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یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت:برگزاری همهپرسی که ذیل اصل  59قانون اساسی قرار میگیرد ،میتواند
امیدواری را به جامعه مدن��ی بازگرداند ،اما همانند موضوع برجام اجرای این موض��وع نیز نیازمند اجماع در تمام
عبداهلل ناصری :
برگزاریهمهپرسی سطوح حاکمیتی است .عبداهلل ناصری در گفتگو با ایسنا ،با اشاره به سخنرانی روز گذشته رئیسجمهور در رابطه با
توجه به اصل  59قانون اساسی که به برگزاری همهپرسی میپردازد ،اظهار کرد :فلسفه قانون اساسی برای اصل 59
در موضوعات
به زمانی که شرایط پیچیده است ،باز میگردد .زمانی که قانونگذاران و خبرگان قانون اساسی این اصل را تدوین
نیازمند
خاص
میکردند ،به شرایط پیچیده و خاص فکر میکردند .طبیعتا اگر االن هم بپذیریم که کشور شرایط بسیار بحرانی
اجماعحاکمیتی
دارد؛ که باید بپذیریم ،میتوان از این امکانی که قانون در اختیارمان گذاشته است ،استفاده کرد .وی ادامه داد :باید
است
توجه کرد بحث رفراندوم امروز یک بحث مابه التوافق در حاکمیت نیست.

»

خبر

سید فرید موسوی :

»

مردم خطای
مسئوالن را
میبخشند
اما تکرار آن را نه

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی حضور مردم در راهپیمایی  22بهمن را با شکوه دانست و گفت
مردم با حضور در این راهپیمایی حمایت خود را از انقالب اعالم کردند .س��ید فرید موس��وی در حاشیه راهپیمایی
 22بهمن در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار کرد :با وجود همه تالش دشمنان که می خواستند امسال تجلی
وحدت و با هم بودن مردم نمودی نداشته باشد ،مردم بار دیگر در صحنه حاضر شدند .این نماینده مجلس شورای
اسالمی با اشاره به وجود پارهای از مش��کالت در حوزههای اجتماعی و اقتصادی اظهار کرد :با وجود این مشکالت،
همچنان مردم به انقالب وفادارند و حمایت خود را از کارگزاران اعالم میکنند .عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
تصریح کرد :مسئوالن نیز باید بدانند که هر چقدر مردم خطاهای ما را ببخشند ولی تکرار آن را نمیبخشند و این
مسئولیت کارگزاران نظام را در رسیدگی به مشکالت و خواستههای مردم بیشتر میکند.

تریبون

گزارش تحلیلی «روزان» از پرداخته نشدن به مسئله زنان در اردوگاه اصالحطلبی

طلبی مردانه؟!
اصالح
ِ

سخنگوی قوه قضائیه :

برای اثبات اتهام فعاالن محیط زیست
باید تا پایان بررسیها و دادگاه صبر کرد

سخنگویقوهقضائیهبابیاناینکهخودکشیسیدامامیدرحال
بررسی است تا ببینیم چگونه اتفاق افتاده اس��ت ،درباره بازداشت
تعدادی از فعاالن محیط زیس��ت گفت :اینکه برای چه کسانی و به
چه میزانی اتهامشان اثبات میشود باید تا پایان بررسیها و دادگاه
صبر کرد .حجتاالسالم غالمحسین محس��نیاژهای در گفتگو با
خبرنگار سیاس��ی ایلنا ،درباره بازداش��ت تعدادی از فعاالن محیط
زیست و ادعای خودکشی سید کاووس سیدامامی ،استاد دانشگاه و
فعال محیط زیست گفت :افرادی به اتهام دادن اطالعات طبقهبندی
شدهوازمراکزحساسبهسرویسهایاطالعاتیبیگانهازجملهرژیم
صیهونیستی و آمریکا در روزهای گذشته دستگیر شده و بعضی از
آنها در بازداش��ت هس��تند .وی ادامه داد :فرد مورد نظر ش��ما جزء
همان بازداشتشدگان بوده است اما اینکه برای چه کسانی و به چه
میزانی اتهامشان اثبات میشود باید تا پایان بررسیها و دادگاه صبر
کرد .معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که علت درگذشت
سیدکاووس سیدامامی چه بوده است ،اظهار کرد :من هم شنیدهام
ایشانخودکشیکردهانداماهنوزازجزئیاتآناطالعندارم.

تابش خبر داد :

پیگیری بازداشت فعاالن محیط زیست
و توضیحات کارشناسان امنیتی

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ش��ورای اسالمی با
اشاره به پیگیریهای این فراکس��یون در مورد بازداشت فعاالن
محیط زیست و همچنین خبر خودکش��ی دکتر سید امامی در
زندان ،از توضیحات کارشناس��ان اطالعات سپاه در این باره خبر
داد .محمدرض��ا تابش در گفتگو با ایس��نا ،اظهار ک��رد :در ادامه
پیگیریهای فراکسیون محیط زیس��ت امروز هم با خانوادههای
فعاالن بازداشت شده محیط زیس��ت و برخی کارکنان موسسه
حیات وحش میراث پارسیان بنا به درخواست آنها دیدار کردیم
و نظرات کارشناسان اطالعات سپاه را در این باره استماع کردیم.
وی افزود :اظهارات خانوادههای زندانیان و کارکنان این موسسه
مبنی بر چارچوبدار بودن فعالیتها و هماهنگی با دس��تگاهها
و نهادهای ذیرب��ط در همه مراح��ل انجام کار حت��ی ارتباطات
بینالملل��ی ب��ود و اینکه تالشه��ای آنها معطوف ب��ه حفاظت
از محیط زیس��ت و جلوگیری از تخریب بیش��تر آنها و صیانت از
گونههای جانوری و گیاهی نادر بوده اس��ت .تابش یادآور ش��د:
کارشناس��ان اطالعات س��پاه نیز با ارائه توضیحاتی ادعای نفوذ
س��رویسهای خارجی در برخی عرصههای فعالیت این موسسه
را مط��رح کردند و ب��ه اظهارات برخ��ی متهمین علی��ه متوفی
اس��تناد میکردند .وی همچنین خاطرنشان کرد :موضوع اعالم
خودکشی آقای دکتر سید امامی نیز در دست بررسی است و این
سوال مطرح است چرا مسئوالن ذیربط در زندان علیرغم آنکه
آنجا به دوربین مدار بسته مجهز بوده متوجه این حادثه نشدهاند.

حسامالدین آشنا :

اعمال نظارت بر رفتار متهمان و محکومان
ضروری است

مشاور رئیسجمهور تاکید کرد :همانگونه که نظارت بر قوه
مجریه ضروری است اعمال نظارت بر رفتار با متهمان و محکومان
هم ضروری اس��ت .یک مرتضوی برای یک کشور کافی بود؛ او را
تکثیر نکنیم .به گزارش ایلنا ،حسامالدین آشنا در کانال تلگرامی
خود نوش��ت :قاضیها و دادس��تانها و ضابطه��ا و بازپرسها و
بازجوه��ا نه معصومن��د ،نه بیخط��ا و نه خالی از ح��ب و بغض.
همانگونه که نظارت بر قوه مجریه ضروری است اعمال نظارت بر
رفتار با متهمان و محکومان هم ضروری است .یک مرتضوی برای
یک کشور کافی بود؛ او را تکثیر نکنیم.

گروه سیاسی -حضور روزافزون
زنان در عرصه اجتماع و موفقیتهای
آنها در عرصههای��ی مانند تحصیالت
دانش��گاهی و حتی عرص��ه ورزش از
جمله واقعیتهای ایران کنونی است.
با این حال نارضایتی فزاینده از برخی
محدودیتها و تبعیضه��ا در عرصه
اجتماعی در میان زنان روی دیگر این
سکه است.
مس��ئله زنان البت��ه اختصاص به
جامعه ایران ندارد و سالهاس��ت که
تقریبا در همه جوامع مس��ئله برابری
حقوقی زنان و مردان موضوع بس��یار
مه��م و مجادل��ه برانگی��ز در عرصه
اجتماعی است .مسئله زنان را میتوان
یک��ی از جلوهه��ای مه��م مدرنیت��ه
دانست .مدرنیتهای که در همه جا در
چالشی مدام با سنت به پیش میرود و
حوزههای گوناگون اجتماعی را متاثر
کرده است.
امروز ک��ه نزدیک ب��ه چهار دهه
قبل انقالبی اس�لامی را تجربه کرده
است مس��ئله مطالبات و حقوق زنان
پیچیدگیه��ای خاص خ��ود را دارد.
گ��زارش حاضر اما کوش��یده اس��ت
مس��ئله زنان را از زاویهای سیاس��ی
بررس��ی کند و ردپای آن را در منازعه
بیام��ان جناحه��ای سیاس��ی ایران
تعقیب کند.
مس�ئله زن�ان در منازع�ات
جناحی ایران
چهار دهه بعد از انقالب اس�لامی
در ایران ،همچنان تمامی جناحهای
سیاسی رس��می بر این موضوع تاکید
دارند که ب��ه اصل انقالب و اس�لامی
بودن آن وفادار هس��تند .با این حال
در مورد مس��ئله زنان هم مانند سایر
موضوعات اختالف نظره��ای زیادی
بین دو جناح اصالحطلب و اصولگرا
وجود دارد .عالوه بر قرائت متفاوت دو
جناح از اسالم به عنوان مبنای هویتی
آنها ،این اختالفات را باید بهخصوص
با توجه به ماهیت پایگا ه اجتماعی این
دو گروه مورد توجه قرار داد .در حالی
که پایگاه اجتماع��ی اصالحطلبان را
احتماال باید بیشتر در طبقه متوسط
ش��هری و ش��هرهای بزرگ جستجو
کرد_ طبقه متوس��طی ک��ه یکی از
مهمترین ش��اخصهای شناس��ایی
آن در ای��ران بهرهمن��دی اعضای��ش
از تحصی�لات دانش��گاهی اس��ت،-
اصولگرای��ان معم��وال کوش��یدهاند
مطالب��ات الیههای س��نتیتر جامعه
ایران را نمایندگی کنند .البته در میان
اصولگرایان کوششهای بسیار جدی
هم برای جذب طبقات پایین شهری
هم صورت گرفته است .کوششهایی

»

هن�ر اصالحطلب�ی همواره س�اختن پل ب�ر ش�کافهای عمی�ق و خالقی 
ت
در عم�ل سیاس�ی ب�وده اس�ت .خالقیتی ک�ه بهنظ�ر اینروزها به ش�دت
درم�ورد مس�ئله زن�ان در اردوگاه اصالحطلب�ی ب�ه آن نی�از اس�ت.

که جز دورانی که محمود احمدینژاد
نماینده تمام قد جناح اصولگرا بوده
است ،چندان قرین توفیق نبوده است.
این تف��اوت در دی��دگاه و پایگاه
اجتماع��ی دو جناح طبع��ا در نظرات
آنها در مورد مقوله زنان هم موثر بوده
است .مسائلی مانند میزان سختگیری
نسبت به مقوله حجاب و حد دخالت
حکومت در حوزه پوش��ش زنان و نیز
برخوردهای قانونی و انتظامی با مسئله
پوشش زنان از جمله این مسائل بوده
اس��ت .قوانین مرب��وط به خان��واده و
مس��ائلی مانند حق حضانت فرزندان
و ط�لاق و حتی س��ن ازدواج از دیگر
مسائلی است که دو جناح در مورد آن
اختالف نظرهای جدی دارند.
این اختالف نظره��ا البته دیرینه
اس��ت و در دوران اصالح��ات در
مواردی مانند تصویب پیوستن ایران
به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان
و نیز مقوله خروج دختران از کش��ور
برای تحصیل به موضوعی برای بحث
و مجادله جدی دو جناح مبدل شد.
علیرغم این سابقه بهنظر میرسد
که مسئله زنان در تراکم منازعات دو
جناح معموال کمتر م��ورد توجه قرار
گرفته اس��ت و در بس��یاری موارد به
یک اولوی��ت فرعی ب��رای آنها مبدل
شده است .این مسئله البته در جریان
اصولگرایی چندان عجیب نیس��ت.
به دلیل نفوذ گس��ترده ای��ن جناح و
جریان سیاسی در نهادهای قدرتمند

حکومتی آنچه امروز در مورد مسائل
مختلف زنان در عرصههای مختلف به
اجرا در میآید بیش��تر به دیدگاه آنها
نزدیک است .در مقابل اما کمتوجهی
اصالحطلبان به مس��ئله زنان به نظر
چندان قاب��ل توجیه نمیرس��د .این
مس��ئله در پایگاه اجتماعی آنها مورد
توجه بیشتری است و البته نارضایتی
زی��ادی در م��ورد آن وج��ود دارد و
انباش��تی از مطالبات در ای��ن حوزه
شکل گرفته است.
کمتوجه�ی اردوگاه
اصالحطلبی به مسائل زنان
اینکه چرا علیرغم این مطالبه رو
به رشد در بدنه اجتماعی اصالحطلبان
در گفتمان رسمی سیاسی آنها کمتر
به این مس��ئله پرداخته ش��ده است،
میتواند دالیل متعددی داشته باشد.
یک دلیل احتماال بیم اصالحطلبان از
تحریک ش��دید بدنه اجتماعی رقیب
اس��ت .الیههای س��نتی جامعه ایران
به شدت نسبت به مس��ائل مربوط به
زنان حساسیت دارند و مانور روی این
مسائل میتواند جریان اصالحطلب را
به شدت آسیبپذیر نماید.
ی��ک دلیل دیگ��ر را میت��وان در
فضای مردانه سیاست ورزی در ایران
جس��تجو کرد .واقعیت این است که
تمای��ل زنان ب��رای فعالیت رس��می
سیاس��ی در ایران هنوز اندک اس��ت.
در حالی که تعدادی از فعاالن سیاسی
زن بهخصوص در جریان اصالحطلب

سالهاس��ت که در این عرصه فعالند
و بعضا س��متهای مهم حزبی را هم
در اختیار دارند ،حض��ور زنان در بدنه
و راس اح��زاب سیاس��ی اصالحطلب
هنوز محدود است .زنان در گعدههای
بس��یار مه��م جناحی ه��م حضوری
بس��یار کمرنگتر از م��ردان دارند و
احتماال این مسئله هم در محدودیت
پرداختن اصالحطلبان به مسائل زنان
موثر است.
س�رمایهگذاری گس�ترده
رقیباناصالحطلبی
فهرس��ت دالی��ل احتی��اط
اصالحطلبان در پرداختن به مس��ائل
زنان احتماال طوالنیت��ر از آن چیزی
اس��ت که در باال به آن اش��اره شد ،با
این حال این دالیل هر چه که باش��د،
عقب افتادن اصالحطلبان از مطالبات
روزاف��زون زن��ان احتم��اال عواق��ب
ناخوشایندی برای این جریان سیاسی
بهدنبال خواهد داشت.
در کن��ار واقعیت رش��د روزافزون
مطالب��ات زن��ان ک��ه ریش��ه در
دگرگونیهای اجتماعی از جمله تغییر
در سبک زندگی و البته الزامات جامعه
شیشهای و ش��بکهای امروز دارد ،یک
واقعیت دیگر سرمایه گذاری گسترده
رقیبان گفتم��ان اصالحطلبی در این
عرصه است .رقیبانی که میانه چندانی
با مش��ی کلی حرکت اصالحطلبان بر
مدار قانون و مسالمت ندارند و بیشتر
در پی تش��دید ش��کافها در جامعه

فاضل میبدی در گفتگو با «روزان»:

»

باید از بزنگاههای ملی برای مطالبات
عمومی بهره برد

ایران هس��تند .در تس��ویه حس��اب
گفتمانی و سیاس��یای که این روزها
جریانهای تن��درو ب��ا اصالحطلبان
ب��ه راه انداختهاند ،مس��ئله مطالبات
زنان جایگاه ویژه دارد و مدتهاس��ت
که س��رمایهگذاری رس��انهای بسیار
گستردهای از سوی آنها در این عرصه
صورت گرفته اس��ت .ای��ن پرداخت
از س��وی این جریانات تندرو و عمدتا
خارج نشین به مطالبات زنان در کنار
غفلت جریان اصالحطلب از پرداختن
به این مس��ئله میتواند در دراز مدت
نه فق��ط عواقب ناخوش��ایندی برای
جریان اصالحطلب��ی در ایران و رابطه
آن با پایگاه و بدنه اجتماعیاش در پی
داشته باش��د که میتواند مشکالتی
برای کشور نیز ایجاد کند.
ل�زوم خالقی�ت سیاس�ی
اصالحطلبان در مورد مسائل زنان
اصالحطلبان معموال تاکید دارند
که در مورد مسائل زنان نباید به سراغ
مسائلی رفت که بدنه اجتماعی رقیب
را به شدت تحریک و خشمگین سازد.
چنین دیدگاهی البته با مش��ی کلی
اصالحطلبان که پرهیز از قطبی کردن
جامعه اس��ت ،تطابق دارد .با این حال
این دغدغه زمانی میتواند به درستی
برآورده شود که جریان اصالحطلبی
در ایران بتواند اولویتهای دیگری را
در این عرصه شناس��ایی کرده و البته
روشها و راهکارهای��ی برای حرکت
دراین مس��یر بیابد .این امری اس��ت
که به نظر در سیاس��تگذاری کالن
اصالحطلبان غایب است و این غیبت
عرصه را برای رقیب��ان تندروتر فراهم
میآورد.
اقدامات مهمی چون سهمیهبندی
لیس��ت ش��وراهای ش��هر و مجلس
شورای اسالمی و اختصاص  30درصد
از کرس��یهای این نهادها ب��ه زنان از
سوی ش��ورای عالی سیاستگذاری
در س��الهای اخی��ر البت��ه اقدام��ی
مهم و ارزش��مند بوده و در دراز مدت
میتوان��د نتای��ج مثبت��ی را بهدنبال
داشته باش��د .با این حال مسئله زنان
را نه تنها در سطح اختصاص سهمیه
در کرسیهای سیاس��ی که در سطح
گفتمانی و تشکیالتی هم باید تعقیب
شود.
چنین اقدامی البته آسان نیست و
چالشهای بزرگی در مسیر آن وجود
دارد .با ای��ن حال هن��ر اصالحطلبی
همواره س��اختن پل بر ش��کافهای
ت در عمل سیاسی بوده
عمیق و خالقی 
است .خالقیتی که بهنظر اینروزها به
شدت درمورد مسئله زنان در اردوگاه
اصالحطلبی به آن نیاز است.

ادامه از صفحه اول  -در آن دوران ش��اید به دالیلی کش��ور
در برخی موضوعات جایگاه خوبی داشت ولی مردم نسبت به نوع
رفتار و عملکرد مسئوالن و حکومت اعتراض داشتند .در آن دوران
فضای عمومی جامعه شرایط مناسبی نداشت و هرگونه اعتراض و
انتقادی با واکنشهای تند و سرکوبگرایانه مواجه میشد .بنابراین
در آن وضعیت میتوان گفت که عدالت اجتماعی دس��ت کم در
سطح مطلوبی وجود نداشت .این عدالت را میتوان در موضوعات
دیگر نیز بس��ط داد یعنی این فقدان عدالت در سیاست و اقتصاد
قابل لمس بود .طبیعی اس��ت که در چنین شرایطی آزادی و انواع
آن نیز تحتالشعاع قرار میگیرد .در نتیجه انقالب اسالمی در صدد
تحقق همین آزادی و عدالت اجتماعی شکل گرفت و باید بدانیم که
امروز رمز موفقیت ما در اجرا و توجه به این مسائل است.
از ای�ن ن�وع فرصته�ا و بزنگاهها چگون�ه میتوان
استفاده کرد؟
طبعا در هر مجموعهای و س��ازمانی ممکن است که تمامی
اهداف و آرمانه��ا در همان بدو کار به نتیجه نرس��د .انقالب نیز
از این قاعده مستثنا نیست و بعضا اشتباهات و مشکالتی ممکن
است از جانب برخی افراد در این جریان رخ داده باشد .اما مسئله
اصلی آنجاس��ت که باید برای جبران این اش��تباهات و رسیدن
به آرمانهای انقالب و امام(ره) تعجیل ک��رد .راهپیمایی اخیر و
اساسا جش��نهای ملی و مذهبی میتوانند یک فرصت و زمینه
خوبی باشند که یک بار دیگر به عملکرد خود در آن عرصه و حوزه
یونهمین
بازنگری داشته باشیم .به عنوان مثال هفته جاری ما س 
سالگرد انقالب را جش��ن گرفتیم و خوب است که بدانیم در این
مدت چگونه عمل کردی��م و چقدر موفق بودی��م .آیا عملکرد ما
نسبت به سال گذشته بهتر بوده است یا خیر.
مهمترین رویکردی که سیاسیون نسبت به اعتراضات
اخیر عنوان کردند ،طرح پیگی�ری مطالبات عمومی بود.
این مسئله چقدر راهگشا خواهد بود؟
قطعا در هر نظامی مردم مهمترین و بزرگترین س��رمایه آن
نظام هس��تند .تجربه و تاریخ نشان داده اس��ت که همبستگی و
وحدت مل��ی میتوان��د بزرگترین س�لاح هر نظام��ی در برابر
تهدیدات خارجی باش��د .این مس��ئله را میتوان در موضوعات
مختلفی به وضوح دید .اکنون نیز این موضوع را باید مس��ئوالن
کش��ور با وس��واس دیگری در جامع��ه دنبال کنن��د .باید همه
مس��ئوالن تحقق مطالبات عموم��ی را بهص��ورت جدی هدف
و اولویت خود ق��رار دهند .فرام��وش نکنیم ک��ه در راهپیمایی
اخیر   همه احزاب و گروههای سیاسی و شخصیتهای مختلف با
گرایشهای متفاوت در اظهار نظرها یا بیانیههایی از مردم دعوت
کردهاند که در ای��ن گردهمایی بزرگ ش��رکت کنند و این مهم
حامل این پیام است که  22بهمن متعلق به هیچ گروه و جناحی
نیست و یک روز ملی اس��ت .بنابراین جمیع این مسئله حکایت
از آن دارد که چنین فرصتهایی میتواند سرآغاز یک وحدت و
همبستگی دوباره برای تامین منافع ملی و نظام باشد.
سخنرانی آقای روحانی را چگونه ارزیابی میکنید؟
من س��خنرانی آقای روحان��ی را در مجموع خ��وب ارزیابی
میکنم  .البته امیدوارم ک��ه آقای روحانی در بی��ان موضوعات
قدری صریحتر و جزئیتر صحبت کنند ت��ا مردم بهتر و دقیقتر
در جریان مسائل و امور کشور باشند .آقای روحانی در سخنرانی
اخیرش��ان به یک موضوع مهم اش��اره کرده و گفتند که انقالب
به همه مردم تعلق دارد .این بحث درس��ت و مهمی است .چون
این روز ملی ،زمان مناسبی برای تس��ویه حسابهای سیاسی و
اقتصادی نیست .انقالب از آن مردم است.
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