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«ایران» از فعالیت های سیاسی بانوان گزارش می دهد

احزاب؛ پله اول پرورش مدیران زن

ëëفعالیتاحزابزنان؛گامی
درمسیررفعتبعیض
از جمله نهادهای قابل اتکا در مسیر
تحقــق کادرســازی جامعه زنــان و حضور
بیشترآناندرساختارقدرت،احزابسیاسی
وتشکلهایاجتماعیاند که با محوریت
و همافزایی خود زنان شــکل میگیرند.
احزابــی کــه بــه گفتــه زهــرا شــجاعی،
دبیــرکل مجمــع زنــان اصالحطلب نه
بــا قصــد «تفکیــک جنســیتی» بلکه با
هدف «تخصصی کــردن حرکت زنان»
شکل گرفته اند و قصد دارند در جهت
رفع عقبماندگیهای تاریخی تحمیل
شده بر جامعه زنان گام بردارند.
بــا در نظر گرفتن ایــن کارویژه ،مرور
احزابــی کــه طــی چهــار دهــه گذشــته

هشدارهای علوی تبار به اصالحطلبان

توگوی
علیرضــا علــوی تبــار در گف 
اختصاصــی بــا ایرنــا بــه اصالحطلبان
هشــدار میدهــد کــه بشــدت از گردش
قدرت در دســت عدهای معدود انتقاد
کننــد و در مــورد سوءاســتفاده از امــوال
عمومی به هیچ عنوان کوتاه نیایند .وی
نسبت بهعدم پذیرش اصالحطلبان در
حاکمیت نیز هشدار میدهد و میگوید:
تضعیــف اصالحطلبــان بــه معنــای
تقویت اصولگرایان نیست ،بلکه نوعی
رادیکالیسم و فراتر رفتن از اصالحطلبی
تقویت میشــود .علویتبار با اشــاره به
لــزوم اجمــاع ملی و کاهــش تنشهای
داخلــی و نزدیــک شــدن اصالحطلبان
بــه مرکــز قــدرت ،ادامــه میدهــد :اگــر
تــاش اصالحطلبــان بــرای بازســازی
رابطــه با ســاختار قــدرت از طــرف آنها
دفــع شــود و بحرانهــا و ابرچالشهای
ملی نیز به ســوی حل شــدن سوق داده
نشــوند ،اصالحطلبــان بــا بحــران خط
مشــی مواجه خواهنــد شــد .وی درباره
خــط و مشــی اصالحطلبــان در قبــال
دولت هــم اعتقــاد دارد :اصالحطلبان
بایــد توقــع خــود را بــا توجــه بــه اینکــه
رئیس جمهوری محتــرم هیچگاه خود
را اصالحطلب به معنــای متعارف آن
ندانســته اســت و ترکیب ائتالفی دولت
او تنظیــم کننــد .ایــن فعــال سیاســی
اصالحطلــب میافزایــد :اصالحطلبان
بایــد بشــدت نســبت بــه ایــن نکتــه
حســاس باشــند که دولت نبایــد قواعد
بــازی را آنگونه کــه جریانهای مخالف
مردم ســاالری دیکته میکنند ،بپذیرد.

اصالحطلبان باید حساســیت بســیاری
به فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی
نشــان دهند و در این مورد به هیچ وجه
کوتــاه نیامــده و با صراحت و شــجاعت
به نقد بپردازند .علویتبار در بخشــی از
سخنان خود به آرایش نیروهای سیاسی
در آینــده اشــاره کــرده و میگویــد :یــک
جریان «راست میانه رو» که کم و بیش
در عرصــه جامعــه محافظــه کار اســت
امــا لوازم مــردم ســاالری را میپذیرد از
ترکیب بخشــی از اصولگرایان محافظه
کار و اعتــدال گرایــان پدیــد میآیــد کــه
محــور اصلــی فعالیتهایــش تأمیــن
ثبات و عادیسازی جریان امور در کشور
خواهد بود.
وی میافزاید :بخشی از اصولگرایان
محافظــه کار بــه اصولگرایــان تنــدرو
میپیوندند و جریان «راســت تندرو» به
صورت یک اقلیت فعال در کشور باقی
خواهــد مانــد .اگر ایــن جریــان ترغیب
بــه تصــرف قــدرت از طریــق قهرآمیــز
نشــود میتــوان تا افقــی طوالنــی آن را
به صــورت یــک اقلیت فعال در کشــور
دیــد .بــه اعتقــاد علــوی تبــار «از میــان
جریــان اصالحطلــب نیــز دو جریــان
اصلی «راســت مدرن» و «چپ مدرن»
توگو و رقابت
بیشتر نمایان شــده و گف 
و در مواردی همکاری خواهند داشــت.
راســت مدرن بیش از پیش به ایدههای
لیبــرال در عرصــه سیاســت و اقتصــاد
میل خواهد کرد و چپ مدرن به ســوی
نوعی از مردم ساالری اجتماعی خواهد
رفت».

توصیه به انتصاب استانداران اهل سنت

حجتاالســام احمــد مازنی ،عضو
فراکســیون امیــد مجلــس بــه رئیــس
جمهــوری توصیــه کــرد در انتصــاب
اســتانداران و مدیــران کل از نیروهــای
اهل سنت استفاده کند.
نماینــده تهــران در مجلــس در
گفتوگو با ایســنا با اشاره به نامهنگاری
صورت گرفته بین مولــوی عبدالحمید
و رهبــر معظم انقالب دربــاره ضرورت
پرهیــز از تبعیــض بیــن مذاهــب و
قومیتها ،اظهار داشــت :رهبر معظم
انقــاب همیشــه نــگاه بســیار وســیع و
روشــنی در ارتبــاط بــا اقــوام ،ادیــان و
مذاهب ایرانی دارند و در ســطح جهان
اســام هــم همــواره بــر وحــدت امــت
اســام تأکیــد داشــته و دارنــد و هرگونه
حرکتی که منجر بــه تفرقه بین برادران

مســلمان شــیعه و ســنی شــود از سوی
ایشــان منــع شــده اســت .وی افــزود:
توصیــه مــن ایــن اســت حــاال کــه ایــن
مکاتبــه انجــام شــده آقــای روحانی در
فرصتهایــی مثل انتخاب اســتانداران
و مدیــران کل نشــان دهــد که ایــن نگاه
تبعیضآمیــز وجــود نــدارد .اگــر از اهل
سنت در مدیریتها استفاده شود و آنها
در کشــورمان احســاس تبعیــض نکنند
ایــران میتواند الگویی برای کشــورهای
دیگر باشــد .توصیه من بــه دولتمردان
و مســئوالن دســتگاهها این اســت که در
حــدود تعییــن شــده در قانون اساســی
و بــا عنایــت بــ ه صراحــت کالم رهبری
از ظرفیــت اقــوام و مذاهــب در اداره
کشور ،سازمانها و مدیریت بخشهای
مختلف استفاده کند.

عکس  /نسیم ری

رئیــس جمهــوری در نخســتین
گفتوگــوی تلویزیونــی پس از تشــکیل
کابینه دوازدهم از دســتور خود به همه
وزرای دولــت برای بهکارگیــری زنان در
یکــی ســمتهای معاونــت یا مشــاوره
وزارتهــای تحت مسئولیتشــان خبر
داد .این موضع درحالی برای چندمین
بار از سوی حسن روحانی مطرح شد که
در مســیر انتخابــات ریاســت جمهوری
دوازدهــم خواســت حضــور زنــان در
کرســی وزارت بــه یکی از خواســتههای
اساســی رأی دهنــدگان و بــه طــور ویژه
جامعه زنان تبدیل شــده بود .چه پس
از وزارت مســتعجل مرضیــه وحیــد
دســتجردی در دولــت دهــم ،کابینــه
یازدهــم به حضور ســه زن در معاونت
امور زنان و خانــواده ،معاونت حقوقی
رئیــس جمهــوری و ســازمان حفاظت
محیط زیســت قناعت کرد .اما انتخاب
زنــان بــه ســمتهایی چون ســخنگوی
وزارت امــور خارجــه ،فرمانــداری و
شــهرداری و حضــور پررنگتــر آنها در
میان منتخبــان انتخابات دهمین دوره
مجلــس شــورای اســامی و پنجمیــن
دوره شــوراهای شــهر و روســتا ایــن
امیــدواری را ایجــاد کــرد کــه باالخــره
فصــل حضور زنــان در مدیریت عالی
کشــور و تکیــه آنــان بــر کرســی وزارت
رســیده اســت .امیدواری ای که البته با
توجه به موانع موجود محقق نشد.
رئیــس جمهــوری گرچــه در کابینــه
جدیــد خــود ســه زن را در ســمتهای
معــاون حقوقــی رئیــس جمهــوری،
معاون رئیــس جمهــوری در امور زنان
و خانــواده و دســتیار رئیــس جمهــوری
در امــور حقــوق شــهروندی منصــوب
کرد ،اما هیچ زنی برای عهدهدار شــدن
مســئولیت وزارت بــه مجلــس معرفی
نشد .رئیس جمهوری در این باره با این
توضیح که قصد داشــته سه وزیر زن در
کابینهاش معرفی کند و جایگاه آنان را
نیز مشــخص کــرده بوده امــا در نهایت

ایــن امــر ممکــن نشــده اســت ،گفــت:
«اینکه چرا نشد ،بماند برای بعد».
پــس از آن بــود کــه وجــود نداشــتن
وزیــر زن در کابینــه بــا واکنشهایــی
متفاوت مواجه شد .همانقدر که طیف
گســتردهای از منتقــدان ایــن اتفــاق را
امتداد بی عدالتی و تبعیض رایج میان
مردان و زنان جامعــه و مصداق وجود
«سقف شیشــهای» تلقی کردند ،برخی
نیز بــا به میان کشــیدن اســتداللهایی
چــون تضــاد «ســهمیه جنســیتی» بــا
«شایستهســاالری» از ایــن موضــع
درآمدند که حضور زنان در عرصههای
مدیریتی باید در ســطوح میانی تقویت
شــود تــا آنهــا توانمنــدی و تجربــه قرار
گرفتــن در مســئولیت خطیــر وزارت را
طی ســالهای آینده کســب کننــد .این
موضع درســت یا نادرســت بر اهمیت
کادرســازی از میان زنــان جامعه تأکید
داشــت تــا در شــرایطی کــه در هنــگام
انتخــاب افــراد بــرای مســئولیتهای
مختلــف فهرســت قابــل توجهــی از
مــردان به ذهــن میآیند اســامی قابل
بررســی زنان تا این حد انگشــت شــمار
به نظر نرسد.

توســط زنــان شــکل گرفتهاند ،نشــان از
تالشهایــی دارد کــه گرچــه بــرای آغاز
خوب به نظر میرسند اما هنوز تا نقطه
اثرگــذاری فاصله قابل توجهــی دارند.
بر اساس آمار وزارت کشور تا اسفندماه
ســال  1395حدود  ٧درصد احزاب در
ایران زنانه اند و بر اســاس آخرین آمار
اعالم شده از مبادی رسمی دبیران کل
 18تشکل سیاســی در ایران زن هستند.
این تعداد از جمع  ۲۴۲حزبی است که
به صورت رسمی دارای پروانه فعالیت
از کمیسیون ماده  ۱۰احزاب اند.
بررســی اعضــای هیــأت مؤســس
گروههــای سیاســی نشــان میدهــد که
در بیــن گروههای سیاســی کــه مجموع
تعداد هیأت مؤســس آنها بالغ بر ۵۸۰
نفر است ،تنها  ۲۲نفر زن شرکت دارند
و  ۲۳درصــد آنــان زنانی هســتند که در
مجلس شــورای اسالمی شرکت داشته
یا دارند.
«جامعــه زنــان انقــاب اســامی
ایــران» بــه دبیرکلــی اعظــم عالیــی
طالقانــی جــزو نخســتین احــزاب بــا
دبیرکلــی یــک زن و محوریت فعالیت
زنان اســت که در همان روزهای ابتدای
پیروزی انقالب اسالمی تشکیل شد و در
ســال  ۱۳۷۱موفق به اخذ پروانه گردید.
این حزب از معدود احزابی اســت که از
ابتدای تشــکیل در ســال  ۱۳۵۷تاکنون

سهم احزاب
زنان در رساندن
کادرهای حزبی
خود به جایگاه
نمایندگی مجلس
طی ادوار دهگانه
آنچنان که باید
قابل دفاع نبوده
است
توانسته ساختار تشکیالتی خود را حفظ
کــرده و به فعالیتهای خود به صورت
محدود ادامه دهد.
«جمعیت زنان جمهوری اسالمی»
نیز از ســال  ،۱۳۶۵با حضور چهرههای
شــاخصی ماننــد زهــرا مصطفــوی،
مرحــوم مرضیــه حدیدچــی (دبــاغ)،
ربابــه رفیعی طــاری (فیــاض بخش)،
فاطمــه ایرانمنش ،صدیقه مقدســی،
قدســیه فیــروزان و ســهیال جلــودارزاده
شــکل گرفــت« .جامعه زینــب (س)»
نیز در همان ســال با هدف اولیه کمک
بــه خانوادههــای شــهدا و رزمنــدگان
تأســیس شــد و البتــه بعدها بــا حضور

مرحــوم مریــم بهــروزی ،کــه تجربــه
نمایندگی مجلس را نیز در کارنامه خود
داشت به سمت فعالیتهای سیاسی و
انتخاباتی نیــز گرایش یافت .همچنین
«مجمع اســامی بانوان» بــه دبیرکلی
فاطمه کروبی« ،انجمن روزنامهنگاران
زن»« ،جمعیــت حمایــت از حقــوق
بشــر زنــان» بــه دبیرکلــی شــهیندخت
مــوالوردی معاون امور زنان و خانواده
ریاســتجمهوری در دولــت یازدهم از
دیگر احزاب و تشکلهای زنان به شمار
میآیند.
با این حال وجــه پررنگتر فعالیت
حزبی و سیاسی زنان را باید در دو حزب
اصالحطلــب و یــک حــزب اصولگرای
زنــان پیگیــری کــرد« ،جمعیــت زنــان
مســلمان نواندیــش»« ،مجمــع زنــان
اصالحطلــب» بــه عنــوان دو تشــکل
اصالحطلــب و تشــکل اصولگــرای
«حزب زنان جمهوری اسالمی».
«جمعیــت زنــان مســلمان
نواندیــش» ازجملــه احــزاب زنانــهای
اســت که با فراز و فرودهای بسیار مجوز
فعالیــت را دریافــت کــرد.ایــن حــزب
در ســال  ۸۵پروانــه فعالیــت گرفــت و
در مرامنامــه خــود هدف از تأســیس را
تــاش بــرای نهادینــه کردن مشــارکت
همهجانبــه زنــان در امــور اجتماعــی و
تسهیل حضور آنان در درون حاکمیت،
تــاش بــرای فرهنگســازی در جهــت
ارتقــای جایــگاه زنــان در خانــواده و
جامعــه و نقد و بررســی قوانین موجود
در زمینــه حقــوق زنــان با هــدف بهبود
وضعیــت زنــان و دســتیابی آنــان بــه
حقــوق واقعــی خــود در اســام اعــام
کــرد .همان ســال بــود که «حــزب زنان
جمهوری اسالمی» نیز که عنوان آن به
تشکل زنان در ابتدای انقالب مشابهت
داشــت ســال  ۸۵بــا دبیرکلــی فاطمــه
آلیــا از نماینــدگان ســابق مجلــس بــه
عنوان یک حزب اصولگــرا با محوریت
زنــان و خانــواده و بــا تأکید بــر آگاهی و

بصیرتبخشــی اعالم موجودیت کرد.
«مجمــع زنان اصالحطلــب» نیز که به
ریاســت زهرا شــجاعی فعالیت خود را
از حدود ده ســال قبل با حضور جمعی
از زنان مدیر و نمایندگان سابق مجلس
آغــاز کرده بود بــه تازگی مجوز رســمی
فعالیــت حزبــی خــود را دریافــت و به
عنوان هجدهمین حزب زنانه در ایران
به صورت رسمی ثبت شد.
بــا وجــود ایــن مــرور عملکــرد ایــن
احــزاب زنانــه در حــوزه کادرســازی و
معرفی مدیران کارآمد و سیاستمداران
خبره به ساحت ساختار قدرت سیاسی
چنــدان که بایــد رضایت بخــش نبوده
اســت .مجلس شورای اســامی به تنها
نهــاد حاکمیتی کــه حضور زنــان در آن
جزبــا تأییــد صالحیت شــورای نگهبان
و رأی آحــاد مــردم امــا و اگــر دیگــری
نــدارد ،شــاهد مدعــای قابــل اتکایــی
است برای بررسی صحت و سقم این
مدعا .ســهم احزاب زنان در رســاندن
کادرهــای حزبــی خــود بــه جایــگاه
نمایندگــی مجلس طی ادوار دهگانه
آنچنــان کــه بایــد قابــل دفــاع نبــوده
اســت .اغلب زنــان نماینده یــا اصوالً
ســابقه فعالیــت تشــکیالتی حزبی در
احــزاب زنان نداشــتهاند یا صرفاً پس
از پایــان دوران نمایندگــی بــه حضور
در تشــکیالت حزبــی زنــان یــا دیگــر
احــزاب اعتقــاد پیدا کردهاند .کاســتی
کــه امیــد اســت در مســیر پیــش رو و
در انتخاباتهــای آتــی تغییــر یابــد و
احزاب را به پایگاهی برای کادرســازی
و معرفــی زنــان کارآمــد بــرای ایفــای
نقــش در مدیریتهــای کالن جامعه
تبدیــل کنــد .تغییــری کــه میتوانــد
در کنــار تأکیــد رئیــس جمهــوری بــر
عــزم دولــت دوازدهــم بــرای حضــور
 30درصــدی زنــان در مســئولیتهای
مدیریتــی کشــور آینــده نویدبخــش
بهرهمنــدی جامعــه از توانمندیهــای
نیمه پنهان خود باشد.
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یادداشت«:ضربهبهعراقبیخگوشایران»؛سیدعلی
خرم
کردهای عراق ،ترکیه ،ســوریه و ایــران نباید انتظار
دگرخوان
داشــته باشــند ایــن قبیــل دولتهــا برای همهپرســی
فرصتطلبانه اقلیم کردستان عراق ،فرش قرمز پهن
کننــد و بدانند وضعیت حاضر عراق نمیتواند مالک
قضاوت کردها برای تشــکیل یک دولت کردی قرار گیرد و آینده آبســتن حوادثی
خونبــار خواهــد بود که قربانی آن ملتهای چهار کشــور و بویــژه کردها خواهند
بود ...یقیناً حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی هر کشــور عضو ســازمان ملل
متحد طبق منشور ،تضمین شده و اساسیترین پایه مستحکم نظام بینالملل
محســوب میشــود .به همین طریق حقوق بینالملل هــم از این اصل حمایت
کرده و نقض آن را بههیچوجه تأیید نمیکند .اما حقوق بینالملل اصل دیگری
را نیــز مورد حمایــت خود قرار میدهد که حقوقبشــر و حقوق اقلیتها نامیده
میشــود که دولتها موظف به احترام و اجرای آن هســتند .هر قومی نمیتواند
به بهانه نقض حقوق خود ،اصل حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورش
را خدشــهدار کنــد ...کردهــای عــراق که تحت حکومــت خودمختار کردها شــاید
بهتر از سایر نقاط عراق زندگی میکنند نمیتوانند با استفاده از شرایط بیثبات
عراق و اوضاع نابسامان و درهمریخته اقتصادی این کشور ،ادعای نقض مکرر و
سیستماتیک حقوق خود را داشته باشند.
سرمقاله«:حفظسرمایهاجتماعیرسالتبزرگروحانی»؛
اشرفبروجردی
بــا تشــکیل دولــت دوازدهــم توســط
آقــای روحانــی ،ایشــان در ایــن چهار ســال
اولویتهایــی را بایــد مدنظــر قــرار دهــد.
مهمتریــن کاری کــه آقــای روحانــی در این
مقطع تاریخی از جامعهمان باید بکند حفظ این ســرمایه اجتماعی
است که در این انتخابات ایجاد شد و مردم اعتماد کردند و رأی دادند
و شعارها را محقق دانستند به این امید که در آینده عملیاتی خواهد
شد .این یک سرمایه عظیمی را ایجاد کرده که از آن همبستگی ملی
حاصل میشــود و میتوانــد در بزنگاههایی که ممکن اســت جامعه
دچار مخاطرات اجتماعی داخلی و خارجی شود به کشور کمک کند.
آقای روحانی باید بتواند این ســرمایه را حفظ کند .این نگرانی وجود
دارد که ممکن اســت به ســمتی برویم تا این ســرمایه دوباره کاهش
پیــدا کند .در مقطعی از انقالب مردم احســاس کردند که نمیتوانند
خواستههایشــان را بهدســت آورند و محقق نخواهد شــد اما با اقبالی
که مردم در انتخابات نشــان دادند و شــور و حالی که پیدا کردند و آن
اراده جمعی که پیدا شــد ،این ســرمایه مقداری بازسازی شد و مردم
پای صنــدوق آمدند و رأی دادند ...آقای روحانی میتواند با توســعه
بخشــیدن تعامالت خود با شورای نگهبان اجازه ندهد حذف نیروها
دیگر تکرار شود تا شاهد فضای بازتری در انتخابات باشیم.

سرمقاله«:مدیربایددربستدرخدمتخانوادهباشد!»؛محمدایمانی
بیعدالتــی و سیاســت بازی ،آســیب بزرگی اســت.
اینکه رئیس جمهوری تعداد نجومــی بگیران را  100تا
 300نفر اعالم کند اما دیوان محاســبات ،ماجرا را پس
از یک ســال و ُخردهای به تعــارف ختم نماید ،معلوم
اســت که این خیانت هنوز هم جدی گرفته نشده است .اگرنه باید دست کم 100
مدیر برکنار و دادگاهی و مجازات میشدند .براستی چرا رئیسدیوان محاسبات
مجلس را که قرار اســت بر گردش مالی دســتگاههای دولتی نظارت کند ،از مرکز
آمار دولت میآورند و منصوب میکنند؟

