
اگرچه هنوز لیست هیئت وزرا از سوی ریاست محترم جمهور به مجلس ارائه نشده است، اما منابع نزدیک به روحانی روایت می کنند که رئیس جمهور اعتقاد دارد 
اگر زنان ایرانی در فرایندی سیستماتیک به سوی منصب وزارت حرکت کنند بهتر است تا این که امواج احساسی جامعه، آنان را به سوی وزارت پرتاب کند. با توجه 
به سخنان روحانی در ایام منتهی به عید سعید فطر، یکی از اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی معتقد است که رئیس جمهور در صدد است زمینه رشد 
مدیریتی زنان به تدریج محقق گردد. این عضو فراکسیون زنان مجلس به نقل از روحانی می گوید در دولت دوازدهم قرار است چندین زن کار آمد و قوی در پست 
معاونت وزارت در وزارت خانه های مختلف به کار گرفته شوند تا در 1400 و دولت سیزدهم ما عمال بتوانیم چندین وزیر زن در کابینه داشته باشیم. آنچنان که از شواهد 
و قرائن برمی آید، زنان ایرانی در کابینه جدید شانسی برای جلوس بر کرسی وزارت ندارند. اگر چنین شود می توان احمدی نژاد را تنها رئیس دولتی دانست که در بین 
5 رئیس جمهور 8ساله نظام اقدام به تابو شکنی کرد و کرسی وزارت را به زنان در دولت خویش اعطا کرد. سوال این است که پیش از انتخابات و یا در کوران مبارزات 

انتخاباتی تیم مشاوران رئیس جمهور به ایشان اطالع داده بودند که امکان به کارگیری وزیر زن در کابینه آتی را نخواهد داشت؟
در واقع تخصص الزم برای تصدی سمت معاونت رئیس جمهور اصال کمتر از توانایی الزم برای اداره یک وزارت خانه نیست. از آن جایی که در دولت روحانی چند 

زن به سمت معاونت رئیس جمهوری رسیده اند، ثابت می شود زنان زیادی مستعد تصدی سمت وزارت هستند.

وزیر زن نخواهیم داشت

سلبریتی های سیاست در ایران
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درآمد 130 میلیارد دالری ایران
 از فاز 11 پارس جنوبی

زنان شایسته ای برای تصدی 
پست وزارت وجود دارند

سال اول  دوره جدید   شماره 197         سه شنبه 3 مرداد 1396  30 شوال 1438  25 جوالی 2017  8صفحه  700 تومان

پاسخ زنگنه به ابهامات نخستین قرارداد جدید نفتی

زهرا احمدی پور رئیس سازمان میراث فرهنگی: 

جعفرزاده ایمن  آبادی:

زنان غایبان کابینه دوازدهم

صفحه 2

یادداشت های امروز

 صفحه 3

سلبریتی های سیاست در ایران

ائتالف تندروها نتیجه 
سازش کاری چپ و راست با 

اعتدالیون

 همین صفحه

 صفحه 2

محمدعلی مشفق

جواد شقاقی

ما هم همه کول بریم 

امیرمقدور مشهود

عبدالرضا یوسفی میانجی

دیپلماسی شهری و
 اقتصاد گردشگری

رحمانی فضلی تحت هیچ 
عنوان از مجلس رای اعتماد 

نمی گیرد

سرمقاله

از چند ســال پیش به این سو ســایت ها و رسانه های خبری، به شکلی کامال 
اغراق شده مراسم ختم و یا هر مجلسی که برخی از چهره های سیاسی و نظامی 
دور هم گرد آیند را تحت پوشــش خبری خود قــرار می دهند. معموال این نوع 
تصاویر موجب تعجب و ســوال می گردید. سوال مشخص است: چرا باید مراسم 
ختــم مادر و یا پدر فالن سیاســتمدار، مدیر و یا فرمانده نظامی موضوع جالبی 
برای خبرنگاران و رســانه  های تصویری باشــد؟  این تصاویر بیشــتر به ورودی 
مســجد و یا تاالر اختصاص داشت که سیاســتمداران در حین ورود و یا خروج 
از مجلس با یکدیگر دســت و روبوسی انجام می دادند. تا همین چند روز پیش 
معمای این تصاویر حل نشده باقی مانده بود تا اینکه با روایت های جدید از سوی 
برخی چهره های معروف مواجه شــدیم. اخیرا با اظهار نظرهای آقازاده ها متوجه 
می شــویم که سیاســتمداران این مملکت خود را تافته جدا بافته ای می انگارند 
که نگاه به آن ها باید همچون ســتاره های هنری و ورزشی توام با حسرت و آرزو 

همراه باشد. 
اگــر فرش قرمز نمادی برای تلقین تفاوت هنرمندان و ورزشــکاران با مردم 
عادی است، برای سیاستمداران مراسم ختم فالن وزیر و وکیل چنین کارکردی 
دارد. کارکرد فرش قرمز دو ســویه اســت. از یک ســو موجب تفاوت و فاصله 
ســتاره از مردم شده و از ســوی دیگر امکان تبلیغات تجاری و فروش کاالها را 
فراهم می کند. اما ِسلِبریتی شــدن سیاستمداران قطعا نمی تواند استفاده آن ها 
در پیام های بازرگانی را به همراه داشــته باشــد. بنابراین، این ستاره شــدن چه 

دستاوردی برای آن ها خواهد داشت؟  
در نگاه اول این رفتار می تواند معطوف به فرآیند انتخابات باشد. سیاستمداران 
با همراهی رسانه ها می توانند خود را سوپراستارهایی معرفی کنند که در هنگام 
خرید رای از مردم مشــتری بیشــتری به خود جلب می کننــد. دلیل و منطق 
خوب و قابل احترامی اســت اما به نظر می رســد که تنها دلیل نیست. با اظهار 
نظرهــای جدید متوجه می شــویم که این نمایش ها فقط برای کســب رای در 
موسم انتخابات نیســت. آن ها نه تنها برای کسب مناصب سیاسی نیازمند رای 
مردم هســتند بلکه خود را تنها گزینه های مناســب تلقی می کنند. اظهار نظر 
آقازاده های عارف و موسوی الری نشان می دهد که فضای حاکم بر روابط داخلی 
این گروه از انســان ها حاکی از نوعی خود برتربینی است. البته نباید گمان برد 
که آن ها صرفا دچار توهم شــده اند. هدف اصلی این ستاره سازی ایجاد شائبه ای 
نزد مردم است که گروه و حلقه تنگ بازیگران سیاسی وجهه، استعداد و شرایط 

مناسب تری برای سیطره بر سیاست کشور دارند. 
انقالب اســالمی ایران به 40 سالگی خود نزدیک می شود. الجرم بسیاری از 
مدیرانی که از اول انقالب ســکان سیاست این مملکت را در دست داشته اند کم 
کــم باید از این عرصه خارج شــوند. این تصاویر گویا قصــد نمایش این پیام را 
دارنــد که چرخش محدود نخبگان در این 40 ســال نه تنها کامال به حق بوده 
بلکه بهترین شیوه در اداره مملکت می باشد. این موضوع مربوط به اصول گرایان 
و یا اصالح طلبان نیســت. نظام جمهوری اســالمی از ابتدای تشکیل تا به امروز 
در دســت این افراد محدود بوده است. اگر عکس های داخل مسجد و حسینیه 
را به مثابه مراســم فرش قرمز بدانیم و آن را در کنار ســخنان آقازاده های عارف 
و موســوی الری قرار دهیم متوجه می شویم که این گروه خاص حفظ قدرت در 
دایره بســته خویش را حق خود قلمداد کرده و گویا قرار اســت بر اساس قانون 
وراثت این حلقه بســته حفظ گردد. اگرچه نگارنده از وصلت ها و ازدواج های این 
گروه خبری ندارد که آیا این روابط نیز محدود به همان حیطه داخلی اســت و 

یا خیر اما بررسی آن می تواند محکی برای صحت و سقم این ادعا قرار گیرد.

صفحه 3

وزیر امور خارجه کشــورمان با اشــاره به 
این که؛ هم اکنون آمریکا کمترین پایبندی را 
نســبت به برجام دارد، تاکید کرد که آمریکا 
برای اجرای تعهــدات خود در برجام به عزم 

سیاسی نیاز دارد.
به گزارش ایســنا، محمد جــواد ظریف 
وزیر امور خارجه کشــورمان در طول ســفر 
خود به آمریکا در گفت وگویی که با روزنامه 
نیویــورک تایمز در روز دوشــنبه انجام داد، 

خاطرنشــان کرد:  ما معتقدیــم که این یک 
توافق چندجانبه اســت و تنها میان ایران و 

آمریکا نیست.
وی افــزود: آمریــکا بایــد درک کند که 
جامعــه جهانی معتقد اســت برجام توافقی 
موفــق بوده و به هدفی کــه برای آن تعیین 
شــده بود دســت یافته اســت. من معتقدم 
آمریــکا کمترین پایبندی را به برجام دارد و 
دولت جدید آمریکا اقدامات ضروری را برای 

اجرای تعهدات کامل خود انجام نداده است.
بــه گزارش نیویورک تایمــز منافع توافق 
هســته ای با شیب کمی به ســوی ایران در 
حال ســرازیر شدن است. شرکت هواپیمایی 
بویینگ توانسته با ایران به توافقی دست یابد 
که بنا بر اعالم این شرکت آمریکایی 18 هزار 

شغل برای آمریکایی ها ایجاد خواهد کرد.
این در حالی ســت که دونالــد ترامپ در 
اوایل ماه جاری و در نشســت گروه بیست، 
ســران کشورها را به عدم داد و ستد با ایران 
تشویق کرده است. همچنین در نتیجه برجام، 
تجارت میان ایــران و اتحادیه اروپا افزایش 
چشمگیری داشته است اما تحریم های باقی 
مانده به شدت باعث عدم توانایی شرکت ها و 
موسسات مالی غربی به جهت تجارت با ایران 
شده اســت. دولت ترامپ همچنین اخیرا در 
رابطه با حمایت از تروریســت  ها تحریم های 

جدیدی را علیه ایران صادر کرده است.
وزیر امــور خارجه کشــورمان ادامه داد: 
آمریکا به عزم سیاســی نیاز دارد تا تعهدات 
خود در چارچوب برجــام را عملی کند. من 
معتقــدم که برای همه طرف ها بســیار مهم 
اســت تا تالش کنند برجام را با حسن نیت 
اجرا کننــد که این در نهایــت به نفع همه 

خواهد بود. بــه خصوص مردم ایران که باید 
منافــع اقتصادی برآمــده از برجام را لمس 

کنند.
به گزارش این روزنامه آمریکایی اتحادیه 
اروپا تاکید کرده است که به تعهدات خود در 

برجام پایبند خواهند ماند.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در این باره تاکید کرد که توافق 
هسته ای ایران متعلق به همه جامعه جهانی 

است.
ظریف افزود: آمریــکا باید تصمیم نهایی 
خود را بگیــرد که آیا می خواهــد از منافع 
برجــام برخوردار باشــد؟ البتــه هیچ یک از 
طرف ها چیزی را که می خواســتند به دست 
نیاوردند که قواعــد بازی نیز همین را ایجاد 

می کند.
وی گفــت: به نظرم همــه طرف ها باید با 
این چانه زنی ها موافقت کنند؛ چراکه در غیر 

این صورت مسئله فرق می کند.
به گزارش ایسنا بنا بر اعالم مقامات ایران 
تحریم هــای جدید کنگره آمریکا که به بهانه 
حقــوق بشــر و حمایت از تروریســت علیه 
ایران تصویب شده اســت، نقض روح برجام 

محسوب می شود.

بــه گــزارش اداره کل روابط عمومی قوه 
قضاییه، آیت اهلل آملی الریجانی در جلســه 
مســئوالن عالی قضایی با تبریک ایام میالد 
باســعادت حضرت فاطمــه معصومه )س( 
و امــام رضا )ع( و بزرگداشــت دهه کرامت 
تصریــح کرد: ترامپ و دولتــش باید بدانند 

که تهدیدهــا علیه ایران کارکــردی ندارد 
 و بهتر اســت از عاقبت اســالف خود درس 

بگیرند.
رئیــس قوه قضاییه با اشــاره به ادعاهای 
واهی آمریکا در بیانیه اخیر خود تاکید کرد: 
ما با یادآوری 40 ســال تجاوز آمریکایی ها 

به حقوق مــردم ایران متقابال به آن ها اعالم 
می  کنیــم شــهروندان ایرانی کــه برخالف 
همه قوانیــن، عرف  ها و حقوق بین  الملل در 
زندانهای مخوف آمریکا گرفتار هستند باید 

هرچه سریع تر آزاد شوند. 
رئیــس قــوه قضاییه بــر لــزوم آزادی 

هرچه ســریع تر زندانیان ایرانــی در آمریکا 
تاکیــد کــرد و گفت: عــالوه بــر زندانیان 
ایرانــی، امــوال ایــران نیز که بــه صورت 
راهزنــی و دزدی آشــکار توســط آمریــکا 
 توقیف شده اســت باید هرچه سریع تر آزاد 

شود.

ظریف در گفت وگو با نیویورک تایمز:

 زندانیان ایرانی در آمریکا باید سریع آزاد شوند
رئیس قوه قضاییه:

آمریکا برای اجرای برجام به عزم سیاسی نیاز دارد

خبر اول

امیرمقدور مشهود-دبیر سرویس سیاسی


