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استفاده از بانوان و اقلیتها را در وزارتخارجه توسعه میدهیم

وزیر پیش��نهادی امورخارجه ،دیپلماس��ی اقتصادی و نحوه روابط با
همسایگان را از مهمترین اولویتهای وزارتخارجه خواند.
محمدجواد ظریف با اشاره به جلسات این روزهای خود در مجلس و
با فراکسیونهای مختلف ،گفت :تاکنون سه جلسه با فراکسیونهای
مختلف مجلس داشتهایم و معتقدیم تعامل با مجلس بهعنوان نماد
مردمساالری این فرصت را میدهد تا دیدگاه نمایندگان مردم به دولت
برس��د .وزیر پیشنهادی امورخارجه کش��ورمان در ادامه ،در گفتگو با
خانه ملت ،به دو اولویت نخست این وزارتخانه اشاره و عنوان کرد :در

برنامه سیاس��ت خارجی به دیپلماسی اقتصادی تأکید
داریم که وزارت خارجه باید در خدمت پیشرفت اقتصادی
و معیشت مردم باشد و دوم اینکه روابط با همسایگان باید
ارتقا یابد .وی همچنین مطرح کرد که وزارت خارجه در
اس��تفاده از بانوان و اقلیتها همواره پیشقدم بوده و این
امر را توس��عه میدهد .ظریف در ادامه در خصوص برخی اولویتهای
دیگر وزارتخارجه تصریح کرد :اقتصاد مقاومتی از اولویتهای مهم
وزارتخارجه است بهخصوص گسترش صادرات غیرنفتی و تسهیل

سیاسی

ورودسرمایهوفناوریبهکشورمدنظرماست.همچنیندر
بحث منطقه و همسایگان از آنجایی که در خطرناکترین
منطقه زندگی میکنیم ،باید برای صلح ،ثبات و گسترش
همکاریه��ای منطقهای هم��واره پیگیر باش��یم .وی
همچنین ضمن محکومکردن اقدام تروریس��تها در به
شهادترساندنشهیدمدافعحرممحسنحججی،یادآورشد:ایناقدام
تروریستها رادمری افرادی که برای دفاع از ارزشها و مردم منطقه در
برابر تروریستها ایستادگی کردند را به تصویر کشید .

مینو خالقی در گفتگو با آفتابیزد:

مطالبه حضور زنان در کابینه
عکس :آفتاب یزد -اصغر منصور کاظمی

سهمخواهینیست

وقتی رویکرد جهانی
تبعیض های جنسیتی را
کنارزدهوعمالشایستگیها را
در نظر دارد پس این همه
فاصله بین کشور ما با
ی دیگر به چه
کشورها 
دلیل است؟ این فاصله ما
نه فقط با کشورهای توسعه
یافته بلکه حتی با کشورهای
در حال توسعه و حتی
همسایگانمان از کجا نشات
می گیرد ؟ آیا ریشه در
عرف فرهنگی ما دارد ؟ یا
عرف سیاسی مردانه است
که پس از صدو یازده سال
سپری شدن از مشروطه
نتوانستیم زنان را در
مناصب سیاسی و اقتصادی
کالن ببینیم ؟
آفتابیزد -گروهسیاسی :مینو خالقی را همه
میشناس��ند .همان بان��وی اصفهانی ک��ه با رای
م��ردم به مجلس دهم راه یاف��ت ،اما ناگهان خبر
ردصالحیت��ش پ��س از آرای مردم ،جه��ان را پر
کرد .خالقی همان دکترای حقوقی است که هنوز
هم پای عقایدش ایس��تاده ،فعال زن سیاسی که
حرفهای��ش را از طریق ش��بکههای اجتماعی یا
بعضا رسانهها به گوش مردم میرساند .اینبار عدم
حض��ور ی��ک زن در میان وزرای حس��ن روحانی
بهانه خیلی خوبی شد تا با او به گفتگو بنشینیم و
از این بپرسیم که آیا واقعا دغدغه زنان ایران همین
است؟ و آیا اگر وزیر زنی معرفی میشد ،مجلسی
که حتی خودش یک عضو زن هم در هیئترئیسه
ندارد به او رای م��یداد؟ مینو خالقی که خود در
عرصه سیاست و مسائل زنان دستی بر آتش دارد،
به پرسشهای آفتابیزد پاسخ میدهد.
خان��م خالق��ی! آیا موض��وع وزارت زنان
همچنان در صدر مطالبات اجتماعی و سیاسی
زنان ایران جای میگیرد؟
به اعتقاد من چنین نیس��ت .زنان ایران در جهت
حضور در عرصههای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
با مشکالت بسیار فرهنگی یا عرفی مواجه هستند.
در عین حال متاس��فانه ش��اهد تنوع این موانع و
فرو کاس��تن انگیزه زنان برای ورود به عرصههای
سیاسی و اقتصادی هس��تیم .یکصد و یازده سال
از شروع تفکر مشروطهخواهی در ایران میگذرد.
جنبش��ی که زنان نقش مهمی در به ثمر نشاندن
آن بازی کردند و با وجود تش��کیالت متعدد بعضا
مخفیانه به مبارزه برای حاکمیت قانون پرداختند.
شاید بتوان مهمترین پیام جنبش مشروطه را اصل
تعیین سرنوشت قلمداد کرد.
هر چند در سالهای پس از انقالب مشروطه شاهد
تحقق شایسته مبانی سیاسی و اجتماعی حقوق
زنان در ای��ران نبودیم ،اما نهضت دس��تورگرایی
خود س��نگ زیربنایی حرکتهای موثر در زمینه
توس��عه سیاس��ی و اجتماعی ایران را نهاد و از آن
زمان مطالبات جامعه زنان ایران با توجه به ساختار
مطالبات حقوق بش��ری و اصل تعیین سرنوشت
و مبن��ا قراردادن تعالیم اس�لام حقیقی بهصورت
پیگی��ر ادامه یاف��ت .تعدادی از عمده مش��کالت
وزی��ر پیش��نهادی ارتباط��ات با بی��ان اینکه به
خطوطقرمزنظامپایبندهستم،گفت:کشوربهشنود
نیاز دارد ،زیرا با موضوعات و مشکالت امنیتی روبهرو
اس��ت ،اما در دوران فعالیتم مس��ئولیت شنود را
نداشتم .بهگزارش ایلنا ،محمدجواد آذری جهرمی
در جلس��ه دیروز کمیس��یون اجتماع��ی با بیان
اینکه دولت یازدهم نگاه ویژهای به حوزه توس��عه
فناوری اطالعات داش��ته اس��ت ،گفت :کف رشد
ش��اخصهای توسعهای  ۱۰برابر شد و پهنای باند
قبل از فعالی��ت اینجانب حدود  ۲۰۰گیگابیت بر
ثانیه بود ،اما بعد از  ۱۶ماه به ۱۰۰گیگابیت رسید.
او ادامه داد :پهنای باند داخلی کشور زمان تحویل
 ۶۲۴گیگابیت بر ثانیه بود و زمانی که مدیرعامل
ش��دم این میزان به  ۴هزار مگابیت رسید و امروز
به  ۱۰۴۰گیگابیت رسیده است .وزیر پیشنهادی
ارتباط��ات دول��ت دوازدهم ی��ادآور ش��د :در این
 ۴سال باید از این فضا استفاده و خود را به استاندارد
جهانی در حوزه اشتغال در بحث فناوری اطالعات

|معرفی وزیر زن با رویکرد مثبت مجلس روبهرو میشد

سوال این است که ما چه زمان و چه میزان به زنانمان جایگاه مدیریت کالنشهری داده ایم که
اکنون از آنها انتظار سوابق بسیار باال داریم .این موضوع عمال تبدیل به یک دور باطل شده است.
از سویی جایگاه مناسبی به زنان داده نشده و از آن طرف که فضایی برای سمتها و پست های
سازمانی فراهم میشود از خانمها توقع یک رزومه باال داریم
زن��ان در ایران ب��ه گمان من کمب��ود درآمد آنها
در مقایس��ه با م��ردان و عدم وجود انگیزه رش��د
درون س��ازمانی ،س��هم کم آنه��ا از نقشآفرینی
در اقتصاد مولد کش��ور ،موان��ع قانونی و حقوقی
در بهرهگی��ری از حقوق مس��لم ،ن��گاه مبتنی بر
کلیش��ههای جنس��یتی ،عدم وجود امنیت روانی
و خش��ونت علیه زنان ،عدم حمایتهای حقوقی
مناسب در زمان سرپرست بودن خانواده ،مشکالت
از دست دادن شغل به واسطه بارداری و زایمان.
و بسیاری دیگر موارد از جمله دغدغهها و معضالت
جامعه زنان ایران اس��ت که حل آنها به رویکردی
مطالبهمحور نیاز دارد و فرآیندی زمانبر اس��ت و
البته نیازمند هم��کاری و تصمیمگیری نهادهای
سیاس��تگذاری و اجرایی بهصورت توامان اس��ت،
اما مسئله وزارت زنان یک نمود واضح و مشخص
از توج��ه یک کش��ور به توس��عه سیاس��ی پایدار
زن��ان با مدنظر ق��راردادن حضور پررن��گ آنها در
تصمیمگیریهای کالن مدیریتی است .به گمان
من این موضوع مسلما حداکثر مطالبه زنان ایران
نیست ،بلکه تنها یکی از خواستههاست.
نظ��ر ش��ما پیرامون آنکه ع��دهای مطرح
میکنن��د ک��ه س��همخواهی زن��ان در کابینه
نباید صورت گیرد و اصل بر شایستهس��االری
باش��د و به این موضوعات نباید زنانه و مردانه
نگریست،چیست؟
مسئله اصال رویکرد زنانه و مردانه و جنسیتیکردن
مولفهها و شاخصها نیست .البته در همه موازین
اصل باید بر شایستهساالری باشد .حتی من یکی
از منتقدان این نگاه افراطی نسبت به سهمبندیها
و رویک��رد تند در تبعیضهای مثبت برای زنان یا
وجود احزاب صرفا زنانه و امثال آن هستم.
اما مسئله اینجاس��ت که درخواست برای حضور
زنان بهعنوان وزیر ،منافاتی با اصل شایستهساالری
ندارد .بر این باورم در بین زنان فرهیخته و باتجربه
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی افراد شایستهای که
بتوانند جایگاه وزارت را کس��ب کنند وجود دارد.
اگر عزی��زان میفرمایند وجود ن��دارد باید از آنها
پرسید یعنی پس از  38سال از انقالب و گسترش
نظام آموزش��ی و پژوهشی و دانشآموختگی زنان
در دانش��گاهها و تجربهاندوزی آنه��ا در نهادهای
اجرایی و تقنینی و قضایی ،این کش��ور نتوانسته
خانمه��ا را آنق��در توانمن��د کند که ام��کان اخذ
منصبی مثل وزارت را داش��ته باشند؟ اگر چنین
است پس باید به کلیات سیستم آموزشی و اجرایی
انتق��اد کرد که قابلیت تولید مدیر زن ندارد .البته
من چنی��ن اعتقادی ندارم و بهص��ورت روزانه در
ه��ر اداره و نهادی که پا میگ��ذارم زنان توانمند
زی��ادی را میبینم که هم نیازمن��د خودباوریاند
هم نیازمند ارائه موقعیت به آنها جهت نشاندادن
توانمندیهایشان.
خانم خالقی! وقتی یک زن در هیئترئیسه
مجلس رای نمیآورد چه تضمینی اس��ت که
این مجلس به یک وزیر زن رای بدهد؟
ای��ن دو موضوع چن��دان با یکدیگ��ر قابل قیاس
نیستند ،در مسئله عدمرایآوری یکی از خانمهای
نماینده مجل��س بهعنوان اعضای هیئترئیس��ه
مجل��س ،ناهماهنگیه��ا و عدمپایبن��دی به رای
ت بین فراکسیونها
فراکسیونی و در عین حال رقاب 
باعث شد تا این اتفاق ناصحیح بیفتد و خانم اوالد
قب��اد نتواند صندلیای در هیئترئیس��ه مجلس
بهدس��ت آورد .اما آن صدایی که در مدت گذشته
از مجلس ش��نیده شده و در مصاحبهها ،صفحات

مجازی و در سخنرانیهای نمایندگان تبلور یافت،
بیانگر مطالبه اکثر نماین��دگان اعم از آقا و خانم
برای حضور یک زن در کابینه است .مطالبه بحقی
که به هیچعنوان معنای سهمخواهی صرف جامعه
زنان را ندارد .این موضوع مولفهای برای دستیابی
به ش��اخصههای توس��عه پایدار سیاس��ی است و
مسئله استفاده از ظرفیت و توانایی زنان در کابینه
خود نمود آن اس��ت .ش��اید این جمله کلیشهای
شده باش��د ،اما حقیقتی است که نیمی از جامعه
ما زنان هس��تند و تاکنون نمود پررنگی در هیئت
وزرا نداشتهاند.
ما تاکنون فقط یک وزیر زن در کابینه دولتهای
پس از انقالب داشتهایم ،معتقدم همان یکنفر هم
علیرغم شرایط س��خت و محدودی که در زمان
تحریمها ب��ا آن مواجه بودیم ،در قیاس با مدیران
و وزرای زمان خود ،نسبتا مدیریت خوبی داشتند.
ایشان از طرفی ،شأن و جایگاه خود را حفظ کرده
و در ش��رایطی که نظرشان با آنچه در کشور اجرا
میشد یکسان نبود ،کنارهگیری کردند.
به همین جهت این نظر را دارم که زنان ما توانایی
وزارت را دارند ،ول��ی باید بزرگواران تعیینکننده
کابینه نگاهشان را نس��بت به شایستگان جامعه
زنان بازتر کنند.
بنابراین از دیدگاه ش��ما مجلس رویکرد
مثبتی نسبت به رای اعتماد به وزیر زنداشت؟
بله! شما نامهای که  158نفر از نمایندگان نوشتند
و این درخواست را مطرح کردند تا از ظرفیت زنان
در کابینه استفاده شود را مشاهده کنید 158 ،نفر
عدد کمی نیس��ت .از طرفی رؤسا یا نوابروسای
حداقل دو فراکسیون مجلس مداوما در بیانات خود
به اس��تفاده از ظرفیت زنان در کابینه اشاره کرده
و بهعنوان مطالبه مطرح کردن��د ،این موارد بدان
معناست که اگر وزیر زنی مطرح میشد -به شرط
وجود شایستگی -به احتمال بسیار با رویکرد مثبت
مجلس روبهرو میشد.
خانم خالقی! همانطور که میدانید امروز
قرار است جایگاه وزارت علوم مشخص شود،
فک��ر میکنید یک زن میتواند این س��مت را
بگیرد؟
تا فرصت هست باید از یکی از زنان شایسته در این
سمت بهعنوان وزیر علوم استفاده شود.
اخی��را توئیت��ی کردید و بر شایس��ته و با
برنامهبودن خانم کوالی��ی بهعنوان کاندیدای
ش��هرداری تهران اش��اره کردید و ایش��ان را
بهعنوان گزینه مناس��ب وزارت علوم پیشنهاد
دادید ،کمی در این خصوص توضیح دهید.
با برخی از اعضای شورای شهر تهران که صحبت
میکنم اذعان دارند که توانایی خانم دکتر کوالیی
و برنامههای او بسیار وزین و شایسته و پرمغز بود،
اما جریان فکری سنتی که در گروههای سیاسی ما
وجود دارد بهصورت ناخواسته ذهنها را به سمت
کاندیدای مرد و اجماع بر آنها متمرکز میکند.
قبول دارید سوابق اجرایی مردان الاقل در
زمینه شهرداری بیشتر است؟
س��وال این اس��ت که ما چه زمان و چه میزان به
زنانمان جایگاه مدیریت کالنش��هری دادهایم که
اکنون از آنها انتظار سوابق بس��یار باال داریم .این
موضوع عمال تبدیل به یک دور باطل ش��ده است.
از سویی جایگاه مناس��بی به زنان داده نشده و از
آن طرف که فضایی برای س��متها و پس��تهای

وزیر پیشنهادی ارتباطات در کمیسیون اجتماعی:

بهدلیلمشکالتامنیتی،کشوربهشنودنیازدارد

برس��انیم؛ در برنامهای که دولت تدوین کرده و به
مجلس ارائه کرده و در واقع دولت تعهد ۹۰۰هزار
اشتغال را داشت که ۱۰۰هزار شغل آن مربوط به
وزارت ارتباطات است .جهرمی آذری با بیان اینکه
سهم فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور حدود
 ۲درص��د اس��ت ،تصریح کرد :در برنامه شش��م
 2/5درصد دیده شده و بناست از این میزان  ۲درصد
س��هم فناوری اطالعات باش��د.در همین جلس��ه
جلیل مختار ،نماینده مردم آبادان با مورد خطاب
ق��راردادن وزیر پیش��نهادی ارتباطات ،گفت :ما با
وزارت ارتباطات در س��طح کالن مش��کل داریم و
انتظار داری��م تحول بزرگی در ح��وزه ارتباطات
انجام شود .نماینده مردم آبادان افزود :از زمانی که
اصل ۴۴در ارتباطات اجرایی شده متاسفانه مخابرات
و اغلب دستگاههای مرتبط با آن عملکرد درستی

نداشتهاند؛ در این رابطه در اکثر شهرها تلفنهای
ثاب��ت به دلیل عدمنوس��ازی مش��کل دارند و در
 ۴۰درصد روستاها نیز قطع است اگر خصوصیسازی
شده است درآمد آن در کجا هزینه میشود؟او ادامه
داد :انتقال مستغالت مخابرات بهعنوان یک نقطه
مجهول بوده ش��ما این مشکل را حل کنید.آذری
جهرمی در پاسخ به سوال این نماینده ،گفت :قول
میدهم ظرف مدت  ۱۸ماه این مشکالت پوششی
شهرهای مختلف را با حذف تصدیگری حل کنیم.
وزیر پیشنهادی یادآور ش��د :اعتقاد به دسترسی
آزاد اطالعات داش��ته و با جدی��ت در برابر تمامی
فش��ارهای امنیتی و قضایی برای مس��دودکردن
ایس��تادگی کردم ،در این رابطه بارها بازخواس��ت
ش��دم و انواع و اقسام فشارها را متحمل شدم .وی
ادامه داد :کشور به شنود نیاز دارد ،زیرا با موضوعات

سازمانی فراهم میشود از خانمها توقع یک رزومه
باال داریم.
من فکر میکنم خانم کوالیی لیاقت شهردارشدن
را داش��ت و البته اکنون هم شخص دانشگاهی و
فرهیختهای همچ��ون جناب دکتر نجفی انتخاب
شده که ایشان نیز مدیر بسیار قابلی هستند .تصور
میکنم از ابتدا برای خانم دکتر کوالیی با توجه به
سابقه طوالنی و پرتجربه ایشان در دانشگاه جایگاه
وزارت علوم خیلی مناسبتر میبود که البته هنوز
هم دیر نیست.
پس پیشنهادتان برای وزارت علوم ،خانم
کوالیی است؟
بله! ایشان از اول هم از سوی خیلی از خانمها برای
وزارت علوم معرفی شد .از سویی سابقه ایشان در
وزارت علوم بس��یار درخشان است و فکر میکنم
ب��رای انتخاب او وفاقی در مجلس ش��کل خواهد
گرفت.
آقای عارف بی��ان کردهاند که باید زنان
اصالحطلب در گفتگو با زن��ان اصولگرا برای
حل مشکالتش��ان پیشرو باش��ند .دلیل چنین
اظهارنظری را چه میدانید ؟ آیا این یعنی زنان
باید از مردان چپ و راس��ت ناامید باش��ند و
خودشان فکری به حال خودشان کنند؟
دقیق��ا با توج��ه به اینک��ه این بخ��ش از بیانات
ایش��ان را مطالعه نکردهام نمیدانم چه فرمودهاند
یا مقصود اصلیش��ان چه بوده اس��ت ،اما آنچه در
بنیان گفتگوها مطرح است زن و مرد نمیشناسد.
مس��لما طیفها و تشکیالت سیاس��ی با نظرات
و دیدگاههای گوناگ��ون باید بتوانند با هم گفتگو
کنند .شنیدن نظرات مخالف و منتقد خود زیربنای
دموکراسی است .اینکه زنان در این زمینه پیشگام
باش��ند خوب است ،اما برای مش��ارکت سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی زنان ،نیازمند توجه و فعالیت
و گفتگوی توامان مردان و زنان در دو طیف فکری
هستیم .یک دست صدا ندارد.
وقت��ی ب��ه کش��ورهای همس��ایه و کش��ورهای
توسعهیافته نگاه میکنیم و زنانی را میبینیم که
در موقعیته��ای تصمیمگیری کالن سیاس��ی و
اقتصادی و حتی بهعنوان وزیر دفاع حضور دارند،
بیشتر به این نکته پی میبریم .مثال اخیرا دبیرکل
س��ازمان ملل معاون امور ارتباطات جهانی و اداره
اطالعات همگانی ملل متحد را خانمی انگلیس��ی
قراردادند که جایگزین خانمی اس��پانیایی شد ،یا
خانم کریس��تین الگارد که یکی از تصمیمگیران
اصل��ی دنیا در حوزه اقتصاد و پول و بانک اس��ت
یا خانم موگرینی که در مراسم تحلیف هم حضور
داش��تند و بزرگواران نماینده ب��ر اهمیت جایگاه
بینالمللی ایشان اتفاقنظر داشتند و بسیاری موارد
دیگر .وقتی رویکرد جهانی تبعیضهای جنسیتی
را کن��ار زده و عمال شایس��تگیها را در نظر دارد
پس این همه فاصله بین کش��ور ما با کش��ورهای
دیگر به چه دلیل اس��ت؟ این فاصله ما نه فقط با
کشورهای توس��عهیافته ،بلکه حتی با کشورهای
در حال توسعه و حتی همسایگانمان از کجا نشات
میگیرد؟ آیا ریش��ه در عرف فرهنگی ما دارد؟ یا
عرف سیاس��ی مردانه است که پس از صد و یازده
سال سپریشدن از مش��روطه نتوانستیم زنان را
در مناصب سیاس��ی و اقتصادی کالن ببینیم؟ و
بسیاری از سوالهای اینچنینی دیگر که امیدوارم
حضور پررنگتر زنان با روند مستمر مطالبات بحق
آنه��ا و توجه دولتمردان ب��ه اهداف مصوب برنامه
ششم و وعدههای خود ،به مرور زمان محقق شود.
و مشکالت امنیتی روبهروست؛ در این رابطه شنود
قانون��ی داریم و قانون را مجلس مصوب کرده و در
ماده  ۱۵۰قانون آیین دادرسی کیفری تشکیالت
ش��نود بررسی شده که تش��کیالت شنود باید در
ادارات کل تمامی دادگس��تریها تشکیل و قاضی
آن نیز رئیس قوهقضائیه است.
با کسانی که بازجویی کردم جلسه بگذارید

پیش از این عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات
مجلس در توئیتی از موافقت گزینه پیش��نهادی
مخابرات برای شرکت در جلسهای با حضور کسانی
که گفتهان��د آذری جهرمی از آنها بازجویی کرده،
خبر داد.محمود صادقی ،نماینده اصالحطلب تهران
عضو هیئترئیسه فراکسیون امید مجلس توئیت
کرد :در جلسه هیئترئیسه فراکسیون شفافسازی
با آذری جهرم��ی ،او آمادگیاش را برای جلس��ه
حضوری با کس��انی که گفتهان��د از آنها بازجویی
کرده ،اعالم کرد.
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نشان افتخار به صالحی

نشانافتخارازسویرئیسجمهورقزاقستانبهپاساقداماتوتالشهایدیپلماتیکرئیسسازمان
انرژیاتمیبهویاهدا شد.بهگزارشایلنا،بهپاساقداماتوتالشهایدیپلماتیکعلیاکبرصالحی،
معاون رئیس جمهور و رئیس س�ازمان انرژی اتمی ایران نشان افتخار از سوی نورسلطان نظربایف،
رئیسجمهورقزاقستانهمزمانبابرگزاریمراسمبیستوپنجمینسالگردبرقراریروابطدیپلماتیک
ایرانوقزاقستانوباحضورآرسیانبیکمحمداولی،وزیرفرهنگوورزشاینکشوراهداشد.

چهره روز
موالوردی:

وزارت آموزش و پرورش
به من پیشنهاد شده بود

دس��تیار وی��ژه رئیسجمه��ور در حق��وق
شهروندی گفت :تا جایی که قوانین و مقررات
اجازه بدهد ،پیگیر حقوق زنان و امور خانواده
هستم.ش��هیندخت م��والوردی در گفتگو با
ایلن��ا ،درباره س��مت جدید خ��ود در کابینه
دوازدهم بهعنوان دستیار ویژه رئیسجمهور
در حقوق شهروندی ،گفت :معاونت امور زنان
و خانواده با دستیار ویژه در حقوق شهروندی
دور از هم نیس��تند و در فصلهای مشترکی
مانند حقوق زنان ،کودکان و اعضای خانواده
با یکدیگر یکی هستند.او در ادامه تاکیدکرد:
حقوق ش��هروندی مباحثی است که در امور
خانواده پیگیری میش��ود.معاونت سابق امور
زن��ان و خانواده نه��اد ریاس��تجمهوری در
ادامه افزود :بخشهایی از حقوق ش��هروندی
به حقوق زنان و خان��واده بازمیگردد ،لذا در
سمت تازه هم پیگیر این مباحث در چارچوب
مأموریتی که برعهدهام نهادهاند ،خواهم بود.
موالوردی در پاس��خ به این سوال که عدهای
معتقدند منش��ور حقوق ش��هروندی بیشتر
انشاء است تا یک مطالبه در جامعه ،شما چه
اقداماتی در اجراییشدن این حقوق خواهید
کرد؟ گفت :حقوق ش��هروندی مجموعهای از
قوانین و مقررات موجود اس��ت که از حالت
پراکندگی درآمده و یکجا ارائه میش��ود .او
تاکیدکرد :منش��ور حقوق ش��هروندی نقش
بسیار مهمی در آگاهیبخشی جامعه نسبت
ب��ه حق و حقوقی که دارا هس��تند ،دارد .من
در چارچوب مأموریت خود پیگیر این حقوق
خواهم ب��ود .دس��تیار س��ابق رئیسجمهور
در ام��ور زنان و خان��واده عنوان کرد :بند بند
منشور حقوق شهروندی باید بررسی شود تا
اگر الیحه ،بخش��نامه ،دستورالعمل یا برنامه
آموزش��ی الزم دارد ،تصویب ی��ا به آن اضافه
شود .او خاطرنش��ان کرد :مهم این است که
تغییراتی در حوزه دستیار ویژه رئیسجمهور
در حق��وق ش��هروندی اتفاق بیفت��د تا این
گزارههای زیبا که در قوانین مختلف پراکنده
شده ،جمع و در خدمت جامعه باشد.
موالوردی در پاس��خ به سوال دیگری مبنی
بر اینکه آیا برنامهای ارائه داده یا خیر ،گفت:
هیچگونه برنامهای ارائه ندادهام ،حکم جدید
تازه به من ابالغ ش��ده اس��ت .او در پاسخ به
این س��وال که گفته میش��ود ش��ما یکی از
گزینهه��ای وزارت علوم بودید،
گفت :خیر چنین موضوعی
مط��رح نیس��ت .وزارت
آموزش و پ��رورش به
من پیش��نهاد
ش��ده بود،
ام��ا وزارت
علوم خیر.

نگاه

نخستین جلسه دادگاه
مدیرانکانالهایتلگرامی

وکی��ل دو متهم پرونده مدی��ران کانالهای
تلگرام��ی از برگ��زاری نخس��تین جلس��ه
رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده در
ش��عبه  ۱۵دادگاه انقالب به ریاست قاضی
صلوات��ی از ام��روز و به مدت س��هروز خبر
داد .سیدعلی مجتهدزاده در گفتگو با ایلنا،
در رابط��ه با آخرین وضعیت پرونده مدیران
کاناله��ای تلگرام��ی گفت :م��وکالن بنده
یعنی آقایان کش��وری و باقری با قرار وثیقه
بیرون هس��تند .همچنین آقایان جمشیدی
و جعف��ری که وکالت آنها را آقای نعیم رضا
نظام��ی چهارمحالی برعه��ده دارد و آقای
نقدی که خواهرش��ان وکیلش��ان هستند،
نیز ب��ا تودیع قرار وثیقه صادر ش��ده ،آزاده
شدهاند .او درباره وضعیت علی احمدنیا نیز
اظهارداش��ت :وکالت پرونده ایشان را آقای
میرزازاده برعه��ده دارد ،تا آنجایی که بنده
اطالع دارم ،برای ایشان نیز قرار وثیقه صادر
ش��ده بود ،اما ایشان برای فراهمکردن آن با
مش��کل روبهرو شده و نتوانسته بودند آن را
تودیع کنند .با این حال ،من نمیدانم مشکل
ایشان حل شده یا نه .این وکیل دادگستری
در پاس��خ به این س��وال که جلس��ه دادگاه
پرونده مدیران کانالهای تلگرامی چه زمانی
برگزار میش��ود؟ تصریح کرد :جلسه دادگاه
امروز از س��اعت  ۱۰صبح به مدت س��ه روز
در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب برگزار میشود.
مجتهدزاده در پاس��خ به این س��وال که آیا
کیفرخواست صادر شده را مطالعه کردهاید؟
خاطرنش��ان کرد :کیفرخواست صادرشده را
مطالعه کردهای��م .در هر صورت تصمیمگیر
اصلی ریاس��ت دادگاه است .او با بیان اینکه
ملجا موکالنم را دس��تگاه قضا میدانم ،ابراز
داش��ت :امید ما به عدالت دادگاه و دستگاه
قضاس��ت .ما خود را ملزم به تمکین به نظر
دادگاه میدانیم.

در حاشیه

هک توئیتر فرستاده سازمان ملل

باخبرش�دیم اس�ماعیل ول�د ش�یخ احمد،
فرس�تاده س�ازمان مل�ل به یم�ن در صفحه
رس�می خود در فیس�بوک نوش�ت :هکرها
صفحه توئیت�رش را هک کردن�د و اقدامات
برای بازگرداندن آن به حالت عادی آغاز شده
اس�ت .وی گفت :در این باره به کسی مظنون
نیست .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری
آناتول�ی ،هکرها در صفحه توئیتر فرس�تاده
س�ازمان ملل به یمن برای چن�د لحظه یک
بیانیه تجاری منتش�ر و س�پس اعالم کردند
که این صفحه هک ش�ده اس�ت .در پی این
اق�دام ،دفتر اطالعرس�انی ولد ش�یخ احمد
اداره صفحات وی را در ش�بکههای اجتماعی
برعهده گرفته است.

ل ارتباطی آمریکا با کره
افشای کانا 

ش�نیدیم خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش
داد ک�ه آمریکا برای چندین ماه اس�ت که با
اس�تفاده از کانالهای مخفیانه دیپلماسی با
کرهشمالی در ارتباط بوده ،این در حالی است
که رئیسجمهوری آمریکا هش�دارهایش به
کرهش�مالی را افزایش داده اس�ت .بهگزارش
ایس�نا ،این خبرگزاری گفته ک�ه این ارتباط
مخفیانه دیپلماتیک می�ان آمریکا با پیونگ
یانگ که چندین ماه بوده در بحبوحه هشدارها
از سوی دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا
در می�ان افزایش تنشه�ا در منطقه مطرح
شده اس�ت .این خبرگزاری از قول مقامهای
آمریکایی که خواس�تند نامشان فاش نشود،
گ�زارش داد ،گفتگ�و میان «ج�وزف یونگ»
فرس�تاده آمری�کا در ام�ور سیاس�تگذاری
کرهش�مالی و «پاک س�ونگ ایل» نماینده و
دیپلمات ارش�د کرهش�مالی در سازمان ملل
صورت گرفته است.

نگرانی مقام آمریکا از ترامپ

باخبرش�دیم رئی�س س�ابق اطالع�ات ملی
آمری�کا ،گفت�ه نگ�ران این اس�ت که جنگ
لفظی می�ان رئیسجمهوری آمری�کا با رهبر
کرهش�مالی از کنترل خارج ش�ده و به سوی
یک درگیری نظامی در سطح بینالمللی سوق
یاب�د .بهگزارش ایس�نا به نق�ل از خبرگزاری
اسپوتنیک ،جیمز کالپر ،رئیس سابق اطالعات
ملی آمریکا هشدار داد که دو کشور آمریکا و
کرهشمالی ممکن است بهصورت کورکورانه به
سمت یک جنگ سوم جهانی سوق پیدا کنند،
چون رویک�رد خصمانه می�ان دونالد ترامپ،
رئیسجمه�وری آمریکا با کی�م جونگ اون،
رهبر کرهش�مالی افزایش یافته است .هشدار
وی پس از آن مطرح شد که لفاظیهای ترامپ
درباره بنبست در حل مسئله اتمی در زمنیه
کرهشمالی افزایش یافته است.

کاهش محبوبیت امانوئل مکرون

شنیدیم نتایج موسسه نظرسنجی «ایفوپ»
نش�ان میده�د کم�ی بی�ش از یکس�وم
فرانس�ویها ( 36درصد) از عملکرد امانوئل
مکرون در  100روز نخس�ت ریاستجمهوری
وی رضایت دارند و این در حالی است که این
رقم در ابتدای دولت وی بیش از 62درصد بود.
بهگزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانس�ه،
فرانس�وا اوالن�د ،رئیسجمه�وری پیش�ین
فرانس�ه و س�لف مک�رون ،در همی�ن مدت
46درصدرضایتشهرونداناینکشورراکسب
کرده بود .بر اساس بررس�ی روزنامه فیگارو،
نزدیک به دوسوم ( 64درصد) پاسخدهندگان
ب�ه نظرس�نجی از رئی�س دول�ت ناراض�ی و
 19درصد بسیار ناراضی هستند .این در حالی
است که بر اس�اس نتایج نظرسنجی ایفوپ،
چن�د روز پس از انتخابات ریاس�تجمهوری
سالجاری میالدی 62/7 ،درصد مردم فرانسه
از امانوئل مکرون راضی بودند.

قدردانی از پوتین مضحک است

باخبرش�دیم جان کربی ،س�خنگوی س�ابق
وزارت خارج�ه آمری�کا ،درب�اره قدردان�ی
ترام�پ از رئیسجمهوری روس�یه در ارتباط
ب�ا اخراج دیپلماتهای آمریکایی از روس�یه
که در پاس�خ ب�ه تحریمهای جدی�د آمریکا
ص�ورت گرفت به س�ی ان ان ،گف�ت :من تا
آنجایی که توانس�تم س�عی کردم نسبت به
این س�خنان بیطرف بمانم ،اما در ش�ش ماه
گذش�ته این مضحکترین چی�زی بود که از
رئیس جمه�وری آمریکا ش�نیدم .بهگزارش
ایرنا ،ج�ان کربی اف�زود :ای�ن انتقامگرفتن
پوتی�ن از م�ا (آمریکا) بود ک�ه  35دیپلمات
روس را به دلیل جاسوس�ی اخراج و برخی از
تاسیس�ات آنها در خاک خود را به این خاطر
تعطیل کردیم.

مرگ عجیب مقام مصری!

شنیدیم مهندس مصطفی السید ،مشاور وزیر
حمل و نقل مصر ،بالفاصله پس از مش�اهده
قربانیان سانحه دو قطار در اسکندریه ،سکته
کرد و جانش را از دس�ت داد .بهگزارش ایلنا
به نقل از الیومالس�ابع ،منابع مصری تصریح
کردند :مشاور وزیر حمل و نقل به محل حادثه
تصادف دو قطار رفت ،ولی در آنجا با مشاهده
صحنه حادثه س�کته کرد و پ�س از انتقال به
بیمارستان ،درگذشت.
طب�ق این گزارش ،حادثه برخورد دو قطار در
روز جمع�ه ک�ه در منطقه «أبیس» در ش�رق
اس�کندریه روی داد ،دس�تکم  ۴۹کشته و
بیش از  ۱۰۰زخمی برجای گذاشت.

