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جواد امام گزینه جدی
استانداری تهران

جواد امام مدیر عامل بنیاد باران از سوی طیفهای مختلف
اصالحطلب بهویژه مجمع نمایندگان استان تهران برای جانشینی
سیدحسین هاشمی (استاندار فعلی) مطرح شده است .مدیر عامل
بنیاد باران یکی از گزینههای پرشانس برای نشستن بر کرسی
استانداری پایتخت میباشد .وی در حال حاضر دبیر کل حزب
مجمع ایثارگران کشور است
رحمتاله بیگدلی فعال سیاسی اصالح طلب:

ویژهخواری و تقدم

براساس آقازادگی
مطرود است

اعالم روحانی به جهانیان:

اقتصاد یک تریلیون دالری ایران
ادبیات جاهالنه ترامپ زیبنده سازمان ملل نبود

صلح زیباست ،نه سالحهای مرگبار

صفحه 3

یاشار سلطانی:

مداخله خارجی بحرانهای سوریه
و یمن را تشدید میکند

پشت پرده برخی

انتصابات در شهرداری،
بغرنج است

یادداشتهای امروز
صفحه 7
جهان ،تصور من است

عاطفه مجیدی
همین صفحه
ورود به استادیوم
دغدغه بانوان تهرانی

جواد شقاقی
صفحه 4
بعد از تعدیل مواضع آمریکا،
شورای امنیت تحریمها...

صفحه 2

سرمقاله

بیم و امیدهای استقاللطلبی

امیر مقدور مشهود-دبیر سرویس سیاسی

این روزها مباحث پیرامون همه پرســی اســتقالل کردستان عراق
بسیار شنیده میشود.
اصرار ســران کــرد عراقی از یک ســو و مخالفت سیاســتمداران
کشــورهای منطقه نشــان میدهد که تبعات این تصمیم محدود به
مرزهای عراق نخواهد بود.
به همین دلیل شاهد رایزنیهای گسترده در سطح نظام بینالمللی
هســتیم .تطبیق مرزهای سیاســی خاورمیانه با فرمت دولت – ملت
برآمده از قرارداد وســتفالیا کماکان موجب مناقشات و درگیریهای
قومی و مذهبی میشود.
اگر درست نگاه کنیم متوجه میشویم که تمام درگیریهای جاری
در منطقه ریشه در همین امر دارد .از داعش گرفته تا کردستان عراق
همگی نشاندهنده این مهم است که شکل و شمایل حکومت برآمده
از الگوی نامبرده با ســاختار فکری بسیاری از ساکنان این منطقه در
تضاد است.
در این میان تنها کشــوری که با اســتناد به اندوخته تاریخی خود
میتواند از این وقایع فارغ بوده و کماکان با اقتدار به تمامیت سرزمینی
و استقرار دولت مرکزی تداوم بخشد ایران است.
ایــن مهم شــاید بــرای افــراد و جریانهایی که قصــد دارند در
تصمیمگیریهای سیاســی از مولفهی مهم و حیاتی تاریخ و فرهنگ
ایرانی چشم بپوشند درس مهمی باشد.
چه کسانی که فقط بر جنبه های مذهبی پای فشرده و برای تاریخ
ایران و ایرانی ارزشــی قائل نمی شــوند و چه کســانی که با سودای
جهانی شــدن مست شــده و تمام اندوخته های منحصر به فرد این
سرزمین را فراموش کردهاند.
بایســته است که دولت مرکزی ایران قدردان این سرمایه ارزشمند
بوده و بیش از پیش بر اهمیت آن توجه داشــته باشد .باید دقت کرد
که این توجه شکلی کامال متفاوت از آن چیزی است که رژیم پهلوی
بر آن اصرار می ورزید.
انسجام ملی ایرانیان در گرو تنوع اقوام و فرهنگهای گوناگون است
که توانســته اند در طول قرنهای متمادی فارغ از ریشــه های محلی
خود در کنار یکدیگر به زیست مصالحه آمیز عادت کنند .این مهم نه
با یکســان سازی زبان و نه دین و مذهب یا هر چیز دیگری به دست
آمده است.
تنها مولفه فرهنگی زیســت مســالمت آمیز در خرده فرهنگهای
محلی می تواند این مهم را تداوم بخشــد .احترام متقابل ،یکســانی
در احراز مقام و منصب و تصمیم گیری کالن ،شــرایط مساوی برای
مناسک و مراسم های خاص مهمترین راه برای حفظ این یکپارچگی
است.

امیررضا نظری

رییس جمهوری در جمع سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد:
دولت جدید آمریکا با پیمان شکنی و نقض تعهدات بین المللی ،فقط اعتبار جهانی خود را می شکند
در این بزرگ ترین تریبون بینالمللی ،با صدای بلند اعالم میکنم ،که اعتدال منش و روش ملت بزرگ ایران اســت .اعتدال نه انزواطلبی اســت و نه اســتیالجویی؛ اعتدال نه
بیتفاوتی اســت و نه پرخاشگری .مشی اعتدال ،مشــی صلح است؛ اما صلحی عادالنه و جامع؛ نه صلح برای ملتی ،و جنگ و درگیری برای ملتی دیگر؛ سالح های مرگبار صادراتی
خبر اول
زیبا نیست؛ صلح زیبا است ،تحریمهای ظالمانه زیبا نیست ،عدالت زیبا است.
ایران نه میخواهد ،امپراتوری تاریخیاش را احیا کند و نه میخواهد ،مذهب رسمیاش را حاکم کند و نه میخواهد انقالبش را با زور سرنیزه صادر کند .ما برای ترویج فرهنگ و
تمدن و مذهب و انقالبمان ،به قلبها وارد میشویم و با عقلها سخن میگوییم .شعر میخوانیم و با حکمت سخن میگوییم .سفیران ما ،شاعران ،عارفان و حکیمانمان هستند .ما با
مولوی تا این سوی اقیانوس اطلس را در نوردیدهایم .ما با سعدی در دل آسیا نفوذ کردهایم .ما با حافظ جهان را فتح کرده ایم پس چه نیازی ،به فتح جدید داریم؟!
متاســفانه برخی خود را از این امکان تازه محروم کردند .به خود تحریمی دست زدند و حال با احساس غبن ،فکر میکنند فریب خوردهاند .در حالی که ما نه فریب خوردهایم و نه
کســی را فریب دادهایم .آنها میخواســتند سالح نداشته اتمی را از ایران ،سلب کنند ،و البته ما از سلب چیزی که نداشتهایم و مدعی آن هم نبودیم ،ابایی نداریم .نمی توان پذیرفت رژیم غاصب صهیونیستی
که با سالح هستهایاش منطقه و جهان را تهدید میکند و متعهد به هیچ مقررات و نظارت بینالمللی نیست ،ملتهای صلحطلب را نصیحت کند.
به صراحت میگویم که جمهوری اسالمی ایران اولین کشوری نخواهد بود که برجام را نقض کند ولی در مواجهه با نقض آن عکسالعملی متناسب و قاطع نشان خواهد داد .اگر «نااهالن عرصه سیاست» این
توافق را از بین ببرند ،هرگز قادر نخواهد بود جمهوری اسالمی ایران را در مسیر پیشرفت و تعالی خود باز دارد.
دولت جدید آمریکا با پیمان شکنی و نقض تعهدات بین المللی ،فقط اعتبار جهانی خود را میشکند و اعتماد دولتها و ملتها نسبت به هر گونه مذاکره و تعهدات آینده خود را از دست میدهد.
ادبیات جاهالنه ،زشت ،کینهتوزانه و مشحون از اطالعات غلط و اتهامات بیپایه از زبان رییس جمهور آمریکا علیه ملت ایران دیروز در این مجمع محترم شنیده شد ،نه تنها این گونه سخنها در شأن سازمان
ملل نبود ،بلکه در تقابل با خواسته امروز همه ملتها از این اجالس است ،یعنی اتحاد دولتها برای مقابله با جنگ و تروریسم.
بیثباتی و خشونتورزی در منطقه ما با مداخله نظامی قدرتهای فرامنطقهای تشدید خواهد شد؛ همان قدرتهایی که اکنون با هدف مداخله بیشتر و فروش سالحهای مرگبارشان ،ایران را به ایجاد ناامنی
متهم میکنند .من به صراحت اعالم میکنم که مداخله خارجی و تعیین تکلیف برای مردم منطقه ،نتیجهای جز تداوم و گســترش بحران برجای نخواهد گذاشت .تحریمهای اقتصادی نه تنها مایه توقف ایران
نشد ،بلکه عزم ملی را برای تقویت تولید ملی راسخ تر کرد .دستیابی به باالترین نرخ رشد جهانی در سال گذشته نشان داد که اقتصاد ایران میتواند با ظرفیت رشد یک تریلیون دالری در بیست سال آینده،
امیدبخشترین اقتصاد نوظهور جهان شود .سیاست دولت در ایران بر آن است که با بهبود مستمر فضای کسب و کار ،حمایت از حقوق مالکیت فکری ،اصالح مداوم قواعد حکمرانی و مبارزه جدی با پولشویی،
فضای حقوقی مساعد برای سرمایهگذاری در شرکتهای دانشبنیان و حوزههای مختلف فنی و اقتصادی را بیش از پیش فراهم نماید.

ورود به استادیوم دغدغه بانوان تهرانی

سخن روز

جواد شقاقی-روزنامهنگار

باید یک زن بود تا فهمیــد زن بودن چگونه چیزی
است؛ باید زن بود تا دردها ،غصهها و دلتنگیهای یک
زن را تجربه کرد؛ باید یک زن بود تا خواستهها ،رویاها
و مطالبــات آنان را فهمید .مردان نــو (مردان طرفدار
حقوق زنان) هر چند میتوانند زمینههای مطرح شدن
مطالبات زنان را فراهم کنند اما نباید خود را صدای زنان
و بیان کننده خواستههای آنان بدانند؛ یک مرد چگونه
میتواند هستی متفاوت یک زن را درک کند!
باید یک زن ایرانی بود تا از جانب زن ایرانی ســخن
گفت؛ باید یک زن ایرانی باشــی تا از ســرکوب شدن
توسط مردان ایرانی فریاد اعتراض برآوری؛ فقط یک زن
ایرانی میتواند از دغدغههای همســرداری ،دلشورهها
برای فرزندان و  ...ســخن بگوید .یک زن سفیدپوست
اروپایی چگونه میتواند بیان کننده خواستههای زنان
سیاهپوست آفریقایی باشد و خود را نماینده همه زنان
دنیا بنامد و ترجیحاتاش را مورد قبول تمام زنان بداند!
زنان اروپایی این حــق را ندارند که از جانب تمام زنان
دنیا سخن بگویند.
باید یک زن کرد باشــی تا رنجها و آالم زنان کرد را

بتوانــی بر زبان بیاوری؛ باید یــک زن از ایل بختیاری
باشی تا مشــقات و ســختیهای کار را برای یک زن
بتوانی بفهمــی و از خیال آالچیق نو بگویی؛ باید دختر
ترکمن باشــی تا از انتظار عشــقهای دور بگویی؛ از
آرزوهای بیکران در خلقهای تنگ و روز بیخســتگی
دویدن و شب ،سرشکستگی ...یک زن تهرانی چگونه
میتواند نماینده و مطالبهگر خواســتهای تمام زنان و
دختران ایرانی باشد! در موج سوم فمینیسم اعتقاد بر
این است که ساختارهای عام و جهانشمول زنانه وجود
ندارند .در این موج از فمینیســم بر وجود تفاوتهای
خود زنان تاکید گذاشــته میشود و فرض بر این است
که زنان کشــورهای پیرامون و جهان سومی ،عالوه بر
اینکه از جانب مردان مورد تبعیض واقع میشــوند ،از
ســوی زنان اروپایی نیز مورد سرکوب واقع هستند؛ از
آنجایی که زنان سفیدپوست اروپایی ترجیحات و منافع
و خواستههای خودشان را به عنوان حرفهای تمام زنان
مطرح میکنند ،خواستهها و تفاوتهای آنان همچنان
سرکوب میشود و صدایشان شنیده نمیشود.
در اینجــا باید ایــن نکته را مطرح کــرد که زنان

شهرســتانی عالوه براینکه مورد تبعیض جنســیتی
از سوی مردان هســتند ،از جانب زنان مرکز و تهران
نیز مورد سرکوب واقع میشــوند و تفاوتها و صدای
خاصشان ناشنیده باقی میماند.
باید زمین ه را فراهم کرد تا همه صداهایی که در حاشیه
قرار گرفتهاند و طرد شدهاند ،شنیده شوند؛ باید کمک
نمود تا هر کس صدای خاص خودش را داشته باشد و از
جانب خودش سخن بگوید .دیدن یک مسابقه فوتبال
آیا ترجیح و خواسته یک زن ایرانی است؟ آیا میتوان
این خواسته را ،مطالبه همه زنان ایرانی دانست؟ تا چه
حد این خواســته در راستای منافع واقعی زنان است و
همچنان به سود و قوامبخش ساختارهای مردانه نیست؟
چــرا باید فوتبال مردان در متن باشــد و فوتبال زنان
همچنان در حاشیه قرار گیرد؟ چرا گردش مالی ورزش
مردان چندصد برابر گردش مالی زنان است؟ آیا رفتن
زنان به استادیوم همچنان بر گردش مالی فوتبال مردان
نخواهد افزود و قوامبخش همین ســاختارهای مردانه
نخواهد بود؟ تا چه میزان مطرح کردن این مطالبه برای
مقاصد سیاسیای است کال منافع آن برای مردان است؟

