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امام جمعه موقت تهران از انتشــار مخدوش ســخنان خود درباره روحانیت و مشائیســم انتقاد کرد .به گزارش تسنیم ،سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران از انتشار
مخدوش ســخنان اخیر خود انتقاد کرد و گفت :من در این ســخنرانی بر  2نکته تاکید کردم؛ اول اینکه گفتم روحانیت از چشــم نیافتاده است؛ بلکه مردم بصیرت یافته و به
درستی و به حق آن روحانی را که از منش خود خارج و رو به اشرافیگری آورده است از چشم انداختهاند که باید بیاندازند؛ چرا که مردم ما از امام خود آموختهاند که روحانی
باید ساده زیست باشد .خاتمی تصریح کرد :حرف دوم من این بود که اطرافیان ما ،فرزندان ما ،رئیسدفتر ما ،اقوام ما و حزب ما اگر به راه انحراف رود ،نباید دیگر مورد حمایت
باشد؛ لذا مسئولین و بزرگان کشور باید بدانند که اگر منصوبان و نزدیکانآنها پا کج گذاشتند ،نباید مورد حمایتآنها باشند چرا که این کار نمونهای از همان مشائیسم است.

انتقاد سیداحمد
خاتمی از انتشار
مخدوش اظهاراتش
درباره مشائیسم
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نکته روز

امنیت اجتماعی غفلت راهبردی؛
شاقولگذاران کابینه

حسن روحانی در مراسم تحلیف دوازدهمین ریاستجمهوری:

به وعدههای انتخاباتی وفادارم

رحمت مهدوی  -کارشناس علوم سیاسی
اگر همان موقع که «اســیدپاش »......سیمای آمنه را در سیل خود ویران کرد،
برخوردهای محکم و جدی انجام میشــد و داعیهداران تیپهای روشــنفکری
بــرای چند تا الیک و ممبر بیشــتر از این فرصت برای دیده شــدن اســتفاده
نمیکردند و جملههای سنگین و رنگین خود را روانه فضای مجازی نمیکردند،
شــاید امــروز کمتر در مورد نحــوه کوچ کیمیــا ،بنیتا ،آتنا و ...دچار اشــتباه
میشدیم.
طی چند وقت اخیر در فاصله خیلی کوتاه ،شــاهد اتفاقهای ناگواری هستیم
که کم کم آمار آن از دست بیرون میرود و بعضا داستان نحوه ربودن یا کشتن
فرشتههای کوچک ما را به اشتباه میاندازد و داستان آتنا را برای بنیتا استفاده
میکنیم یا بالعکس و !...
ظاهــرا «غریزه تهاجم» در جامعه متنوع گشــته و از «عطش اسیدپاشــی»
به «کودکربایی» تغییر یافته اســت .مدتهاســت خبرهای زشت اسیدپاشی
در راس اخبار نیســت ،چرا کــه ظاهرا این روحیه حیوانــی تغییر ذائقه داده و
برای ارضای خود ،ســراغ کودکان معصوم این مرز و بوم رفته اســت .شــاید در
حال حاضر بهترین صفت برای اینگونه اشــخاص ،داعشی بودن باشد که ظاهرا
ســتاندن جان افراد یا بازیچه قرار دادن آن برایشــان ســرگرمی دیگری شده
است.
در ســه ضلعی پروندههای این فرشــتههای کوچک ،جدا از قاتالن بی رحم،
داعیهداران تیپهای روشنفکری ،سیاســتمدارانی اعم از چپ و راست هستند
که تمام سیاستشــان را برای چیدن کابینه اختصاص دادند و کسی نیست تابلو
امنیت اجتماعی را ســر راهشــان بگذارد و این امر را یادآوری کنند که مملکت
غیر از چیدن و زدن کابینه کارهای مهمتر دیگری نیز دارد.
سیاستمداران اگر از شاقولگذاری کابینه فارغ شدند و کمی آن را چپ یا راست
مالحظــه نمودند ،بیصواب نخواهد بود ،نیم نگاهی هم به معضالت دیگر جامعه
همچون بحث امنیت اجتماعی داشته باشند .امنیت صرفا معطوف به بعد نظامی
و سیاسی نیست و این امر برای شاقولگذاران کابینه کامال بدیهی و روشن است،
اما ظاهرا این آسیبها باید در بیخ گوشآنها اتفاق بیافتد تا متوجه عواقب آن
شوند ،اما سیاســتمداران باید همین فرشتگان معصوم را به مثابه فرزندان خود
ببینند تا اقدامات و برنامههای راهبردی برای آن اتخاذ نمایند ،اما متاسفانه طی
مــدت اخیر در بحبوحه این حوادث تلخ و ناگوار نه اقدام خاصی برای تســکین
خانوادههای داغدار برداشــته شــده ،نه به درخواستهایآنها رسیدگی عاجل
شــده و نه دستوری از مقامهای تصمیمگیرنده برای شکلگیری یک گروه ویژه
بررسی و آسیب شناسی علل این حوادث صادر شده است.
یادداشت

حکومت اسالمی باید به دنبال تبرئه افراد
باشد نه مجازات
رحمتاله بیگدلی -فعال سیاسی اصال حطلب

رسول خدا(ص):
تا جایی که مىتوانید کســی را مجازات نکنید ،حکومت اســامی باید بهدنبال
تبرئه افراد باشد.
 .۱یکی از وجوه تمای ز اساســی اســام نبوی و تشیع علوی با سلطنت اموی و
امپراتوری عباســی و نحلههای متحجری چون خوارج و داعش و  ،...این است که
در اســام نبوی و تشیع علوی ،مسلمانان و حکومت اسالمی بهدنبال بهانه برای
مجازات مردم نیســتند ،بلکه بهدنبال گذشــت و عفو از کسانی هستند که دلیل
مسلم و قطعی بر مجرمیت و خیانتکار بودن آنان وجود ندارد.
 .۲رسول خدا(ص) فرمود:
«تا جاییکه مىتوانید مجازاتها را از مســلمانان دور کنید  -ســعی کنید بر
کســی حد جاری نشود ،و اگر راهى براى خالصى او هست ،او را رها کنید؛ چون
اگر امام [حکومت اســامی] در عفو و گذشت خطا کند ،بهتر از این است که در
مجازات اشتباه کند؛
ان ل َ ُه َمخْ َر ٌج َفخَ ُّلوا َسبِیلَ ُه َفإ َِّن
است ََط ْعت ُْم َفإ ِْن َک َ
ا ْد َر ُءوا ال ْ ُح ُدو َد َع ِن ال ْ ُم ْســلِم َ
ِین َما ْ
اإلِ َما َم أَ ْن یُخْ طِ َئ فِى ال ْ َع ْف ِو خَ ْی ٌر م ِْن أَ ْن یُخْ طِ َئ فِى ال ْ ُعقُوبَةِ]۱[».
 .۳امام حســین(ع) در نامهای بهمعاویه ،شــیوه زمامــداری او را که مبتنی بر
دستگیری براســاس اتهام و مجازات براساس ظن و گمان بود محکوم میکند و
مردود میشمارد و میفرماید:
«اتــق اهلل یا معاویة ،و اعلم ان هلل کتابا الیغــادر صغیرة و ال کبیرة اال احصاها،
واعلــم ان اهلل لیس بناس لــک قتلک بالظنة و اخذک بالتهمــة و امارتک صبیا
یشــرب الشراب و یلعب بالکالب ما اراک اال و قد اوبقت نفسک و اهلکت و اضعت
الرعیة والسالم؛
ای معاویه ،از خدا بترس و بدان که برای خداوند منان صحیفهای است که تمام
اعمال ریز و درشت را ثبت میکند و هیچ عملی از آن مخفی نمیماند.
ای معاویه ،بدان خداوند فراموش نمیکند که تو بخشــی از مردم را با کمترین
سوءظنی بکشی و عدهای دیگر را متهم و دستگیر کنی و کودکی را امارت بخشی
که شــراب مینوشد و ســگبازی میکند! میبینم که تو با این کارت ،خودت را
متزلزل میسازی و دین خود را نابود میکنی و مردم را از بین میبری]۲[».
 .۴براســاس نص حدیث گرانســنگ نبوی و متن صریح نامه امام حسین(ع)
بهمعاویه هرگونه برخورد حکومت با شــهروندان براســاس ظن و گمان و بدون
مســتندات قطعی و مســلم ،برخالف حکم خدا و موجب از بیــن بردن مرد م و
زمینهساز نابودی حکومت و زوال دین و ایمان حاکمان است.
از اینرو بر حکومت اسالمی است که در مواجهه با متهمان بهدنبال پیدا کردن
بهانه برای تبرئه و مجازات نکردن آنان باشــد ،نه اینکه کسانی را براساس ظن و
گمان دستگیر و بعد از ماهها حبس و فشار روحی و جسمی وادار بهاعتراف و در
نهایت براساس اینگون ه اعترافات غیرشرعی و غیرقانونی محکوم و مجازات کند!
ت برای جرم ثابت و قطعی
 .۵براساس موازین مسلم فقه اسالمی ،تعزیر و مجازا 
اســت ،یعنی جرمی که در دادگاه صالح و براساس مســتندات قاطع ثابت شده
باشد ،نه برای اثبات جرم یا گرفتن اعتراف و اقرار.
از امیرالمومنین امام علی(ع) روایت شده است:
«کســی که پس از کتک خوردن بهدزدی اقرار کرده باشــد ،حد سرقت بر وی
جاری نمیشود]۳[».
ت میکند که ایشــان نیز از علی(ع) نقل
ابوالبختری نیز از امام صادق(ع) ،روای 
میکند« :کســی که هنگام تجرید (عریان کردن) یا ترساندن یا حبس یا تهدید
بهجرمی اقرار کند ،بر او ّحی نیست]۴ [».
منابع:
 .۱سیوطی ،االشــباه و النظائر ،ص ،۱۲۲بهنقل از سنن ترمذی و نقل بههمین
مضمون ،شیخ صدوق ،من الیحضره الفقیه ،ج  ،۴ص ۷۴
 .۲االمامة و السیاسة ،ج  ،۱ص ۲.۳
 .۳وسائلالشیعة ،ج  ،۱۸ص  ،۴۹۸باب  ۷از أبواب حد سرقت ،حدیث ۳
 .۴وسائلالشیعة ،ج  ۱۶ص  ،۱۱۱کتاب االقرار ،باب ۴

مراســم تحلیــف دوازدهمیــن
رئیسجمهــوری ایــران بــا حضور
گســترده مقامها میهمانان خارجی
برگــزار شــد .در ایــن مراســم
رئیسجمهــور منتخب مردم پس از
ســوگند به بیان مطالبی پرداخت در
ذیل گزیده ای از مطالب آمده است.
به گزارش مســتقل ،حجتاالسالم
حســن روحانی در مراســم تحلیف
دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری
عنــوان کرد :اکنــون قریب به چهل
سال از استقرار اسالمیت و جمهوریت
در میهن عزیز مــا میگذرد و امروز
دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری
اســامی ایران آغاز میشــود ،از آن
زمان تاکنــون عالیتریــن مقامهای
اجرایی بــا رای مســتقیم تک تک
شهروندها انتخاب میشوند.
روحانی با اشــاره به انتخابات ۲۹
اردیبشــهت عنوان کرد :مردم آگاه و
هوشیار ما با مشارکت کم نظیر خود
بار دیگر با ما به روشنی سخن گفتند
و نظرات خود را اعالم کردند .آنان با
زبان رای خود گفتند چه میخواهند
و چه نمیخواهند و بــا رای اعتماد
مجدد معنادار خود رویکرد و راهی را
انتخاب کردند که  ۴سال در معرض
آزمــون و نقد ارزیابی همــگان قرار
داشت.
او خاطرنشــان کرد :از این پس ما
باید پاســخگوی شور و شعور مردمی
باشــیم که باز بــه کشــور ،نظام و
به دولــت اعتبــار و حیثیت مجدد
بخشیدند ،رای مردم یک حادثه نبود
بلکه حاصل یــک بلوغ اجتماعی بود
کــه میتوان در آن دامنــه تغییرات
دایره خواســتههای جامعــه ایران را
دید و دســتگاه اجرایی را به رنگ آن
درآورد.
رئیس قــوه مجریــه ادامــه داد:
منتخب ملت باید به درســتی بداند
کــه از میــان چه خواســته و آرایی
برآمده اســت و چه عهــدی با مردم
دارد .گرچه مســئولیت من برخاسته
از آرای اکثریت مردم است اما امروز
من به عنــوان رئیسجمهــور ایران
مکلف به اســتیفای حقوق و مصالح
همه مردم هستم و انجام این تکلیف
بدون همراهمی همــه ارکان نظام و
مردممیســر نخواهد بود .این دولت
میخواهد معتدل باشــد که نه با هر
پرخاشی بترســد و نه با هرهیجانی
برآشفته شــود و بجنگد ،ما دولتی
مصلح در سیاســت داخلی و خارجی
هستیم.
روحانــی با تاکید کــرد :ما دولتی
مصلح هســتیم .ملتی هســتیم که
صلــح بر جنگ و تفکــر را بر جمود
ترجیــح میدهد .ما همیشــه آماده
دفــاع از ملت هســتیم امــا دفاع را

همیشه با ســاح ممکن نمیدانیم.
ما پشتیبان نیروهای مسلح هستیم،
اما بزرگترین سالح ما ملت ماست.
ملتــی که بیــش از  ۴۱میلیون رای
در صندوق دارد ،در بن بســت قرار
نمیگیرد .این رای پشتوانه مجلس و
سپاه و نیروهای مسلح ما نیز هست.
او خاطرنشــان کرد :در کشــور ما
حاکمیــت دو گانه وجود ندارد .صلح
ما به ســاح ما متکی است و سالح
ما بر صلح ما .برجام نمونهای از وفاق
ملی در ایران اســت .بیشــک بدون
پشــتوانه و رای ملت و حمایت مقام
معظم رهبــری و حمایت مجلس و
نیروهای مســلح با دولــت منتخب،
برجام به فرجام نمیرســید و ادامه
نمییافت.
روحانی گفــت :جهــان بداند هر
گونه نقض تعهــدات در این معاهده
با واکنش یک پارچــه ملت و دولت
مواجه خواهد شــد .بایــد بپذیریم
نیازمند درک مشترک و توافق عملی
بر سر مصالح ملی هستیم و رو آوردن
به تفاهم ملی ضرورتی تاریخی است.
بایــد بدانیم همه مــا در این دریای
طوفانی یک کشتی و یک کشتیبان
داریم و باید با قطب نمای خواســت
ملــت و ســربلندی تــاش کنیم.
مردمســاالری دینی تنها دســتاورد
نظام جمهوری اســامی نبوده و این
نظــام توفیقات دیگری نیز داشــته
است .مانند استقالل کشور و امنیت
بینظیر و اقتدار نیروهای مســلح و
توسعه توان دفاعی؛ نفوذ قابل توجه
در قلــوب مردم منطقــه که حاصل
پایــداری ما در سیاســت حمایت از
مظلوم و هزینه دادن در راه آن بوده
و همچنین ارتقای موقعیت کشور در
نظــام بینالمللی که نتیجه پیروی از
اصول حکمت ،عــزت و مصلحت در
سیاست خارجی بوده است.
رئیسجمهــور خاطرنشــان کرد:
بایــد به هــوش باشــیم؛ حفظ این
دستاوردها و استمرار توفیقات کشور
مســتلزم برخورداری از اقتصاد قوی
و پویا و تاثیرگــذار در عرصه جهانی
و منــوط بــه توســعه تکنولوژیک
کشور اســت .در چهار دهه گذشته
پیشــرفتهای قابل توجهی حاصل
شده ،ســرمایهگذاریهای زیادی در
زیر ساختها انجام شده؛ در بسیاری
مناطق محــروم به طور قابل توجهی
در اســتاندارد زندگی مــردم تغییر
ایجاد شــده و در مقایســه با قبل از
انقــاب فاصله غنی و ضعیف کاهش
یافته است.
روحانــی افزود :امروز مــردم از ما
انتظار دارند که نشان دهیم علیرغم
اختالفنظرهای موجود ،ما میتوانیم
با همفکری و هدایت رهبری به یک

اتفــاق نظر برای سیاســتگذاری و
حل مشکالت دســت یابیم و نشان
دهیم که جنجالهای سیاســی ما را
از مسائل اصلی کشــور بازنمیدارد.
در گذشته نیز با همکاری یکدیگر از
مراحل سختتری مانند جنگ و موج
ترور عبور کردهایم و همواره وحدت
کلمه رمز پیروزی ما بود.
روحانی با بیان اینکه تعامل سازنده
با جهان ،تعمیق پیوندها با کشورهای
همســایه و گســترش همــکاری با
کشــورهای دوســت نــه فقط یک
انتخاب آگاهانه بلکه ضرورتی واجب
برای منطقه و جهــان امروز ما برای
دســتیابی به صلح و آرامش اســت،
تصریــح کرد :عبور از خطرات کنونی
دوران گذار ،جز با گســترش رایزنی
و مذاکــره و نهادینه کردن گفتوگو
میان دولتها و ملتها ممکن نیست.
او با اشــاره به اقدامــات دولت در
چهار سال گذشته در عرصه سیاست
خارجی خاطرنشــان کــرد :در چهار
ســال گذشــته اقدامات مهم و قابل
توجهی در عرصه سیاســت خارجی
کشور صورت گرفته است.
حــل و فصل موضوع هســتهای و
خروج پرونده هســتهای کشــورمان
از فصــل هفتــم منشــور ســازمان
ملــل متحــد و لغــو تحریمها یکی
از بزرگتریــن دســتاوردهای دولت
یازدهم است.
رئیس شــورای عالــی امنیت ملی
ادامــه داد :اگرچه گرههای زیادی در
حوزه تحریمها به خاطر توافق برجام
گشوده شده است ولی بدعهدیهای
امریــکا در پایبندی تعهدات خود در
برجام به دلیل اعتیاد دولت این کشور
به سیاســت غیرقانونــی و یکجانبه
تحریــم ،غیر قابل بــودن اعتماد به
امریکا به عنوان شریک و حتی مورد
مذاکره بودن را برای جهان و شرکای
امریکا اثبات کرده اســت .روحانی با
بیان اینکه به صراحت اعالم میکنم
ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود
ولی در مقابل تــداوم بدعهدیهای
امریکا ساکت نخواهیم نشست ،ابراز
داشت :جمهوری اسالمی ایران اثبات
کرده اســت ،احترام را بــا احترام و
تحریم و تهدید را بــا اقدام متقابل،
ایســتادگی و مقابله به مثل پاســخ
خواهد داد.
او تاکیــد کــرد :ما بــا نوآمدگان
جهان سیاســت کاری نداریم اما به
کهنهسواران سیاست اعالم میکنیم
میتوان تجربه برجــام را به الگویی
پایــدار در روابط و حقوق بینالمللی
تبدیــل کــرد و ایــن اســتثنا را به
قاعــدهای برای حل و فصل مســائل
تبدیــل کرد.رئیس دولــت تدبیر و
امید بــا بیان اینکهآنهــا که قصد
پاره کردن برجام را دارند ،با این کار،
طومار سیاســی خود را پاره خواهند
کــرد ،عنوان کرد :جهــان ،بدعهدی
آنهــا را فراموش نخواهد کرد.آنها
کــه خود را جــزو بازنــدگان برجام
میدانند ،میتوانند بــا اصالح رفتار
خود در ســطح بهرهمندی در موضع
بــرد برد قرار گیرند و به اشــتباهات
خود پایان دهند.
روحانی با بیان اینکه امروز ،روزگار
رونمایی از مادر بمبها نیســت بلکه
ایام رونمایــی از مــادر گفتوگوها
اســت ،یادآور شــد :امــروز ،روزگار
رونمایــی از مادر تحریمها نیســت

بلکه امــروز ایام رونمایــی کردن از
مادر همکاریها است؛ باید مذاکرهای
بزرگ برای دستیابی به صلح و ثبات
انجام شود که در این مذاکره بزرگ،
ایران برج بزرگ دموکراسی است که
۱۱۱سال پله دارد.
او بــا تاکیــد بر اینکــه جمهوری
اســامی ایران قــدرت خــود را نه
از قدرتهــای بــزرگ و ائتالفهای
بینالمللــی بلکــه از مــردم خــود
میگیرد ،بیان کرد :ایران امروز آماده
همکاری براســاس احتــرام و منافع
مشترک است.
رئیسجمهور خطاب به هیئتهای
کشــورهای خارجی گفــت :من به
هیئتهــا و نمایندگانی کــه امروز
مفتخــر به میزبانیآنهــا در کانون
مردمســاالری ایران هســتیم ،اعالم
میکنم دولت ایران برای همکاری با
هر یک از کشــورهای شما هیچگونه
محدودیتی نــدارد .ایــران خواهان
بهتریــن روابط با همســایگان خود
اســت .علقههای دینــی ،تاریخی و
فرهنگــی با همســایگان زمینههای
مناســب را برای همگرایی منطقهای
فراهم کرده است.
روحانــی تاکیــد کرد :ما دســت
دوستیمان را به ســوی همسایگان
خــود دراز میکنیم و اعتقاد داریم از
طریق گفتوگو و همکاری منطقهای
میتوانیــم جهت توســعه و آرامش
منطقهای گام برداریم.
او با اشــاره به اینکــه قدرتهای
بــزرگ جهانی در پــی جنگ افکنی
هســتند ،گفت :قدرتهای خارجی
و منطقهای که تنهــا به فکر اهداف
کوتهبینانه خــود و فروش میلیاردها
دالر ســاح در منطقه هســتند جز
جنگ افروزی کاری نمیکنند .رئیس
دولت دوازدهم ادامه داد :ما به دنبال
منطقهای قدرتمند ،با ثبات ،پیشرفته
و به هم پیوسته هستیم میخواهیم
صدای اعتــدال و گفتوگو را به دنیا
صــادر کنیم تا از این منطقه که مهد
اســام رحمانی و ادیان الهی است،
صدای افراط و نفرت خشــونت هرگز
به گوش نرســد .او افزود :امیدواریم
پس از ســالها آزمون و خطا به یک
درک مشترک رسیده باشیم که تنها
راه ریشــه کن کردن تروریســم این
معضل جهانی اعتماد به رای مردم از
طریق صندوقهای رای از یکســو و
ائتالف منطقه و فرامنطقهای از سوی
دیگر است.
روحانی در ادامه با اشاره به اقدامات
دولت یازدهم در مبارزه با تروریســم
عنوان کرد :همانگونه که در  ۴سال
گذشــته حل بحرانهــای منطقهای
جز بــا توقــف ،جنگ و خشــونت
و کمکرســانی انســانی و مبــارزه
مشــترک انســانی ،مذاکره سوری -
ســوری ،یمنی  -یمنــی و پذیرش
رای مردم این کشــورها امکان پذیر
نیســت .او خاطرنشــان کرد :دعوت
میکنیم از همه کشورهای منطقهای
و فــرا منطقهای تا ایــن معضالت را
حل کنیم .ایران امن و مردمســاالر
با سرمایههای عظیم انسانی و منابع
طبیعی آماده کمک و همکاری است.
امیدوارم این مراسم و حضور معنادار
شــما آغازی دوباره برای گســترش
روابط هرچه بیشــتر باشد .در پایان
اقامتــی خــوش و خاطرهانگیز برای
همه شما میهمانان آرزو مندم.

رئیس مجلس شورای اسالمی در مراسم تحلیف:

مشارکت بیش از  ۷۰درصدی مردم در انتخابات ،نمایانگر مردمساالری در ایران

رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت:
دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری با
بیش از  ۷۰درصد مشارکت ،نمایانگر مردم
ساالری در نظام ایران است.
به گزارش ایلنــا ،علی الریجانی گفت:
امروز سالگرد انقالب مشروطه در بیش از
 ۱۱۰سال قبل است .در این مدت اما ملت
ایران از پای ننشست تا با انقالب اسالمی
آنرا به بار نشاند.
الریجانی بــا بیان اینکــه دوازدهمین
انتخابات ریاســت جمهوری با بیش از ۷۰
درصد مشارکت نمایانگر مردمساالری در
نظام ایران اســت ،اظهار داشت :از ابتدای
انقالب ملــت در  ۳۶انتخابات شــرکت
کردند که اولین آن انتخاب نظام جمهوری
اســامی بود که در آن  ۹۸درصد رای به
جمهوری اســامی دادند و بعد انتخابات

تاییــد قانون اساســی و پس از ده ســال
شــرکت در انتخابات بازنگــری در قانون
اساسی و دوازده انتخابات ریاست جمهوری
و ده انتخابات نمایندگان ملت در مجلس
و پنــج انتخابات مجلس خبــرگان و پنج
انتخابات شــورای شهر نشاندهنده عمق
مردمساالری است.
رئیس قوهمقننه با اشــاره به مشارکت
باالی مردم در انتخابات ریاست جمهوری
اظهار داشت :شــرکت  ۷۳درصدی مردم
در انتخابات ریاست جمهوری تعلق خاطر
جدی ملت به نظام اســامی و دخالت در
سرنوشــت خویش را نشان میدهد که از
دوراندیشی رهبر فقید انقالب حکایت دارد
که از استبداد در کشور جلوگیری و زمینه
گردش نخبگان را فراهم کردند.
او افــزود :در آســتانه اســتقرار دولت

دوازدهــم و در فضای آشــفته منطقهای،
ایران از امنیت پایدار برخوردار است .تالش
مسئوالن و پایمردی ملت امنیت بیشتری
را در سالهای آینده نوید میدهد .همچنین
رهنمودهای رهبری در رویارویی اقتصادی
و همکاری قوای سه گانه در کشور زمینه
مساعدی برای ســرمایهگذاری داخلی و
خارجی و توســعه همه جانبه فراهم کرده
اســت .رئیس مجلس با یــادآوری کمک
مجلس به دولــت تصریح کرد :مجلس از
هر گونه اهتمام دولت در این جهت و رفع
موانع تولید و توسعه سرمایهگذاری خارجی
و داخلی و توسعه صادرات حمایت میکند
و امیدوار اســت دولت آینده در مواجهه با
چالشها مجهز باشــد و رویکرد توسعهای
در همه بخشها حتی در سیاست خارحی
تبلور عینی یابد.

الریجانــی اضافــه کــرد :مجلس در
چارجوب وظایف خود هم مساعدت الزم را
در این راستا به دولت میکند و هم نظارت
خواهد کــرد تا اقدامات دولت در چارچوب
قانون به ویژه قانون برنامه ششــم توسعه
سامان یابد.

سياسي

یادداشت روز
سخنی با آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور

زنان مدیر کارنامه قابل دفاعی دارند
زهره آشتیانی  -فعال سیاسی

چند روز قبل آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور در مطلبی عنوان
کردند« :زنان فرماندار نمیتوانند در جایگاه استانداری قرار گیرند» و با این
تحلیل معرفی زنان به عنوان اســتاندار در دولت دوازدهم را امری محال
دانستند! صحبتهای ایشان از دو منظر یعنی مطالبات و سطح انتظارات
جامعــه زنان که رای  ۲۴میلیونی تداوم دولت تدبیر را تضمین کردند و از
سوی دیگر رویکرد ریاســتجمهوری و گفتمان دولت تدبیر و امید قابل
بررسی و تامل است:
 -۱آقای روحانی در سخنرانیهای متعددی در ایام انتخابات بر رویکرد
دولت بر شایستهساالری تاکید کرد و این موضوعی بود که ایشان نسبت
به ایجاد بسترهایی برای فرصت برابر میان زنان و مردان مطابق با منشور
حقوق شــهروندی در عرصههای مدیریتی متعهد شد .ولی حال چگونه
است که وزیر محترم دولت فارغ از شایستهساالری با نگرش جنسیتی ،و با
قطعیت هیچ زنی را شایسته حضور در منصب استانداری نمیداند!
 -۲به نظر میرسد زنانی که تا کنون در عرصههای فرمانداری حضور
داشــتهاند چه زمانی که زهره عالیپور و پروانه مافی فرماندار شمیرانات
بودند و چه زنانی که در این دوره در شهرهای قصرقند ،هامون و دره شهر
فرماندار شــدند کارنامه قابل دفاعی از خود ارائه کردهاند و لذا اینک کمی
دور از انصاف اســت که چنین قاطعانه به قضاوت نسبت به مدیریت زنان
بپردازیــم به طوری که گویا کهآنها محکوم به توقف در همان مناصب
حداقلی هستند و این نه تنها با شتاب رشد سطح سواد ،تخصص و تجربه
زنان در عرصههای مختلف بلکه با رویکرد گفتمانی دولت فاصلهای بسیار
دارد.
 -۳آقای روحانی در مراسم افطاری با زنان تاکید کرد که باید زنان برای
حضور در مناصب باالتر سلسله مراتبهای مدیریتی را جهت کسب تجربه
باالتر ســپری کنند و این پرسش مطرح میشود که آیا بسترسازی برای
حضور زنان در عرصه مدیریت اجرایی استان به منزله همان فرصت سازی
نیست؟! بهتر نیست که به مدیریت زنان اعتماد کنیم در حالیکه بسیاری از
مردان در مدیریتهای کالن حتی توفیق کمتری از زنان داشتهاند.
 -۴وقتی به بررسی تطبیقی مطالبات جامعه زنان به نسبت میزان سطح
رشد علمی و فرهنگیآنها با سخنان دولتمردان میپردازیم با نکته قابل
تاملی مواجه میشویم و آن اینکه همواره به گونهای طرح موضوع میشود
که گویی زنان شایســته برای حضور در پستهای کلیدی تصمیمگیری،
سیاســتگذاری و اجرایی محدودند در حالیکــه هماکنون زنان توانمند
بسیاری در عرصههای کارشناسی حضور دارند که چنانچه متعهد به رعایت
سلســله مراتب مدیریتی بنابر شایستهساالری باشیم ،اکنون باید نیمی از
مدیریتهای باالیی به زنان سپرده شود ،ولی آمار گویای نگرش گزینشی
به جای شایستهساالری است!
 -۵در پایــان ضمن یادآوری توانمندی مدیریتی زنان جهت حضور در
جایگاه استانداری و فرمانداریها به وزیر محترم کشور ،امید است که آقای
روحانی و هیئت وزیران با تعهد نســبت به برنامه ششم توسعه و منشور
حقوق شهروندی عدالت جنســیتی را در انتصاب و انتخاب افراد رعایت
نمایند تا رویکرد ایجاد فرصــت برابر برای همه جهت مدیریت مطلوب
کشور فراهم شود.

نگاه روز

آقای رئیسجمهور ما به شما اعتماد داریم؛

امیدبخش و شادیآفرین باشید!
جهانبخش خانجانی  -فعال سیاسی اصالحطلب

در راستای تالش کیهان و دوستان ،برای بزرگنمایی انتقادات نسبت
به چینش کابینه و برای ترویح خاطر او الزم است نکاتی را گوشزد کنم.
اصالح طلبان و یاران رئیسجمهور ممکن اســت نســبت به بعضی
پیشــنهادات انتقادهایی داشته باشند ،لیکن بر ســر پست و مقام ستیز
نمیکنند .آنچه برای ما مهم است اندیشه و تفکر اصالح طلبی و تداوم
رشد و توسعه کشور است و طبیعی است که نقطه هم آرایی و هم آوایی
ما با دولت امیدبخشی و آگاهیدهی به مردم شریف ایران است .و نقطه
افتراق ما عدم پایبندی به آرمانها و وعدهها است.
تندخویــان نمیتوانند به اهداف خود برســند چراکه افق دید ما آینده
ایران است و اهدافآنها تصرف روزانه قدرت.
آنها برای ماندن برقدرت حاضرند به هر روشی تمسک جویند و حتی
خانه به ویرانه تبدیل کنند و اموال به بیگانه تقدیم.
حال که تاحدودی مشخص شــده است غائله آفرینان حوادث هشتاد
و هشــت کســانی بودند که امروز بر چهره نظام چنگ میزنند میبینم
که ما علیرغم ظلم مضاعف جز مسیر مردمساالری و حفظ منافع ملی
و تکریم دموکراســی و حرکت به سمت توسعهگرایی طریقی نجستهایم
و همیشــه دست یاری به ســوی هرکس که دل در گروه حفظ کشور و
ملت دارد دراز کردهایم و حتی در مقابل ظلمهای مختلف کالمی و غیره
صبر پیشه کردهایم.
ما از آقای روحانی عزیز برای کسب پست حمایت نکردیم بلکه برای
حفظ کشــور و تنشزدایی و بازگرداندن کشــور در ریل رشد و توسعه
همراه شده و هستیم.
یاران شــما بودند که کاسب تحریم بودند و اموال کشور به یغما بردند
و حال سهمخواهی پنهان و آشکار مینمایند.
مــا از آقای روحانی عزیز و رئیسجمهور محبوب میخواهیم از یارانی
بهــره جوید که بــه وعدههایش عمل کنند و گیوههــای خویش برای
خدمت ورکشــند و در میانه حرکت دولت به سمت آینده رهنمای حیات
به این و آن سو نزنند و هم این و هم آن نباشند.
از رئیسجمهــور عزیــز میخواهیــم همانگونــه در گردهماییهای
انتخاباتی امیدبخش و شادیآفرین بودند باز آنگونه باشند.
در حالیکه آن بیست و چهار میلیون و درصورت تدبیر دست اندرکاران،
 27میلیون نفر خواستهشان همپوشانی خواستههای هشتادمیلیون است،
نه فقط خودشان.
خواستهشــان انتخابات کابینهای پاکدســت ،پاکنهاد و نه قبیلهگرا
هســتند .خواستهشان وزیری سختکوش ،تالشــگر ،کوشا و توسعهگرا
است.
جناب رئیسجمهور ما به شــما اعتماد داریم و با شما همراهیم ،اصال
به دلســردی ما فکر نکنید ،هرکه را شایسته میدانید و همراه ،انتخاب
کنید .فقط کاری کنید که خدا و ملت از شما راضی باشند .رضایت افراد
و ما زود زایل میشــود .اما تاریخ در خصوص شما قضاوت خواهد کرد
که آنچه گفتید و آنچه خواســتید و آنچه کردید چه نتیجهای برای ایران
و ایرانی داشت.
شــادیآفرین باشــید برخــاف آنــان که کارشــان غــم ،حزن و
افسردگیآفرینی است.

