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پاســخ های روحانی به سؤاالت درباره انتخابات ،شایعه استعفا ،حوادث آبان ،سانحه هواپیما ،برجام و مذاکره:

مردم اشتباه نمیکنند

روز گذشــته یــک نامــه
جعلــی در فضــای
مجازی منتشــر شــد که
طی آن معاونت درمان
وزارت بهداشت خطاب
به آقای رئیس جمهور متذکر شــده اســت که
تاکنون در سطح کشور  35نفر به ویروس کرونا
مبتال شــدهاند و  4نفر جان باختهاند و ضریب
احتمال رشــد ناگهانی این بیماری وجود دارد
کــه با کمبــود امکانات دارویی مواجه هســتیم
و در پایــان نیز ســه پیشــنهاد ارائه کرده اســت.
رونوشت آن را به  7جا نیز ارسال نموده است.
هــر کســی کــه حداقلــی دقــت داشــته باشــد،
میتوانــد بفهمــد که این نامه جعلی اســت و
اتفاقاً یک فرد مبتدی آن را جعل کرده است.
ولــی نکته مهــم این اســت ،متنی که آشــکارا
جعلی اســت چــرا به ســرعت در شــبکههای
اجتماعــی بازتاب یافت و کمتر کســی به خود
جــرأت داد کــه پیش از تکذیب رســمی وزارت
بهداشــت ،آن را مــردود اعــام کنــد؟ وزارت
بهداشــت نیز بــرای رد این نامــه چندین ایراد
شــکلی آن را برشــمرد .ایرادهایــی کــه هر فرد
آشــنا بــه امــور اداری میدانــد کــه در این نامه
هســت .از جمله ایــن که هیچ معــاون وزیری
نامــه را بــه جــای وزیر باال دســت خــودش به
رئیس جمهوری نمینویسد .اگر هم بنویسد،
رونوشت به مقام رهبری نمیدهد! و...
ولی پرســش این اســت که فرض کنیم کســی
که وارد باشد و بخواهد چنین نامهای را جعل
کند ،به راحتی میتواند ،آن را به گونهای جعل
کند که هیچکدام از ایرادات مزبور در آن نباشد.
در ایــن صــورت وزارت بهداشــت یــا مقامات
دیگر چگونه میتوانستند اعتماد عمومی را در
جعلی بودن این نامه به دست آورند؟ در واقع
اثبات جعلی بودن این نامه را باید در جاهای
دیگــری جســت .اینکه چــرا چنین نامــهای با
انتشار گسترده مواجه میشود؟
اول اینکــه فــرض کنیــم متن نامه بــه نحوی
جعــل شــده بــود که بــه لحــاظ شــکلی جای
تردیدی در صحت نامه باقی نمیگذاشــت.
در ایــن صــورت آیا باید پذیرفته میشــد؟ آیا
ممکن اســت که ماجــرای گفته شــده در این
نامه تــا این مرحله پنهان مانده باشــد؟ مگر
میشود  35نفر قرنطینه باشند ،و  4نفر فوت
کرده باشــند ،و هیچ عکس و خبر و اعتراضی
از بازمانــدگان یــا همراهــان یــا پرســتاران یــا
پزشــکان منتشر نشــده باشــد؟ آن هم با این
توضیــح که ایــن اتفاق نه در یــک جا بلکه در
سراسر کشور رخ داده باشد؟
دوم اینکه چرا اعتبار رسانه رسمی تا این حد
ســقوط کرده که مردم باید دنبالکننده اخبار
جعلی از شبکههای اجتماعی بینام و نشان
باشند؟
ادامه در صفحه 3

 97درصد قراردادها
سفید امضا شده است

زنگ کولبری بعد از
تعطیلی مدرسه

 پای مسئولیت خود هستیم اگر رأی مردم نبود ،مشروعیت نداشتیم به ملت خیانت نمیکنم استعفا را تکذیب میکنم؛ پای وعده و قولمان تا ساعتآخر خواهیم ماند
 نرخ بنزین تصمیم همه حاکمیت بود انتخابات را زیر سؤال نبردم و نمیبرم افتخار میکنم که با رأی مردم انتخاب شدم آمار کشتهشدگان آبان در اختیار پزشکی قانونی است -لوایح  FATFدر پیچ و خم مجمع گرفتار شده است

گروه سیاســی /رئیــس جمهــوری در نشســت خبری
روز گذشــته خــود ،بــار دیگر چهــره یک سیاســتمدار
واقعگرا را از خود به نمایش گذاشــت ،سیاستمداری
کــه واقعیــات زمیــن سیاســت و اجــرا را میبینــد و
براســاس مقــدورات ،تصمیــم میگیــرد و عمــل
میکند .مشــخصاً وقتی حســن روحانی از شرایط سه
گانه انتخاباتی گفت ،این واقعگرایی نمایانتر شد .او
گفت برای انتخابات ســه شــرط میتوان متصور بود؛
انتخاب مطلوب ،انتخــاب محدود و انتخاب نکردن.
برایــن اســاس او توصیه کرد حال که شــرایط انتخاب
مطلــوب وجود نــدارد ،بهتریــن راه انتخــاب محدود
اســت ،نه اینکه اساســاً انتخاب کنار گذاشــته شود .به
همین ســیاق اگر بخواهیم نشست خبری روز گذشته
رئیــس جمهوری را توصیــف کنیــم ،میتوانیم آن را
نشســتی برای تشــریح شــرایطی بدانیم که دولت در
آن قرار دارد؛ شرایط فشار حداکثری امریکا از یک سو
و تالطمهای سیاســت داخلی از ســوی دیگر ،باوجود
این ،روحانی نشــان داد دولــت دوازدهم تالش کرده
اســت بهترین تصمیمات را اتخاذ کنــد ،تصمیماتی
کــه زمینهســاز کاهــش نوســانهای اقتصــادی در
ماههای اخیر شــده است .نشســت خبری روز گذشته
روحانی یک تفاوت عمده هم داشــت؛ اینکه او زمان
کمتــری را بــه صحبتهــای آغازین خــود اختصاص
داد و این بار ترجیح داد به ســؤاالت تعداد بیشــتری
از خبرنگاران پاســخ بگوید .او درباره ماجرای ســقوط
هواپیمــای اوکراینی ،به تفصیــل توضیح داد که خود
او و دولــت چطــور و چــه زمانــی از واقعیــت حادثــه
مطلع شــدند ،یا درباره انتخابات ،نــه تنها همگان را
به شــرکت در انتخابات توصیه کرد ،بلکه گفت وقتی
او پشــت تریبون از هیأتهــای نظارت انتقاد میکند،
بــه ایــن معنی اســت کــه رایزنیهــای پشــت صحنه
او جــواب نــداده اســت و چــه بســا این پشــت تریبون
گفتنهــا نتیجه بخــش هم بوده اســت ،از جمله این
نتیجــه کــه تعــداد حوزههــای انتخابیــه غیررقابتــی،
براســاس آمار وزارت کشــور به  44حوزه کاهش یافته
اســت .روحانــی در دفــاع از انتخابهــای مــردم هم
تأکیــد کــرد که مــردم اشــتباه نمیکنند .مشــروح این
نشست خبری را در ادامه میخوانید.
ëëدولت هیچ لیست انتخاباتی ندارد
قرار داشتن در آستانه انتخابات و انتقادات دولت
در روزهای گذشته نسبت به بخش نظارتی انتخابات
در موضــوع رد صالحیتهــا ســبب شــد کــه موضــع
دولت نســبت به انتخابــات و تأیید صالحیتها یکی
از مکررترین موضوعات مورد پرســش باشد.روحانی
در پاســخ بــه ســؤال خبرگــزاری تســنیم و پرســش او
دربــاره آنچــه در شــبکههای اجتماعی تحــت عنوان
فهرســت یــاران روحانی تبلیــغ میشــود ،تأکید کرد:
دولت در انتخابات هیچ دخالتی ندارد .هیچ لیســتی
به نام دولــت در انتخابات نداریم .روحانی هم هیچ
لیستی ندارد مردم آزاد هستند ،امیدوارم به بهترین
شکل مردم در انتخابات شرکت کنند.
رئیــس جمهــوری بــا ابــراز خرســندی نســبت بــه
به وجود آمدن شــور و نشاط نسبی برای انتخابات در
کشــور افزود :حتماً یک انتخابات پرشــور و حداکثری
بــه نفع همه ماســت و بــه طــور حتــم امریکاییها از
حضور حداکثری مردم خوشــحال نمیشوند و حتماً

از انتخاباتــی که با حضور حداقلی باشــد ،خوشــحال
میشوند و به نفع کشور ما هم نخواهد بود.
روحانی با بیان اینکه نگران بودم نکند شــرایط به
گونهای باشــد که یــک رقابت خوبی صــورت نگیرد و
وقتی رقابت نیســت ،انتخابات ممکن اســت سالم و
درســت باشد اما حضور کم میشود ،حضور مردم با
رقابت بیشتر میشود ،گفت :گزارشی که وزارت کشور
قبــاً بــه من داده بود و در دولت مطــرح کرد این بود
که  70حوزه غیررقابتی اســت و این من را نگران کرد
و همــه تالش من این بود که یــک کاری کنیم که این
رقابت بیشــتر شود و حتیاالمکان آنهایی که میشود
طبــق قانــون تأییــد شــوند ،تأیید شــوند و بــه صحنه
بیایند و رقابت پرشور شود .براساس آخرین گزارشی
که امــروز به من دادند فقط  44حوزه رقابتی نیســت
و بقیــه حوزهها رقابتی اســت .اینکه انتخابات در اکثر
حوزههــا رقابتی اســت و مــردم حضور پیــدا میکنند
برای من خوشحال کننده بود.
رئیــس جمهــوری تأکید کــرد :در جاهایــی هم که
وزارت کشــور اعــام میکنــد رقابتــی نیســت بــاز هم
مــردم بایــد حضور پیــدا کنند ،ممکن اســت از حزب
آنهــا کســی نباشــد ،امــا به هــر حال همــه مــا ایرانی
هســتیم ،عالقهمنــد بــه انقالب و کشــور هســتیم ،در
حزب رقیب هم میشــود افــرادی را انتخاب کرد که
بــه نظر مردم اصلح و بهتر هســتند و میتوانند بهتر
برای کشور در پارلمان و مجلسشان مفید باشند.
ëëانتصابات مربوط به رژیم گذشته بود
او در پاسخ به سؤال خبرنگار «فارس» که سخنان
اخیــر روحانی دربــاره انتخابــات را حائــز تأثیر منفی
بــر حضور حداکثــری مردم ارزیابی کــرد ،گفت :هیچ
موقــع مــن انتخابــات را زیر ســؤال نبــردم و نخواهم
برد .انتخابات مســأله بسیار مهمی در کشور ما است
و یــک رکــن رکین اســت و همان طور کــه رهبری هم
فرمودنــد ،همــه ارکان کشــور بــا انتخابــات و بــه طور
مســتقیم یا غیرمستقیم روی کار آمدند و مشروعیت
خودشــان از لحــاظ حقوقی و اجتماعــی با رأی مردم
اســت .همــه حــرف مــن از روز اول کــه ممکن اســت
بعضیهــا برداشتشــان دقیــق نباشــد ،ایــن بود که
نگذاریــم انتخابــات تبدیــل بــه انتصابات شــود و نه
اینکــه االن انتصابــات اســت و انتخابــات نیســت.
او افــزود :اگــر انتخابــات نیســت پــس چرا خــود من
اصــرار میکنــم بیاییــد شــرکت و حضــور پیــدا کنید،
اگــر انتخابات واقعی نیســت چرا ایــن همه خواهش
میکنــم از نظــارت شــورای محتــرم نگهبــان که یک
مقدار از ســختگیری کم کنید که رقابت بیشــتر شود و
اگر انتصابات اســت ،اصرار و التمــاس نمیخواهد و
همه بحثها برای این اســت که ما انتخابات داریم و
همه انتصابات نیست.
روحانــی تأکیــد کــرد :آن انتخاباتی کــه انتصابات
بود ،برای قبل از انقالب و رژیم گذشــته بود .من هم
در آن ســخنرانی گفتم که در زمان رژیم گذشته همه
در تهران انتخاب میشــدند و بیجهت در حوزههای
مختلــف مــردم را پــای صنــدوق رأی میکشــاندند و
نبایــد یــک روزی آنچنان اتفاقــی در تاریخ مــا بیفتد
و حتمــاً امــروز انتخابــات داریــم .او افــزود :االن در
انتخابات مثل همه امور ممکن اســت از فرآیندها به
طور کامل راضی نباشیم .اشکال ندارد ،انتقاد داشته
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روایت کودکان کولبر در کوهستان برفی

بهترین راه ،حضور پای صندوق رأی
و قهر نکردن با انتخابات است
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پنجاهوششمینکنفرانسامنیتیمونیخ با
سخنان تند ضد امریکایی به پایان رسید

امریکا
گوشه رینگ مونیخ
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استاندار :قبل از بارش برف هشدار داده بودیم

برخورد
با مدیران ناکارآمد
در بحران سفید گیالن
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صفحه  3را بخوانید

فراتر از
یک نامه جعلی

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به فعاالن
اقتصادیمیگوید

ابوالفضل نسائی  /ایران

دومیــن جلســه دادگاه رســیدگی بــه اتهامــات
روحاهلل زم مدیــر کانــال تلگرامــی آمــد نیــوز،
دیــروز در شــعبه  ۱۵دادگاه انقــاب تهــران بــه
ریاســت قاضــی صلواتــی برگــزار شــد .در ایــن
جلسه که نوبت به دفاع متهم از خود رسید ،زم
مدیریتش در زمان اغتشاشات دی ماه  96را بر
این کانال رد کرد و از تیم حفاظتی ویژهای گفت
که در فرانسه برای او تشکیل شده بود.به گزارش
مرکز رسانه قوه قضائیه ،در ابتدای این جلسه با
دستور رئیس دادگاه ،نماینده حقوقی معاونت
حقوقی نهاد ریاســت جمهوری به عنوان یکی
از شــکات پرونده در جایگاه حاضر شد و گفت:
نهاد ریاست جمهوری به سبب انتشار نامهای
جعلی به تاریخ  ۹اســفند  ،۹۶در کانال آمدنیوز
ناظــر بر موافقت ریاســت جمهــوری با حضور
بانــوان در ورزشــگاه آزادی از آقــای روحاهلل زم
و گرداننــدگان کانال آمدنیوز شــکایت دارد و از
دادگاه محتــرم تقاضــا دارد اتهــام جعــل نامه
بــا ســربرگ نهاد ریاســت جمهــوری و انتشــار
آن در کانــال آمدنیــوز را پیگیری کنــد .نماینده
حقوقــی وزارت ورزش و جوانــان نیــز به عنوان
شاکی دیگر این پرونده گفت :معاونت حقوقی
وزارت ورزش و جوانان به سبب جعل امضای
معــاون وزیــر وزارتخانــه مزبــور و انتشــار آن در
کانــال آمدنیــوز کــه مصــداق نشــر اکاذیــب به
قصد تشویش اذهان است ،از آقای روحاهلل زم
شــکایت دارد .نماینده حقوقــی بانک تجارت،
ابراهیــم اســامی قاضــی دادگاه کیفــری یــک
استان و حمید شیرمحمدی از جانبازان مدافع
حــرم از دیگر شــاکیان زم بودند که با حضور در
جایگاه ،شکایت خود را مطرح کردند.
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باشــیم اما نباید بخاطر انتقاد به فرآیندها ،انتخابات
را تــرک و قهــر کنیــم .رئیــس جمهــوری تأکیــد کرد:
افتخــار میکنــم که در ســالهای  92و  96بــا انتخاب
مــردم روی کار آمدم و اگر انتخاب مــردم نبود حتماً
مشــروعیت نداشــتم و نــه مــن بلکه مجلــس و همه
ارکان کشــور هــم همینطور و به نوعــی انتخابات و با
رأی مردم است.
روحانی یک اشــکال رقابتهای سیاســی در کشور
را ادامه دادن به رقابت بعد از مشخص شدن نتیجه
انتخابــات دانســت و افــزود :اشــکال ما این اســت که
در این داســتان مــا رقابــت را ادامــه میدهیم یعنی
انتخابــات هم که تمام میشــود ،باز رقابــت را ادامه
میدهیــم و بــاز میخواهیــم بــه مردم بگوییم شــما
اشتباه کردید ،نه مردم اشتباه نمیکنند .میخواهیم
بــه مردم بگوییم شــما اگر بــه این آقــای «الف» رأی
دادیــد اشــتباه کردیــد مــا به شــما گفتــه بودیم «ب»
بهتر است .چرا شما الف را انتخاب کردید .انتخابات
همین است .ممکن است ،جناح ما و جناح شما یک
نظری داشــته باشد .این نظر را ما عرضه میکنیم به
ملت .وقتی اکثریت قاطع مردم رأی دادند همه باید
تسلیم شویم.
ëëرهبری مخالف استعفای دولت است
روحانــی در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره شــایعات
اســتعفای رئیس جمهــور که احتماالً از ســوی رقبای
دولــت مطــرح میشــود ،گفت :اســتعفا بــه نظر من
خیلی معنا ندارد؛ از آغاز انتخابات آمدیم و به مردم
وعــدهای دادیم و قولی به مــردم دادیم؛ پای وعده و
قولمان تا پایان ،تا ســاعت آخر انشــاء اهلل خواهیم
مانــد و تــاش میکنیم تــا حد امکان آنچــه به مردم
وعــده دادیــم را اجرایــی کنیم؛ هرچند ممکن اســت
شرایط اقتصادی و فشار دشمن یک مقدار مشکالتی
را بــرای مــا ایجــاد کــرده باشــد .او در ادامــه افــزود:
ماههای اولیهای که انتخابات برگزار شــد ،یک چیزی
بــه دالیلــی در ذهن مــن بــود و من خدمــت رهبری
مطرح کردم و گفتم دولت آمده است و هنوز مراسم
به اصطالح تنفیذ و تحلیف انجام نشــده بود .دولت
آمده و میخواهد کار کند و شما اگر به هر دلیلی فکر
میکنید دولت یا فــرد دیگری بهتر میتواند خدمت
کند ،آمادهام براحتی کنار روم و ایشــان بشدت این را
رد کــرد و فرمود به هیچ عنوان؛ دلم میخواهد تا روز
و ســاعت آخر شــما به خدمتتان ادامه دهید و من
هــم حمایت میکنم .روحانی ادامــه داد :یکبار دیگر
در ســال  97بــه دالیلــی کــه االن نمیخواهــم بگویم
در دولــت مباحثــی که مطرح شــد؛ دو مرتبه خدمت
ایشــان مطــرح کــردم ،ایشــان فرمــود کــه مــن حتی
اجازه نمیدهم دولت یک ســاعت زودتر مســئولیت
را؛ بحــث مــاه و هفته نیســت؛ یک ســاعت هم اجازه
نمیدهم؛ دولت تا ساعت آخر باید کار خود را انجام
دهــد و مــن هــم از اول نظــرم همین بــوده ،االن هم
نظرم همین است و دولت تا ساعت آخر کار خودش
را انجــام میدهد و به وظیفــه خودش عمل میکند.
رئیس جمهوری تأکید کرد :همه مردم هم تا امروز از
نظام و از دولت حمایت کردند و دلشان میخواهد
شرایط کشور بهتر شــود؛ اگر شرایط بهتر میخواهیم
همــه بایــد از نظام حمایــت کنیم؛ در عیــن حال اگر
نقــدی داریــم ،آن نقــد را دلســوزانه مطــرح کنیــم،

اشــکال ندارد ممکن اســت جایی اصالح نیاز داشــته
باشــد؛ بنابرایــن ایــن حرف و شــایعه را قویــاً تکذیب
میکنــم؛ دولــت پــای مســئولیت و عهــد خــودش تا
ساعت آخر خواهد ماند.
ëëمشکل غیر قابل حل با عربستان نداریم
دیپلماسی منطقهای ،آخرین تحوالت آن و موضع
دولــت جمهوری اســامی ایران در قبال شــان یکی از
مســائلی بود که در پرسشهای خبرنگاران مورد توجه
قرار گرفت .رئیس جمهوری در پاســخ به این پرسش
کــه طــرح صلح هرمــز و تالشهــای دولت و دســتگاه
دیپلماســی بــرای تحقــق آن تــا کنون چــه نتیجهای را
در پی داشــته اســت ،گفت :برای همه جهانیان روشن
اســت که در این منطقه صلح و ثبات بدون مشــارکت
ایران و حضور ایران امکان ناپذیر است.
او بــا اشــاره بــه اینکه شــهید ســلیمانی بــه دنبال
ثبــات و امنیــت در منطقــه حســاس خلیج فــارس و
خاورمیانــه بــود و در مســیر گفتوگــو با نخســتوزیر
عراق بود که ناجوانمردانه او را به شــهادت رساندند،
درباره بازتابهای پیشــنهاد طرح صلح هرمز ،گفت:
از کشورهای منطقه ،برخی کشورها به خوبی استقبال
کردنــد ،برخــی کشــورها تاکنــون پاســخ صریحــی بــه
مــا ندادنــد امــا در عین حــال همچنــان معتقدیم که
راهحل صلح و امنیت منطقه ،کشورهای منطقه باید
این صلح را اســتقرار ببخشــند و تــاش همگانی آنها
باید این هدف را محقــق بکنند و البته تأکید میکنیم
کــه از صلــح و ثبات منطقــه همه باید اســتفاده کنند.
او افــزود :در ایــن منطقه اگر صلح و ثباتی اســت باید
همه کشورهای منطقه از این امنیت برخوردار باشند،
اگــر بخواهیــم برخــی کشــورها را از ثمــرات امنیــت
برخــوردار کنیم ،برخــی را نگذاریم مســلماً آن صلح
پایدار نخواهد بود .ما همچنان بر طرح صلح هرمز یا
طرح امید اصرار میورزیم و یکی از بهترین راهحلها
برای ایجاد امنیت پایدار در این منطقه است.
روحانی در پاســخ به سؤال تلویزیون المسیره یمن
درباره مضمون پیامهایی که گفته میشود بین تهران
و ریاض و پیرامون یمن رد و بدل شــده اســت ،با بیان
اینکــه تا کنون دولتهای مختلف از جمله دولتهای
پاکســتان و عراق و دولتهای اروپایی پیامهایی آورده
و در ایــن زمینــه فعال بودهاند ،گفت :همیشــه پاســخ
مــا ایــن بوده که ما یک مشــکل پیچیــده غیرقابل حل
بــا عربســتان نداریــم و هر زمانــی که عربســتان آماده
باشــد ،مسائلی که بین ما اســت ،قابل گفتوگو است.
البتــه مهمتریــن مســأله اآلن در منطقه ،مســأله یمن
اســت ،برای عربستان سعودی هم بســیار مهم است
کــه پایــان کار چگونــه باشــد.روحانی حمله عربســتان
به یمن و کشــتار بیســابقه انجام شده را اشتباه بزرگ
ریاض تعبیر کرد و افزود :البته اگر عربســتان دســت از
تجــاوزش در یمــن بردارد ،همانطور که شــما اشــاره
توگو و مصالحه بسیار آمادهتر
کردید شرایط برای گف 
خواهد بود و یکی از مســائل بســیار مهم مســأله یمن
اســت .او تأکیــد کــرد :معتقدیم مســأله یمــن باید به
خــود مــردم یمن واگذار شــود .خــود مردم یمــن باید
حل و فصل کنند و کشورهایی که به یمن تجاوز کردند
هــم باید دســت از تجاوز بردارند و هــم باید غرامت و
خســارت را به مــردم یمن
ادامه در صفحه 2
پرداخت کنند.

نامهنگاری میان شورای عالی شهرسازی و
معماری و وزارت میراث فرهنگی

آشوراده از فهرست مناطق
گردشگری خارج میشود؟
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ضرورت اصالح قوانین
به نفع زنان

نگاهــی بــه سیاســتها و
برنامههــای دولــت اعتــدال در
یادداشت
ســالهای اخیر نشان میدهد که
نقــش و جایــگاه زنان در ســطوح
مدیریتــی و مشــارکت آنــان در
فعالیتهای سیاسی ،اجتماعی،
اقتصــادی و فرهنگــی باوجــود
طیبه سیاوشی
مشــکالت و موانعــی کــه وجــود
عضو فراکسیون
زنان مجلس
دارد پیشــرفتهای محســوس
شورای اسالمی
و قابــل اعتنایــی داشــته هرچنــد
تا رســیدن به نقطــه مطلوب فاصــه زیاد اســت و باید با
آمادهسازی و فراهم کردن بسترهای الزم سهم بیشتری
از پســتهای مدیریتی دولت را به زنــان اختصاص داد.
البتــه در خصــوص نقش زنــان در عرصههــای مختلف
نمیتوان فقط به عرصههای سیاسی توجه داشت بلکه
سایر حوزهها از جمله حوزههای فرهنگی و اجتماعی هم
بایــد مالک عمــل قرار داده شــود .اهتمــام و تالشهای
دولــت یازدهــم و دوازدهــم بر اســاس آخریــن مصوبه
شــورای عالی اداری و ســهم  30درصدی زنان و جوانان
در ســطح مدیریتی قابل تقدیر است اما بحث مهم این
اســت که اگر قرار باشد ،وضعیت زنان که نقش محوری
دارند و نیمی از جمعیت را تشکیل میدهند ،تغییر کند،
باید موانع پیش روی آنها حذف و شفافسازی در تمام
عرصههابیشترشود.
البته نقش آفرینی زنان نباید به مدیریت و وزیر شدن آنها
محدود شــود ،بلکه باید قوانین هم به موازات آن در این
حوزه اصالح گردد .بهنظر میرســد با توجه به مطالبات
اجتماعی دولت باید درزمینه اصالح قوانین حوزه زنان،
ورود کــرده و لوایحی را در جهت ارتقا و مشــارکت بیشــتر
آنان به مجلس شــورای اســامی ارائه کند درست مانند
الیحــه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان
ایرانی با مردان خارجی که به نتیجه هم رســید .در زمینه
اختصاص پستهای مدیریتی به زنان بحث فقط وزارت
نیســت ،بلکه اصالحیههای مربوط به قوانین از حوزه کار
تــا روابط اجتماعــی و خانوادگی هم مدنظر اســت .البته
مســائل حل نشــدهای همچنان در حوزه زنــان و خانواده
وجــود دارد کــه همانهــا باعــث افزایــش آســیبهای
اجتماعــی شــده اســت .هرچنــد طرحهایــی درمجلس
مطرح شــده اما متأســفانه به نتیجه نرســیدهاند .در کنار
این مسائل ،در شکل عمومی ،سطوح مدیریتی و وزارتی
تالشهــای زیــادی شــده تا بتوان مســائل را بهنفــع زنان
پیش برد .وقتی در آیینه آمار و گزارشهای رسمی عنوان
میشود زنان تقریباًنیمی از جمعیت را تشکیل میدهند
بنابرایــن الزم اســت در سیاســت هــم اینگونــه باشــد اما
متأسفانه زنان در عرصههای سیاسی برابر دیده نشدهاند.
مطالبــه جامعــه فعال زنــان در حوزههــای مختلف این
اســت که سهمی برابر با مردان داشته باشند .در کشور ما
نیمی از جمعیت زنان تحصیالت عالیه دارند و در بخش
دولتی و خصوصی خوش درخشیدهاند بههمین نسبت
هم باید ســهمی از قدرت سیاســی و پســتهای سیاسی
داشته باشند .همانطور که وزارت امورخارجه هم سهم
زیادی را به زنان اختصاص داد و این روند همچنان ادامه
دارد .امیدواریــم با شفافســازی در ایــن عرصه گامهای
مثبت بیشتری برای زنان کشور برداشته شود.

