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قراردادهای جدید نفتی در ترازوی حقوق و قانون
روایت زنان از جنگ طایفهای رامهرمز /مادر دیگری را داغدار نکنید
برجام ،از منافع ملی تا تخریب جناحی

توافق هســتهای برجام بین ایــران و گروه  5+1در حالی
دومین ســالگرد خــود را گرامی مــیدارد که بحثهای
فراوانــی در حاشــیه اجــرای برجــام در ایــران ،امریــکا،
اروپــا و همچنین میان همســایگان ایران مطرح شــده
اســت .دیدگاههایــی کــه در دو دســته تقســیمبندی
میشــود؛ دیدگاه نخســت ازنوع تکنیکی و کارشناســی
سید علی خرم
و دســته دوم از نوع سیاســی و تســویه حســاب .آنها که
استاد دانشگاه و
الملل صاحبنظر برجام را از نظر تکنیکی و کارشناســی ارزیابی میکنند،
مسائلبین
در ایــران ،امریــکا و اروپا نظرات مشــابهی دارند و همه
به نتایج مثبت چنین توافقی اعتقاد دارند ،کمترین خسارت به ایران و جامعه
بینالمللــی را در ایــن توافق میدانند و در این نتایج بــرای هر طرف بردی از
نــوع خــود مییابند کــه در مجموع آن را توافقــی برد – برد مینامنــد .در این
دســته ،همه در اندیشه یک همکاری سازنده بین ایران و جامعه بینالمللی
بســر میبرنــد و مشــتاق نتایج مثبــت آن در زمینههــای سیاســی ،اقتصادی
و صنعتــی هســتند .امــا گروههایــی در امریــکا ،ایــران و در میــان همســایگان
ایــران (غیــر از اروپا) حضور دارند که با رویکرد سیاســی برخــورد میکنند و بر
حســب مورد به شکست توافق هستهای و شکست ایران یا به شکست دولت
دکتر روحانی میاندیشــند .اینهــا خوب میدانند که اگر توافق هســتهای نبود
در روی پاشنه دیگری میچرخید ،تندروهای موجود در دولت امریکا بهعنوان
امیــن منشــور ملل متحد و به بهانه عبــور از ماده  41به مــاده  42فصل هفتم
منشــور که از تحریمهای اقتصادی بسوی محاصره دریایی و هوایی و دخالت
نظامــی تمایــل پیدا میکند ،چقدر اشــتیاق دارنــد با هموار ســاختن این راه،
همــه عقدههــای تاریخــی خــود را در مــدت  38ســال گذشــته ســیراب کنند.
مــا در ســال  1391در آغــاز طــرح «نفــت در برابــر غذا» قــرار داشــتیم ،همان
طرحی که اساس حکومت عراق را از داربست ویران ساخت و در عرض چند
روز از حکومــت صدام اثری باقی نماند .رقبا و دشــمنان منطقهای ایران هم
ســخت به این سازوکار دلبسته بودند و امید داشــتند بزودی سر مار زده شود.
از سوی دیگر عدم همکاری ایران در موضوع هستهای برای جهان میتوانست
دردسرساز و هزینه ساز شود .اگر ایران در این مسیر مصرانه پیش میرفت یقیناً
جهان در ابعاد گوناگون متضرر میشد و اگر امریکاییها بهانه پیدا میکردند
ماده  42منشــور را از ســوی جامعه جهانی پیاده کنند یقیناً به ایران خســارات
فراوانی وارد میشــد .یادمان نرود در این عصر و زمانه هیچ چالش سیاســی
و هیچ درگیری نظامی نیست که پای قدرتهای جهانی و منطقهای را به آن
کشــور باز نکند که قربانی اصلی ،تمامیت ارضی و مردم نگونبخت آن کشــور
خواهنــد بود .آیا تجربه ســوریه ،عراق ،افغانســتان ،یمن ،لبنــان ،مصر ،لیبی
و بقیه کافی نیستند که عقالنی نگاه کنیم و کشورمان را در این اوضاع بیثبات
خاورمیانه حفظ کنیم؟ بیشــک ما دربرخی موارد و در مواجهه با مشــکالت
پیش آمده در خصوص اجرای توافق هستهای ،خویشتنداری به عمل آوردیم
تا منافع ملی کشور ،اساس صنعت هستهای ،اقتصاد و صنعتمان و امنیت
ملــی خودمــان را حفــظ کرده و خطر جنگ را از ســر کشــور که براســاس ماده
 42منشور ،مشروعیت حقوقی و بینالمللی داشت بزداییم .اگر آرا و نظرات
قاطع مردم در پای صندوقهای رأی و نگاه عقالنی مسئوالن نظام نبود ،امروز
دشمنان ما تندیس شادی را در آغوش میکشیدند .مردم فهیم ایران بخوبی
این تفاوتها و نتایج آن را برای کشــور تشــخیص داده و در انتخابات ریاســت
جمهوری ،مجلس شــورای اســامی و شورای شــهر به دفعات نشان دادهاند
از چــه راهبــردی حمایت میکنند و خواهان تعامل ســازنده با جهان و اتخاذ
روشهــای دیپلماتیک در حل و فصل اختالفات سیاســی با همه کشــورهای
جهان هســتند .اگر برســر قــدرت و محبوبیت بــا روحانی رقابت داریــم آن را
بــه عرصــهای نکشــانیم کــه کشــور را به چالــش و درگیــری بکشــاند و فاجعه
و مصیبت سوریه تکرار شود .برعکس ،توان و کارایی خودمان را آنقدر تقویت
کنیــم کــه از راه عرضــه بهترینها و نه تخریــب دیگران ،مطلوب مــردم واقع
شویم و نشان دهیم در حکمرانی مطلوب ،رقیب جدی دکتر روحانی هستیم.
ادامه در صفحه2

مریم میرزاخانی ،ملکه ریاضی دنیا درگذشت

اندوه ایران ،حسرت جهان

مریم؛ شیفته «مجهوالت»

یادداشت
خبــر تکاندهنــده فــوت مریــم میــرزا خانــی
قلب دانشــگاهیان صنعتی شــریف را هم بــه دردآورد.
انــگار همیــن دیــروز بــود کــه مریــم ،دانشآمــوز پایــه
دوم دبیرســتان بــه دانشــگاه صنعتــی شــریف آمــده
بــود و میخواســت بــا اشــتیاق در کالسهــای ریاضــی
دانشــگاه شــرکت کنــد .ایــن کالسهــا نــه بــرای مریــم
بیژن ظهوری زنگنه
کــه بــرای همــه دانشآمــوزان ممتــاز ریاضــی از
دانشگاه
استاد علوم ریاضی
سراســر کشــور تشــکیل میشــد .مریــم یکــی از چنــد
صنعتی شریف
دانشآمــوز نخبــه و بااســتعداد در درس ریاضــی
بــود .خــوب بــه خاطــر دارم همــان روزهــا کــه او تنهــا  17-16ســال داشــت
زودتــر از بقیــه دانشآمــوزان ســر کالس درس میآمــد و بــا پرســشهای
پــی در پی اش ،ذوق و شــوق تدریس را برای من دو چنــدان میکرد .در آن کالس،
دو دانشآمــوز ممتــاز بیشــتر نبودنــد .یکــی «مریــم میرزاخانــی» و دیگــری
«رویا بهشــتی» ...یکی ســؤال میپرســید و دیگری بدنبال جواب سخت معادالت
و مجهوالت بود .اما یکی نه تنها ســؤال میپرســید که پارا فراتر گذاشــته و خیلی از
معادالت را برهم میزد! همان روزها بود که مریم از عالقه وافرش به رشته ریاضی
و شرکت در المپیاد ریاضی سخن میگفت .بعد از تابستان هم به دانشگاه میآمد
توگو میکرد .برای همین تالش بیوقفه اش،
و بــا ما درباره معادالت ریاضی ،بحث و گف 
سرانجام توانست در همان دوران نوجوانی ،چندین جایزه بینالمللی معتبر را کسب کند.
تا جایی که باالخره بدون کنکور وارد دانشــگاه شــد و چندین ســال هم دانشــجوی من باقی
ماند .در آن زمان به خوبی به خاطر دارم که تا دیروقت در دانشگاه میماند و تحقیق میکرد
و تحقیق و تحقیق ...خیلی وقتها ،درباره معادالت و حل مســائل مختلف مرا سؤال پیچ
میکرد و در نهایت این خود او بود که به نتیجه خیلی از مجهوالت میرسید.
در همان دوران لیسانس ،شروع به نوشتن مقاالتی با همراهی دکتر محمودیان،
اســتاد دانشگاه شریف کرد و انصافاً نیز مقاالت ماندگاری از خود به جای گذاشت.
سختکوشــی و کنجــکاوی مریم مثــال زدنی بود .آنقــدر که بعضی شــبها ،در راه
منزل ،همراهیام میکرد تا بتواند ســرانجام پاســخ سؤالهایش را پیدا کند .مریم
به قدری تالش میکرد که به یاد ندارم از درس من نمرهای به غیر از  20گرفته باشد.
حتــی یکبار هم ازجزوه من ایراد گرفت! ســالها گذشــت و مریم توانســت مدرک
فوقلیسانس خود را هم در رشته ریاضی از دانشگاه شریف اخذ کند .زمانیکه برای
خداحافظــی پیش ما آمد ،همه مطمئن بودیم که زمانی مریم با همین تالشها
و اســتعداد وافرش در رشــته ریاضی ،خودش را به عنوان یک زن برجســته ایرانی،
بــه دنیــا معرفی و ثابــت خواهد کرد .ایــن اتفاق باالخــره افتاد و روزی او توانســت
بزرگترین جایزه ریاضی دنیا را از آن خود کند .آن زمان ،شوق و حال و روز او وصف
ناشــدنی بود .مریم به نابغه ریاضی دنیا تبدیل شــد ،چرا که سختکوش ،پر تالش
و شفاف بود .دختری که از همان زمان دانشآموزی ،بال پریدن داشت و رؤیاهای
بزرگش را برای استادانش هم ترسیم میکرد .او همیشه بدنبال کشف راه حلهای
جدید و معادالت پیچیده ریاضی بود .سرانجام هم توانست در جوانی ،به لیست
دانشــمندان بزرگی اضافه شــود که جهــت گیریهای علمی ریاضی را مشــخص
کردند .اما اکنون از دست دادن چنین اعجوبهای ،تأسف عمیق ما را به دنبال دارد.

طرح نمایندگان برای افزایش کرسیهای زنان در مجلس
رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت که این فراکسیون در حال
تدویــن طرحی بــرای افزایش کرســیهای بانــوان در مجلس
ت وگو با ایسنا افزود :فراکسیون
است .پروانه سلحشوری در گف 
زنان مجلس مدتی است تدوین طرحی برای افزایش حضور
زنــان در مجلس را پیگیــری میکند ،به این شــکل که بتوانیم
تبعیــض مثبتــی برای زنان جهت حضور در کســوت نمایندگــی مجلس در نظر
بگیریــم.وی افزود :این طرح که با توجه به تجارب کشــورهای دیگر در این زمینه
تهیــه شــده به درخواســت فراکســیون زنــان مجلس در حــال بررســی و مطالعه
در مرکــز پژوهشهای مجلس اســت تا نحــوه در نظر گرفتن ســهمی ه مربوط به
کرسیهای زنان در مجلس بدرستی تعیین شود.

یادداشت

جایگاه سالمت اجتماعی در بهزیستی

یکــی از ضرورتهــای زندگی و از جملــه وظایف حکومتها
تأمیــن بخشــی از رفــاه و ایجــاد آرامــش و آســایش بــرای
آحــاد جامعــه اســت کــه در منابــع علمی بــه آن بهزیســتی
 well-beingمیگوینــد کــه شــاخصی از حکمرانــی خــوب
محســوب میشــود .برای بهزیســتی انواعــی ذکر شــده که از
جمله بهزیســتی ذهنی ،بهزیستی روان شناختی و بهزیستی
دکتر انوشیروان
اجتماعــی()social well- beingاز آن جملهاند .هر ســه نوع
محسنی بندپی
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی حائز اهمیتند اما بهزیستی اجتماعی که در کشور ما
بهزیستی کشور
گاه از آن با نام ســامت اجتماعی هم یاد میشود از جایگاه
واالیی برخوردار اســت .سالمت و بهزیســتی اجتماعی دارای ابعاد و مؤلفههایی است
که مهمترین آنها در منابع علمی به این شرح ذکر شده :وجود حمایتهای اجتماعی،
ثبات خانوادگی ،ســرمایه اجتماعــی و وجود روابط اعتمادآمیز ،کمتــر بودن رفتارهای
ضــد اجتماعــی و بزههــا و انحرافات رفتــاری اجتماعی ،شــکوفایی اجتماعی ،پذیرش
اجتماعی ،ادغام اجتماعی ،انســجام اجتماعی ،مشــارکت اجتماعی و نشــاط و امید و
خــوش بینــی اجتماعی .پرداختن به هر یــک از این ابعاد نیازمند زمان دیگری اســت،
امــا برای عملی ســاختن آنهــا میتــوان در چند جنبه و مبتنــی بر چند راهبــرد اقدام
کرد که نمود واقعی آنها را در تکالیف و وظایف ســازمان بهزیســتی کشور میتوان دید.
شــاید از همین رو در نخستین روزهای پیروزی شــکوهمند انقالب و در راستای تحکیم
و گســترش عدالت و توجه به محرومان بوده که شهید فیاض بخش بنیانگذار سازمان
بــا درک واالی خویــش نــام بهزیســتی را برای ایــن نهاد برگزیــد .باری ،طی ســالهای
اخیــر و بویــژه بــا اســتقرار دولــت تدبیــر و امیــد و برنامههــای وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعــی با اتخاذ سیاســتهای مناســب و اقدامات نوین و با گســترش فعالیتهای
ســازمان مبتنــی بــر تخصص محــوری ،اجتمــاع مــداری و مشــارکت طلبی ،ســازمان
بهزیســتی در جهت ســامت اجتماعی فعالیتهای خود را هم در عرصه فعالیتها
و اقدامات پیشــگیرانه ،هم در حوزه اقدامات و مداخالت اجتماعی و حمایتی و هم در
میدان توانبخشــی علمی و تخصصی وســعت بخشــیده و به همت نیروهای پر تالش
و کارشناســان خبره از راه جلب و جذب مردم توانســته در مســیر ســامت ،بهزیستی و
بهباشــی اجتماعــی و شــکوفایی و بالندگــی جامعــه و آحــاد آن گام بــردارد .اقداماتی
چــون طرحهــای مختلــف آگاهســازی ،انجام طرحهــای غربالگری شــنوایی ســنجی و
تنبلی چشم با پوشش  80درصدی جامعه هدف و پیشگیری از معلولزایی با بررسی
اختــاالت ژنتیکــی بر اســاس حکــم برنامه ششــم ،انجــام و ارائه خدمات مشــاورهای
و روان شــناختی بــا اســتفاده از فناوریهــای نویــن در جهــت ازدواجهای موفــق ،ارائه
طرحهــای مختلف در جهت مداخالت بهنگام در جهــت کاهش طالق از جمله ثبت
الکترونیــک طالق ،آموزشهای پیــش از ازدواج و انجام میدانی بزرگترین طرحهای
اجتماعی به نام نظام مراقبت های اجتماعی دانشآموزان «نماد» و طرح مشــارکت
اجتماعــی دانشآموزان«ماد»جهت آگاهســازی و توانمندســازی دانشآمــوزان ،ارائه
خدمات پیشــگیری و درمان اعتیاد در پهنه گستره کشور ،توسعه کمی و کیفی خدمات
اجتماعــی از جمله ایجاد اورژانس اجتماعی و توســعه بیســابقه آن در دولت تدبیر و
امید در  140شــهر کشــور ،انجام طرحهای توانمندسازی اجتماع محور و خانواده محور
برای خانوادهها و زنان سرپرســت خانوار ،تکمیل طرح  CBRروســتایی و ارائه خدمات
توانبخشــی مختلف به افراد دارای معلولیت در همه روســتاهای کشــور ارائه خدمات
توان پزشــکی ،تدوین ســند راهبردی ملی ســالمندان و اقدام در زمینه رفاه و ســامت
سالمندان و به کارگیری تجارب آنان در قالب تشکل و سازماندهی بنیادهای فرزانگان،
همکاری بینالمللی در جهت تهیه شــاخصهای ســالمندی مثبــت و موفق ،افزایش
مســتمریهای مددجویان به ســطحی مناســب ،مشــارکتجویی و جلب و جذب خیر
جمعــی و اســتفاده از توان بیمثال مردم و مؤسســات مردم نهاد بــرای ارائه خدمات،
اقدامات اشتغالزایی و دهها و دهها برنامه و طرح دیگر برای همه اقشار و آحاد جامعه
همگی مبین پیمودن گام در مســیر بهزیستی و ســامت اجتماعی در این سازمان پویا
و بزرگ اســت و بیجهت نیســت که در احکام برنامه ششــم و احکام دائمی توســعه،
متولی اصلی ســامت اجتماعی کشــور این سازمان تعیین شده است .هفته بهزیستی
فرصت بیبدیلی است برای ارج نهادن بر تالش همکاران سازمان در جای جای میهن
وقدردانی و تشــکر از این عزیزان و آرزوی بهروزی برای آنان و خانواده هایشــان و البته
جامعه هدف بزرگ بهزیســتی .باشــد تا با بهزیســتی و ســامت و بهباشــی اجتماعی،
جامعهای پویا ،رشد یافته و مردمانی با نشاط و پر امید داشته باشیم.
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تماشاگران خونسرد فرجام تلخ کودکان کار

رئیــس جمهــوری :درخشــش
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یک سرباز ارتش عراق در شهر موصل

نوجوانان موصل در جنوب غربی موصل

مسجد النوری

ماشینهای زرهی عراقی در مرکز شهر

یک زن موصلی کنار آوارهای این شهر

لباس انتحاری

یکی از داعشیها در دست سربازان عراقی

پیروزی کودکان موصل در کمپ پناهجویان

سردر یکی از مغازههای شهر موصل

جایی که ابوبکر البغدادی اعالم خالفت کرد

که در جنگ با داعش تخریب شده است

حمله هکری به سفارت روسیه در ایران

پســت الکترونیکی وزارت امور خارجه روسیه و برخی مراکز وابسته از جمله سفارت این
کشور در تهران هدف حمله هکرها قرار گرفت .به گزارش ایرنا ،ماریا زاخارووا سخنگوی
وزارت امــور خارجه روســیه گفــت« :در روز حمله 138پیا م الکترونیکی جعلی به پایگاه
اینترنتی وزارت خارجه روســیه ( )mid.ruارســال شــد و برای این منظور (فرستادن نامه
الکترونیکی)ازپستسابقسفارتروسیهدرتهراناستفادهشد».سخنگویوزارتخارجه
روسیه گفت« :هکرها در جریان اقدامهای خود به پستهای الکترونیکی برخی کاربران و
سایرمنابعاطالعاتیوزارتخانهدسترسییافتند».ویادامهداد«:برایدفعحملههکری
تدابیر الزم به کار گرفته شد .پس از حمله برای چهار روز پست الکترونیکی سایت وزارت
خارجهروسیهخارج از دسترسشدو در اینمدتهم اقدامهای فنی الزم انجامگرفت».

شلیک سرباز وظیفه به رئیس کالنتری

گروهحوادث /رئیس کالنتری شهر «آبپخش» از توابع استان بوشهر با رگبار گلوله یک
ســرباز وظیفه مجروح شد و به بیمارســتان انتقال یافت .صبح دیروز یکی از سربازان
مســتقر در کالنتری به علتی نامعلوم شــروع به تیراندازی کرد که در این میان رئیس
کالنتری هدف قرار گرفت و مجروح شــد .براســاس اعالم پلیس وضعیت جسمانی
رئیسکالنتریرضایتبخشبودهوهمچنانتحتدرمانقراردارد.بازرسیفرماندهی
انتظامی استان بوشه رنیز برای بررسی ماجرا ،تحقیقات ویژهای را آغاز کرده است.

