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معاون اول رئیسجمهور در دیدار با رئیس
هیئت مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا:

تجربه تحریمها ما را
بر آن داشت که به
خودکفایی بیندیشیم

صفحه 3

سیدحسن نصراهلل دبیرکل حزباهلل لبنان:

تمام نبردهای ما با پشتیبانی
سخاوتمندانه ایران بود

حسن روحانی در مراسم تحلیف دوره دوازدهم ریاستجمهوری:

ی وفادارم
به وعدههای انتخابات 
سالح ما متکی به صلح ماست
ایران امن و مردمساالر
آماده همکاری با دنیاست

صفحه 3

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

تالش میکنیم تا آمریکا را هم در برجام
کنار خود داشته باشیم

حاکمیت دوگانه نداریم
از توقف جنگ در سوریه و یمن
حمایت میکنیم
صفحه 3

سرمقاله

وعده سر خرمن به زنان ندهیم!

خبر اول

نصرت اهلل تاجیک  -فعال سیاسی اصالحطلب

چند روزی است که دلنگرانیهایی در زمینه عدم تخصیص جایگاه مناسب به زنان
در دولت و مشخصا کم شدن احتمال انتخاب وزیر زن و عدم رشد واقعی کمی و کیفی
آن در چنین ســطوحی از سوی افراد حقیقی و حقوقی زیادی مطرح شده و مخصوصا
فعالین بخش زنان را با سردرگمی روبرو کرده است .دولت اطالع رسانی نمیکند و بهطور
شــفاف نمیگوید مشکلش برای انتخاب وزیر زن چیست؟ پیشتر در یادداشت زنان و
مشاغل مدیریتی! نوشتم یکی از اصلیترین راهبردهای اصالحطلبی برای برنامهریزی
و تنظیم ســیر تحوالت کشور ،چگونگی تقویت و حفظ کرامت انسانی شهروندان فارغ
از مسائل جنسیتی و رشــد کمی و کیفی روز افزون حضور بانوان در صحنه اجتماعی
اســت .در این راستا تقویت کمی و کیفی نقش زنان در ردههای مدیریتی کشور یکی
از برنامههای اصالحطلبان اســت تا بانوان ایرانی بتوانند با تامین زیرســاختهای مورد
نیاز برای حضور موثرشان در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای عملیاتی و استراتژیک
نماینده واقعی این بخش از جامعه باشند .در همانجا از سازمانهای مدنی و مردم نهاد،
ت ورزان  ،جامعه نخبگی و مدیران کشور خواستم در این
احزاب ،سیاستمداران  ،سیاس 
راه اهتمام داشــته باشند و نظارت کنند تا در تحقق این نیت استفاده ابزاری از مدیران
زن به هر دلیل و دست آویزی از سوی هر فرد حقیقی و حقوقی که از نظر اصالحطلبان
محکوم است صورت نپذیرد .زیرا آنها صرفا راهبرد مذکور را در راستای کرامت بخشی
به زنان ایرانی و از طریق رشد تدریجی و آشنائی آنان با لوازم و ویژگیهای مدیریتی و
رهبری سازمانها و سپس ارتقاء آنها به مدیریت باالی کشور به منظور تعادل بخشی
جامعه و تحقق نمایندگی راستین بخش مهمی از آحاد جامعه ،مجاز میدانند.
از آنجــا که تحقق این نیت اصالحطلبان در بخشهــای مردم نهاد ،از جمله بخش
خصوصی ،ســازمانهای غیرانتفاعی و کســب و کار خالقانه خــارج از حیطه اختیار
دولتها در جریان بوده و زنان بســیاری در این بخشها اقدامات خوبی را شــروع و با
چنگ و دندان در صدد حل مشکالتشــان برای حضور در جامعه هستند لذا این روند
را نظاره و با مشــارکت فعال و تزریق امیدواری ،انگیزه ،ایده و مهمتر از آن تهیه ادبیات
مورد نیاز و صد البته پاســخگوئی به نیاز روز افزون جامعه برای حل مشکالتشــان از
تقویت نقش سیاســی اجتماعی زنان حمایت میکننــد .بنابراین آنها عالقهمند بوده
و هســتند که دولت دوازدهم در صدد تحقق این راهبرد اصالحطلبی از طریق رشــد
طبیعی زنان شــاغل در ســازمانها و نهادهای دولتی زمینه رشد بیشتر کمی و کیفی
آنان را از طریق ســرمایهگذاری در آموزش آنان برای جلوگیــری از هرز رفتن نیروی
آنان را فراهم نماید .آنها بر خالف آنچه وزیر کشــور در مصاحبه با ایلنا گفته " :پست
استانداری یک پست امنیتی قضائی است و زنان هنوز نمیتوانند در این موقعیت شغلی
استانداری قرار گیرند" ،معتقدند مدیران زن بسیاری در واحدهای تابعه وزارت کشور و
مخصوصا استانداریها حضور دارند که بتوانند در مدیریت اینچنین پستهایی خدمت
کنند.
بســیاری از فعالین زنان معتقدند از آنجا کــه در کابینههای قبلی وزیر زن حضور
داشــته االن عدم تخصیص چنین پســتی به زنان به نوعی پسرفت واگذاری نقش به
این بخش از جامعه است .دولت یازدهم هنوز بار منفی کابینه بدون وزیر زن را دارد بر
دوش میکشــد .این مطالبه افکار عمومی است و ماهی را هر موقع از آب بگیریم تازه
است .وعده سر خرمن به زنان ندهیم! و با تمایالت جاه طلبانه آنان بازی نکنیم! و به یاد
جنگجوئی باشیم که از یک لشگر نمیترسید اما از زنان میترسید! به آنها اعتماد نموده
و آنها را دنبال نخود سیاه نفرستیم .البیگرها خودشان به افراد پیشنهادی خویش گیوه
بدهند! آنها هشــیارند و در دوره بعدی دیگر به حرفهای مسئولین اعتماد نمیکنند!
انتشار یک لیست مردانه از وزرا به ضرر رئیسجمهور و دولت اینده است که با مشکالت
زیادی روبرو است .این تابو قبال" شکسته شده ،باید جسارت داشت تا این راه با قدرت
ادامه یابد .انشااهلل!

در یکصدو یازدهمین سالگرد انقالب مشروطیت مراسم تحلیف رئیسجمهور دوازدهم با حضور مهمانان خارجی در خانه ملت برگزار شد.
روحانی در فرازی از سخنانش به سابقه صد و یازده سال دموکراسی خواهی ملت ایران فخر فروشی کرد و اظهار داشت :مردم ایران در برج
 111پلهای دموکراسی قرار دارند.
روحانی در این سخنان تاریخی کنایههای گزندهای به ترامپ زد و از وی بهعنوان نوآمده سیاسی یاد کرد.
وی از برجام بهعنوان ســند صلح جهانی یاد کرد .همچنین اظهار داشت ما از مادر صلح و تفاهم و مذاکره که زیر بنای برجام بود ،رونمایی
میکنیم.
رئیسجمهور دراین جلســه نیم نگاهی هم به جامعه رای دهندگان  29اردیبهشــت داشــت و قاطعانه اعالم کرد به وعدههای انتخاباتی
اردیبهشــت  96وفادار خواهد ماند .پیام آرام بخش روحانی در این مراسم به دنیا تکیه بر صلح طلبی بود و بر قول تعامل گسترده و حداکثری
بــا جهان بار دیگر تاکید کرد .یک بار دیگر ضمن خوشآمدگویی بــه مهمانان گفت که دولت دوازدهم در زمینه تعامل با دنیا همچنان معتدل

خواهد ماند.
وی بر کســانی که شعار ایران هراسی را سر میدهند با این جمله "ســاح ما متکی بر صلح ماست" ،دیپلماسی جنگ ستیزانه ایران را به رخ جهانیان کشاند و صراحتا
از توقف جنگ در ســوریه و یمن سخن گفت .روحانی برای اثبات اقتدار دولتش تاکید کرد که در ایران حاکمیت دو گانه نداریم این شاید حاشیهای بر متن تفاهم رهبری و
رئیسجمهور در دوره دوازدهم باشــد .البته در این مراسم روسای سابق و اسبق جمهوری هم شرکت نداشتند .اما عدم حضور فرمانده سپاه ،مورد بحث و گفتگوی محافل
خبری و رسانه بین المللی قرار گرفت .روحانی که در جریان انتخابات  96بیشترین رای را از جامعه اهل تسنن را کسب کرد جا داشت از مولوی عبدالحمید ،رهبر اهل تسنن
ایران دعوت بهعمل میآورد تا در این مراسم در کنار سایر نمایندگان اقلیتهای مذهبی حضور داشته باشد.

یادبود

روز تنفیــذ اســت و یادآور چهارشــنبه
دوازدهم مرداد سال 88؛ روز تنفیذ.
پدرم!
شــما تصمیــم گرفتــه بودیــد در آن
جلســه شــرکت نکنید زیرا آن جلســه را

یادداشتهای امروز
صفحه 2

حکومت اسالمی باید به دنبال
تبرئه افراد باشد نه مجازات

دلنوشته ای از فاطمه هاشمی

جای خالی پدرم در مراسم تنفیذ و تحلیف

حرام میدانســتید .بخش قابــل توجهی از
رایدهنــدگان نیز حضور در آن مراســم را
درست نمیدانستند و نسبت به آن اعتراض
داشتند.
همه به خاطر دارند که در نامه به رهبری
انقالب نوشتید :اگر نظام نخواهد یا نتواند با
پدیدههای زشت و گناهآلودی مثل تهمتها،
دروغها و خالف گوییهای مطرح شــده در
آن مناظــره برخــورد کند و اگر مســئوالن
اجــرای قانــون نخواهنــد و یــا نتوانند به
تخلفهای صریح خالف قانون در اعالن افراد
به عنوان فاســد که فقط بعد از اثبات تخلف
در دادگاه قابل اعالن اســت ،رسیدگی کنند
و اگر فردی در موقعیت ریاســت جمهوری
بدون مراعات شــان منصب مقدسش ،خود

را مجــاز به ارتکاب چنیــن گناهان کبیره و
اخالقشکن علیرغم سوگند به مراعات شرع
و قانــون بداند ،چگونــه میتوانیم خود را از
پیروان نظام مقدس اسالمی بدانیم؟
و اینهــا را در حالــی مرقــوم کردید که
میدانســتید عدم حضورتان در آن جلســه
برای خود ،خانواده و مخصوصا مهدی هزینه
ســنگینی در پی دارد .از شما خواسته شده
بــود حکم تنفیــذ را به دســت احمدینژاد
بدهید! که برای شما و ما جای تعجب فراوان
داشــت .ولی گفتید به آنچه اعتقاد و ایمان
دارید عمل میکنید.
آری پــدرم! تو پدر سیاســتورزی بودی
حال آنکه از سیاسیکاری و مصلحتاندیشی
برای خود پرهیز داشتی و سیاست و مصلحت

را برای مردم میخواستی.
آری میگویــم و بارهــا تکــرار میکنم،
همانگونه که خودت هــم گفتی :مردم آگاه
هســتند و بعد از رفتنت هم آگاهی خود را
به دنیا نشــان دادند و قدرشــناس تو بوده
و هســتند .این مردم به پــاس آن آگاهی و
قدرشناسی در بهار  96دوباره به میدان آمدند
و حماسه دیگری را رقم زدند همانگونه که
تــو میخواســتی .امروز مــردم عزیز ایران
برخالف سال  88با خوشحالی مراسم تنفیذ
را به تماشا نشســتهاند .کاش بودی و مانند
ســال  92همراه با دلهای مردم در مراسم
تنفیذ حضور مییافتی ونتیجه بصیرت و صبر
خود را می دیدی اما اطمینان دارم که همراه
ما و ناظر بر هرچه میگذرد هستی.

رحمتاله بیگدلی
صفحه 2

امیدبخش و شادیآفرین باشید!

جهانبخش خانجانی
صفحه 2

زنان مدیر کارنامه قابل
دفاعی دارند

انا هلل وانا الیه راجعون
جناب آقاى اسمعيل شاه محمدى
نایــب رئیــس اول شــورای عالی
سیاستگذاری اصالح طلبان شهرستان
ری
بدینوســیله چهلمیــن روز درگذشــت
جانســوز جوان نــاکام ؛برنای رعنــا ؛خواهر
زاده گرامیتان شــادروان " امید به خوبی"
را خدمــت جناب عالی و خانــواده داغدیده
تســلیت عرض مینمائیــم و از حضرت حق
مسئلت داریم که وسعت صبر شما و خانواده
محترم آن عزیز ســفرکرده به اندازه دریای
غمتان وبه بیکرانگی رحمت الهی باشد .
ســید علی اکبر محتشــمی پور  -رسول
منتجــب نیا  -ســید هادی خامنــه ای -
ســید عبدالواحــد موســوی الری  -هادی
غفاری  -احمــد منتظری  -قدرت علیخانی

 محســن رهامی  -غالمحسین کرباسچی ســید حسین مرعشی  -ســعید حجاریان ابوالقاســم سرحدی زاده  -الیاس حضرتی حســین کمالی  -مرتضــی حاجی  -رضاامراللهی  -محســن هاشمی  -یاسر هاشمی
 محمدحســین کروبی  -غالمرضا حیدری علی محمد غریبانــی  -مرتضی الویری -حســین مظفری نژاد  -محســن علی جانی
 سید حسن الحسینی  -سید مصطفی تاجزاده  -عباســعلی زالی  -علــی صالح آبادی
 علی نظری  -علیرضا محجوب  -ســهیالجلودارزاده  -شــهربانو امانی  -پروانه مافی
 فاطمه سعیدی  -حسین عسگری  -سیدکامل تقــوی نژاد  -محمد حســین خلیلی
اردکانــی  -ابراهیم امینی  -جــواد اطاعت
 -عبــاس دوزدوزاني  -نصــرت اهلل تاجیک

 ابوالفضل ســروش  -عبدالرضا هاشمزایی مجید نصیرپــور  -غالمعباس علیخانی -محمد جواد حق شــناس  -حسین تاجیک
محمد ســاالری  -مجید فراهانی  -حجتنظری  -افشین حبیب زاده  -مجید فراهانی
 حسن اسماعیلی  -جهانبخش خانجانی -حســن رباطی  -حسن خلیل آبادی  -سید
روح اهلل (موســوی درچه ای  -عبدالحسین
پهلوانی  -فیض اهلل عرب ســرخی  -محمد
علیخانی  -اصغر زارع کهنموئی  -جواد امام
 سید حسن رسولی  -ولی اهلل شجاع پوریان مصطفی ســلیمی  -محمدعلی والیتی -احمد محمود رباطی  -مجید محتشــمی -
میرعلی اصغــر نگارنده  -حبیب اهلل تاجیک
اســمعیلی  -محمودزمانی قمی  -اسماعیل
نــادری  -ابوالفضل نصرت آبــادی  -حمزه

کرمی  -عمادالدين باقی  -قاســم میرزایی
 محمد قوچانــی  -مریم باقی  -علی اصغرشریف  -فرهاد افشار  -بیژن تاجیک  -احمد
اســماعیل وند  -ابوالفضل شیخلر  -سیاوش
شهریور  -محمدرضا مشایخ  -علی کریمی -
سیدحســین موسوی بلده  -محسن شعبانلو
 محمد آقازاده  -محسن بیات  -بهنام پورحیدری  -غالمرضا پنــاه  -تراب نریمانی -
ثریا شارقی  -فاطمه فکوریان  -محسن لک
 محمد رئیســی  -علی میرزایی  -محسننبــوی  -علی فراهانــی  -میرغفوری  -رضا
نورالهی
زمــان برگزاری مراســم  :یکشــنبه 15
مردادماه  -ساعت  15تا 30/16
مکان  :شــهرری  -میدان نماز  -ســالن
اجتماعات مسجد جامع ارشاد

زهره آشتیانی
صفحه 3

زنان سهمخواهی میکنند!

افسانه اقبالنیا

