یازدهم گفــت :طرحی که در
کمیسیون شوراها و امور داخلی مطرح
اســت فقط مختص انتخابات ریاست
جمهورینیستبلکه انتخاباتمجلس
شورایاسالمیوشوراهایشهروروستا
هم در بر می گیرد .مثــا در اصالحیه

انتخابات شــوراها آمده است که یک
نفر از سوی قوه قضاییه در بحث بررسی
صالحیتداوطلبانحضورداشتهباشد.
نمایندهسابقمردمتهراندرواکنش
به اصالح قانون انتخابــات ،خطاب به
نمایندگانمجلسیازدهمگفت:دولت
الیحه جامع اصــاح قانون انتخابات را
به مجلس دهم تقدیم کــرده بود ،اگر
میخواهید کاری انجــام دهید بروید
آن الیحه را بررسی کنید .الیحهای که
متاسفانه رئیس مجلس دهم آن را در
دستورکارقرارنداد.
کواکبیان ،تــاش مجلس یازدهم
برای اصالح قانون انتخابات را «خیلی
عجوالنه» توصیف کرد و یادآور شــد:
این طرح از نظر انشا و دستور زبان دارای
اشکاالت زیادی اســت و این موضوع
نشــان میدهد این طرح از سوی افراد

غیرمتخصص تدوین شده است .به نظر
میرسد قصد دارند این طرح را تا آذرماه
در صحن تصویب کرده و دســتکم تا
اوایل اســفند قانون ابالغ شود .لذا این
عجله موجب تولید یــک قانون بد می
شود.
وی افزود ۲۰:اشکال حقوقی در این
طرح وجود دارد کــه قصد ورود به آن را
ندارم چون وقتی جزییات را بررسی می
کنیممتوجهمیشویمبابرخیازاصول
قانون اساســی مغایرت دارد .لذا فقط
اشکاالت سیاسی این طرح را میگویم،
زیرا برای بیان اشکاالت حقوقی باید به
مواردوتبصرههایزیادیرجوعکردکه
مستلزمکارپژوهشیاستنهخبری.
دبیرکل حزب مردم ســاالری در
تشریح اشکاالت سیاسی طرح مذکور
عنوان کرد :ســمت رییس جمهوری

 20اشکال حقوقی در طرح
اصالح قانون انتخابات
وجود دارد که با برخی از
اصول قانون اساسی مغایر
است
پــس از رهبری باالترین مقام کشــور
اســت اگر هنوز جمهوریت نظام و آرا
ملت برای ما مفهومی دارد ،این طرح در
جهت تضعیف جمهوریت نظام است و
موجبتضعیفسمترییسجمهوری
میشود.
کواکبیان ،اشــکال دیگــر طرح را
بیتوجهیبهنقشاحزابقلمدادکردو
گفت:درساختارحکومتهایریاستی،
پارلمانی،نیمهپارلمانی-نیمهریاستی،

ایناحزابهستندکهمدیریتکشورها
را در دســت دارند .در دنیــا ،احزاب در
انتخابات یا برنده یا بازنده می شــوند
و دولــت و مجلس را به رقیــب واگذار
میکنند.درحالیکهدراینطرحفرض
براین اســت که هیچ حزبی در کشور
نداریم .لذا این طرح مخالف توســعه
سیاسیاست.
این فعال اصالح طلــب ادامه داد:
سال گذشته در ســفر به ترکیه با  ۴نفر
ل احزاب آن کشــور دیدار
از دبیران ک 
داشــتم .باید بگویم که از نظر توسعه
سیاسیوضعاحزابترکیهبسیارخوب
است.حزباعتدالوتوسعه ۱۵میلیون
عضو و رقیبش  ۲میلیون عضو رسمی
دارد .نکته ســوم اینکه با این طرح باید
دستگاهی عریض و طویل درست شود
تا بتواند از عهده وظایف تعریف شده در
آنبرآید.
کواکبیان خاطرنشان کرد :در طرح
آمده کــه نامزد ریاســت جمهوری و
مشاوراناوبایددرشوراینگهبانآزمون
بدهند یا قید شــده که نامزد ریاست
جمهوری باید روحیه جهادی داشــته
باشد ،چگونه میتوانیم روحیه جهادی
را بسنجیم؟ آیا برای اینکه شخصی را
دارای روحیه جهادی تشخیص دهیم
متر و معیاری وجــود دارد؟ مثل اینکه
گفتهشودشخصبایدمهربانباشد.
وی با تاکید بر اینکه اظهار کرد :در
این طرح شرایطی را از نظر فقهی برای
نامزدریاستجمهوریدرنظرگرفتهاند
که انسان فکر میکند دوستان به دنبال
مرجع تقلید هستند تا رییس اجرایی
برایکشور.
نمایندهادوارمجلسشورایاسالمی
درموردتاثیرطرحانتخاباتیمجلسدر
کیفیت و کمیت مشارکت اظهار کرد:
این طرح ،مشارکت مردم در انتخابات

این طرح از نظر انشا و
دستور زبان اشکاالت
زیادی دارد و این موضوع
نشان میدهد این طرح از
سویافرادغیرمتخصص
تدوین شده است .قصد
دارند این طرح را تا آذرماه
در صحن تصویب کرده و  
قانون آن تا اوایل اسفند
ابالغ شود ،اما این عجله
موجبتولیدیکقانونبد
میشود
ریاســت جمهــوری را انقباضیتر از
انتخابات اســفند  ۹۸مجلس شورای
اسالمی خواهد کرد و کاهش مشارکت
رابهدنبالدارد.
دبیرکل حــزب مردم ســاالری
درباره اصطالح رجل سیاسی گفت:
هرچند سخنگوی شــورای نگهبان
احتمال احراز صالحیت یک داوطلب
زن در انتخابات ریاست جمهوری ۲۸
خرداد  ۱۴۰۰را دور از ذهن ندانست
ولی صراحتا میگویم این امر شدنی
نیســت .اگر ارادهای برای شناسایی
زنان به عنوان رجل سیاســی وجود
داشت به راحتی میشد جلوی کلمه
رجل سیاســی در قانون اساسی ،در
پرانتز بنویســند؛ رجل سیاسی (اعم
از زن و مرد).

خبر

باید فضا برای زنانیکهکشفحجاب میکنند ،ناامن شود

امام جمعه اصفهان به کشف حجاب و هنجارشکنی برخی
از افراد اشاره کرد و گفت :باید فضای جامعه را برای این عده که
تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی در
خیابانهاوپارکهاهنجارشکنیکنند.
به گزارش تسنیم ،حجتاالسالم والمسلمین سیدیوسف
طباطبایینژاددردیدارجانشینمعاونتاطالعاتوامنیتستاد
کل نیروهای مسلح و فرمانده انتظامی استان اصفهان مطالبه

اصلیمردمازنیرویانتظامیراامنیتبیشتردرجامعهدانستو
افزود:بایددراینخصوصاختیاراتبیشتریبهنیرویانتظامی
برایبرخوردباقانونشکناناعطاشود.ویجدیتوقاطعیتدر
برابرقانونشکنانراازالزاماتحکومتکردنبرشمردوتصریح
کرد:بایدبامتجاوزانبهحقوقمردمبرابرباحکمخداوندبرخورد
کردوجلویکسانیکهترسیازقانونشکنیندارندراگرفت.
طباطبایینژاد به دخالت دولتهای غربی در اجرای قوانین

سخنگوی گمرک:

اجازه ترانزیت ادوات نظامی را از مسیرکشورمان نمیدهیم

با بروز تنش بین دو کشور همسایه آذربایجان و ارمنستان و در راستای سیاستهای
جمهوری اسالمی ایران مبنی بر دعوت طرفین به خویشــتن داری و توجه به منشور
سازمان ملل متحد در ایجاد صلح و امنیت ،گمرک جمهوری اسالمی ایران نیز هرگونه
ترانزیت سالح و ادوات نظامی از خاک جمهوری اسالمی ایران به دو کشور دارای تنش
را مانع خواهد شد.
به گزارش ایلنا ،سیدروحاله لطیفی ،سخنگوی گمرک جمهوری اسالمی ایران در
واکنش به ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی و رسانهها در انتساب دروغ ترانزیت سالح و ادوات نظامی از مسیر
خاک جمهوری اسالمی ایران ،تاکید کرد :سازمان گمرک ،براساس سیاستهای منطقهای جمهوری اسالمی ایران
و توجه ویژه به همسایگان و در راستای اصل حسن همجواری و مشارکت فعال در کاهش تنشها ،از ترانزیت سالح و
ادوات نظامی از مسیر جمهوری اسالمی ایران ممانعت به عمل میآورد.
وی افزود :همانگونه که مقامات جمهوری اسالمی ایران همواره گفتگوی بین این دو کشور را بهترین راه حل برای
حل بحران میدانند ،شعله ور شــدن آتش جنگ را نیز به نفع هیچ کدام از طرفین درگیر و همسایگان نمیدانند در
همین راستا همه دست اندرکاران نظام جمهوری اسالمی ،در چارچوب اصول سیاست خارجی کشور و بر اساس قواعد
آمره بین المللی ،تمام تالش خود را برای کاهش تنشها و حفظ صلح و امنیت به کار خواهند بست و صرفا روند عادی
تجارت و انتقال کاالهای تجاری و غیر نظامی را در دستور کار خود دارند.
سخنگوی گمرک افزود :جمهوری اســامی ایران ضمن نظارت دقیق گمرکی و کنترل محموله های عبوری و
حساسیت بیشتر بر روند جابجایی و ترانزیت کاال به کشورها ،اجازه نخواهد داد انتقال سالح و مهمات طرفین درگیر
از کشورمان صورت بگیرد.
لطیفی در ادامه در خصوص فیلم های منتشر شده توضیح داد :کشور ارمنستان بیش از  600کامیون «کاماز» را
هفته های پیش از روسیه خریداری کرده است که در طول چند هفته گذشته و قبل از ایجاد درگیری بین باکو و ایروان
برای ترانزیت از طریق دریا و سپس از بندر انزلی به مرز «نوردوز» برای انتقال این کاال اقدام کرده است ،این خودروها
صرفا کامیون خالی بوده و لوازم نصب چادری ،لوازم یدکی و آچار مرتبــط با این کامیون ها را همراه دارد و هیچ بار یا
تجهیزات اضافه دیگری به همراه ندارد که تصاویر آن نیز قابل دسترس عموم است.
ســخنگوی گمرک تاکید کرد :گمرک جمهوری اســامی ایران هر دو کشــور را همســایگانی با ریشــههای
فرهنگــی تاریخی مشــترک و شــرکای مهــم تجاری خــود مــی داند و بــرای تســهیل تجــارت کاالهای
تحاری و غیــر نظامی بر اســاس قواعــد ســازمان جهانی گمــرک و کنوانســیون تجدیــد نظر شــده کیوتو،
تالش خواهد کرد.

امضای برنامه ۲۵ساله ایران و چین
مقابله با یکجانبهگرایی است

رئیسجمهورایراندرپیامیبهمناسبتسالروز
جمهوری خلق چین تاکید کرد :نهاییســازی و
امضای برنامه مشــارکت جامع راهبردی ۲۵ساله
بین دو کشور گامی بزرگ در جهت پیشبرد منافع
مشترک و در راســتای صلح و ثبات بینالمللی و
مقابله با یکجانبهگرایی فراهم خواهد ســاخت .به
گزارشایلنا،حسنروحانی دراینپیامتصریحکرد:
مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسالمی ایران
و جمهوری خلق چین که از اشــتراکات فرهنگی،
پیشینه روابط بلندمدت تاریخی و نگاه دو کشور به
عرصهتحوالتبینالمللیوعزمراسخآناندرمبارزه
با یکجانبهگرایی نشات میگیرد ،عرصه سترگی
برای توسعه روابط دوجانبه در حوزههای گوناگون
فراهمآوردهاست.
در تبریز ،اردبیل و زنجان برگزار شد؛

تجمعات اعتراضآمیز در
حمایت از مسلمانان قره باغ

فارس نوشت :عصر روز پنجشــنبه تعدادی از
مردم تبریز ،اردبیل و زنجــان در تجمعی از مردم
قرهباغ حمایت کردند .تجمعکنندگان شعارهایی
علیه دولت ارمنســتان ســر دادند .در حاشیه این
اعتراضها،تعدادیازافرادتالشداشتندباشعارهای
نژادپرستانه و پان ترکیستی ،تجمع را به خشونت
بکشــانند که با مداخله پلیس این تجمعات پایان
یافت.ایرانرسمااعالمکردهکهخواهانپایانجنگ
بینهمسایگانشمالیاست.

امارات به دلیل عبور از حریم
هوایی ایران جریمه شد

وزارت حملونقل آمریکا شــرکت هواپیمایی
امارات را به دلیل اســتفاده از حریم هوایی ایران در
ژوئیه سال گذشته ۴۰۰ ،هزار دالر جریمه کرد .به
گزارش ایلنا به نقل از رویترز ،این وزارتخانه اعالم
کرد :تعدادی از هواپیماهای شــرکت هواپیمایی
اماراتدرقسمتهاییازحریمهواییایرانکهآمریکا
استفادهازآنراممنوعاعالمکردهبود،پروازکردهاند.

دو نماینده مجلس به کرونا
مبتال شدند

ایلنا نوشــت ،نتیجه تســت کرونــای مهدی
عیســیزاده ،نماینده مردم میاندوآب در مجلس
شورای اســامی که ریاست کمیسیون اجتماعی
مجلس را نیــز برعهده دارد و هــم چنین عزتاهلل
اکبریتاالرپشتینمایندهتهرانورئیسکمیسیون
صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی مثبت
اعالمشد.

امام جمعه اصفهان:

کشور اشاره و با تاکید بر اینکه بیگانگان حق دخالت در اجرای
قوانین ما را ندارند ،بیان کرد :همانطور که آنها قانون خودشان
را دارند ما هم قانون خودمان را داریم بنابراین نباید ترس داشته
باشیم از اینکه اگر با هنجارشکنان برخورد کردیم ممکن است
علیهمااقدامخصمانهایانجامدهند.
امام جمعه اصفهان خواستار تشکیل شعبههای مخصوص
رسیدگیبهپروندههایناهنجاریهایاخالقیدردادگاههاشد

روحانی در پیامی به مناسبت سالروز
تاسیس جمهوری خلق چین:

و گفت :نگاه قضات هم باید در جهت حمایت از آمران به معروف
وناهیانازمنکرباشد.

سیاوشی در گفتوگو با ایلنا:

تعریف دقیق جنسیتی درباره رجلسیاسی نداریم

نمایندهسابقمجلسبابیاناینکهموانعفرهنگیبرایحضورزناندرانتخاباتراحاکمیتباید
ازبینببرد،گفت:عالوهبرموانعفرهنگیکهسخنگویشوراینگهباناعالمکرده،موانعسیاسی،
اجتماعیواقتصادینیزبرایحضورزناندرانتخاباتوجوددارد.
طیبه سیاوشی شاه عنایتی ،نماینده تهران در مجلس دهم در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در
خصوص طرح اصالح قانون انتخابات ،اظهار کرد :در سیاســتهای کلی انتخابات که در سال
 ۹۵توسط رهبری ابالغ شد؛ تعریف و اعالم معیارها و شرایطی که برای تشخیص رجل سیاسی
براینامزدریاستجمهوریالزماست،بهصراحتبرعهدهشوراینگهبانگذاشتهشدهاستبنابراینشوراینگهبانبراساسآن
سیاستهایکلیاختیارورودبهاینموضوعرادارد.
وی افزود :معرفی پنج مشاور به شورای نگهبان امر خوبی است؛ چون که عدهای صرفاً برای نمایش نامزد انتخابات میشوند و
هیچحدوحدودیبرایثبتنامریاستجمهوریتعییننشدهاستودرواقعکاندیداتوریانتخاباتمانندیکنمایششدهاست.
سیاوشیبیانکرد:اینکهنامزدانتخاباتپنجمشاوردرزمینههایمختلفمعرفیکنندومدرکتحصیلیشاننیزارتقاپیداکند،
بهنظرمنمثبتاستاماشوراینگهبانبرنامهکتبینمایندگانرانبایددرخواستکندچونمیتواندبامشاورانآنهاصحبتکند
وطیگفتوگوبامشاورانشخصصالحیتاوراتأییدویاردکنند.
ویبهاصل ۱۱۵قانوناساسیاشارهکردوگفت:مرجعتفسیررجلسیاسیشوراینگهباناستوهنوزهمشوراینگهبانیک
تعریفدقیقجنسیتیازاینموضوعارائهندادهاستوفقطشورایاعالمکردهکهرجلسیاسیکسیاستکهشایستگیهاییرا
السمتمهمیرادرکشوراحرازکردهباشد؛بنابراینهیچگاهبحثجنسیتیمطرحنشده
درمناصبحاکمیتیودولتیداشتهوقب ً
وهرزمانیکهمرحومخانمطالقانیثبتناممیکردند،دلیلردصالحیتشان،جنسیتنبودهاست.
ایننمایندهسابقمجلساظهارکرد:امروزسخنگویشوراینگهباناعالمکردهاندکهزنانمیتوانندکاندیدشونداماایشان
اشارهمیکنندکهموانعفرهنگیوجودداردبهنظرمیرسداینموانعفرهنگیراحاکمیتبایدازبینببرد؛یعنیآموزشهاوپستها
وسمتهادرجهتعدالتجنسیتیباشدمتأسفانهدرکشورماتعدادزنانایرانیواجدشرایطبهدلیلهمینموانعموجودکهصرفاً
همموانعفرهنگینبودهبلکهموانعسیاسی،اجتماعیواقتصادینیزهست،بسیارکماستوافرادبسیارینتوانستهانداینصفت
رااحرازکنند.ویادامهداد:کسانیکهشرایطرجلسیاسیرادارند،ازمراحلاجازههمسرومسائلاینچنینیعبورکردهاندواین
مراحلراردکردهاندبنابراینایناشخاصمیتوانندنقشمهمتصمیمسازیوتصمیمگیریرادرکشورایفاکنند.
سیاوشی گفت :دنیا به سمتی پیش میرود که رؤسای جمهور یا نخست وزیران را از میان خانمها انتخاب کند چون خانمها
حرفهایجدیدیبرایگفتندارندودرشرایطبحرانکروناوزمانیکهبحثمهاجرتگستردهبهاتحادیهاروپاوآلمانمطرحشد،
کسانیمانندخانممرکل،مدیریتبهترینسبتبهکشورهایدیگرداشتندوبهنظرمیرسددنیادرحالپیشرویبهاینسمت
است؛خاورمیانهوایرانباتأخیرامابههرحالبهایننتیجهخواهدرسیدکهبتوانیمیکرئیسجمهورزنرادرآیندهداشتهباشیم.

نگرانی عارف از وضعیت
جسمانی فعاالن زن در زندان

رئیس بنیاد امید ایرانیــان گفت :اخباری که از
وخامت وضعیت جســمانی فعاالن مدنی ب ه ویژه
زنانی که در زندان به سر میبرند شنیده میشود،
نگرانکننده است .به گزارش روابط عمومی بنیاد
امید ایرانیان ،محمدرضا عارف در نشست مشترک
هیاتمدیرهبنیادامیدایرانیان باروسایاستانیاین
بنیادکهبهصورتویدئوکنفرانسبرگزارشد،افزود:
درخواستمنازمسئوالنایناستکهاجازهندهند
برخوردهایسلیقهایبافعاالنمدنیموجبنادیده
گرفتهشدنحقوقشهروندیآنانشود.
انتقادات تند سیدحسن خمینی:

مضحکه است از جنگ بگوییم و
نامی از آیتاهلل هاشمی نیاوریم

سیدحســن خمینی در مراســم بزرگداشت
چهلمین سالگرد دفاع مقدس که با عنوان «دفاع
مردمی»بههمتحزبمجمعایثارگراندرحسینیه
جماران برگزار شد ،در صوص تحریف تاریخ دفاع
مقدسگفت:بهنظرمناینتحریفنیست،مضحکه
استکهقصهجنگرابگوییمونگوییمفرماندهجنگ
آقایهاشمیبودونگوییمنخستوزیرشچهکسی
بوده است ،بنیاد شــهیدش را چه کسی اداره کرده
استوتنهابهگروهیخاصبسندهکنیم.درجنگ
همهبودندوهمینرمزتوفیقبود.
روسیه:

اسنپبک فعال نشده است

مقام روس تاکید کرد که اسنپ بک فعال نشده
است .به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک ،واسیلی
نبنزیا،نمایندهروسیهدرسازمانمللگفت:شورای
امنیت در این خصوص به صراحت نظرش را اعالم
کرد .تقریباً همه اعضای شــورا هــم تاکید کردند
موضعشانباایاالتمتحدهیکینیست.

