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رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز ۲۵ درصد مدیریت های میانی و عالی در 
اختیار زنان است، گفت: در هر انتخاباتی اگر زنان تصمیم بگیرند و وارد صحنه 

شوند، منتخب آنها پیروز می شود 
به گزارش ایرنا، حسن روحانی در مراسم بزرگداشت روز زن ضمن تبریک 
میالد حضرت فاطمه زهرا)س(، اظهار کرد: روز زن روز تمام کسانی است که افتخار 

می کنند پیرو حضرت زهرا)س( هستند.
رییس جمهوری با اشــاره به همزمانی ایام پیروزی انقالب اسالمی با میالد 
حضرت زهرا)س( گفت: در انقالب اسالمی از یک طرف زنان نقش مهمی داشتند 

و از سویی انقالب هم نقش مهمی در تعالی زنان داشت.
 وی با بیان اینکه نقش زنان در دوران انقالب بسیار حائز اهمیت است، اظهار 
کرد: زنان در همه تظاهرات ها به ویژه ســال ۵۷ نقش مهمی داشــتند. در اوج 
تظاهرات همراه مردان حضور داشتند، شهید دادند، به زندان رفتند و بعد از انقالب 

نیز در دفاع مقدس حضور داشتند.
روحانی با اشاره به حضور چشمگیر زنان در مقاطع مختلف تاریخ گفت: خانم ها 
نه تنها خودشان فعال هستند و دارای شغل هستند بلکه منشاء شغل و مشاغل 
برای ده ها و صدها خانواده هستند که کار بسیار ارزشمندی است و خانمها کار 

بسیار مهمی در انقالب اسالمی ایفا کردند.
رئیس دولت دوازدهم افزود: قرآن به صراحت بیان می کند همه آنهایی که در 
راه جامعه و خداوند فعالیت می کنند، خداوند اجر و مزد آنها را مقرر می کند حال 
می خواهد زن باشد یا مرد. خداوند مقام مرد و زن را در عمل صالح و انجام کار مهم 

فردی و اجتماعی در کنار همدیگر قرار می دهد.  
رئیس جمهوری با اشاره به جایگاه مورد احترام زنان درادیان آسمانی گفت: 
آنچه از ادیان باقی مانده که از دیدگاه ما تحریف شده است، در بعضی از آنها می گوید 
باعث اغفال آدم در بهشت همسرش بود یعنی شیطان همسر آدم را اغفال و گمراه 
کرد و این همسر آدم بود که او را گمراه کرد. چنین چیزی ما اصال در اندیشه های 
اسالمی نداریم و اگر هم وسوسه شیطانی در بهشت و در قرآن هست این است که 
شیطان هردو آنها را وسوسه کرده است و هر دو مرتکب کاری شدند که از بهشت 

اخراج شدند.  
وی افزود: بنابراین منطق ما این است که زنان منشاء خیرات و برکات در جامعه 
هستند. بی تردید خداوند جامعه انسانی را طوری آفریده که مرد مکمل زن و زن 
مکمل مرد است. تعبیری که قرآن برای همسران می کند این است که همسران 
چه زن ها به عنوان لباس برای مردان هستند و مردها لباس برای زنها و همه چیز 

را در کنار هم قرار داده است.  
روحانی ادامه داد: ما دارای مکتب و مرام و منطق و اعتقادی هستیم که جایگاه 
برتر به عنوان جنسیت برای مرد قائل نیست. از لحاظ منطق اسالم آنچه مالک 
برتری است، علم، تقوا، کار و کوشش و جهاد است که ممکن است در این راه زن یا 

مرد برتر باشد و فرقی نمی کند.  
رئیس جمهوری اضافه کرد: استعدادی که خداوند برای مقام و عظمت و رشد 
انسانی به مردها داده، عینا این مقام را به زن ها داده است. یعنی زن ها هم می توانند 

همان رشد و مقام و همان مدارج فضیلت را طی کنند و هیچ تفاوتی وجود ندارد. 
البته مردها ویژگی هایی دارند و زن ها ویژگی های دیگری دارند و اساس خلقت 
بر همان مبانی احکام و مقررات دینی و اسالمی و قانونی آمده و هر دو همان مقام 
بلندانســانی را دارند. خداوند مرد و زن را دارای کرامت و مقام انسانی و مشابه 

یکدیگر می داند.
رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه بعد از انقالب زنان در صحنه سیاست 
و صحنه جامعه حضور فعالی داشتند، گفت: اگر زنان ها در هر انتخاباتی تصمیم 
بگیرند و با هم وارد صحنه شوند، می توانند کسی که مورد نظر آنهاست را پیروز 
کنند. زنان ۵۰ درصد جامعه هستند و در رای دادن، تبلیغ کردن و تبیین مسیر 

برای نامزدها فعال هستند.
وی تصریح کرد: در انتخابات های مختلف مانند شــوراهای اسالمی شهر و 
روستا، مجلس و ریاست  جمهوری و در هر انتخاباتی، حضور زنان بسیار پررنگ و 
نقش آنها بسیار زیاد است و این بسیار مهم است و در سرنوشت آینده کشور، زنان 

جامعه ما همپای مردان هستند.
رئیس جمهوری بیان کرد: در دنیا هم شرایط حضور زنان در انتخابات و سیاست 
خیلی تاریخ گذشته ای نیست و تحوالت در کشورهای اروپایی هم در همین قرن 

بیستم بوده اســت. من از یکی از حقوقدانان 
ســوئیس پرســیدم که در اینجا زن ها از چه 
تاریخی برای انتخابات و رای دادن حضور پیدا 
کردند، و وی گفت از سال ۱۹۷۴، و این سال 
با انقالب ما ۴-۵ ســال فاصله دارد که زمان 

زیادی نیست.
وی گفت: امروز در جامعه خانم ها به جامعه 
آمده اند و در بخش های آمــوزش و پرورش، 
بهداشت و درمان دانشــگاه، علم، فناوری و 

مشاغل فعالیت و بحث کردند.
رئیس جمهوری یادآور شــد: اکنون که 

فضای مجازی و دولت الکترونیک و شرایط خاص اقتصاد دیجیتال برای ما 
مهیا شده زن ها راحت تر از گذشته می توانند از این فضا استفاده کنند. عالوه 
بر این زنان می توانند در صنایع دستی در بسیاری از روستاها و شهرها از طریق 
همین فضای مجازی حتی به خارج، داخل و بازارهای مختلف تولیدان خود 

را بفروشند.
روحانی با بیان اینکه فضای بسیار خوبی برای فعالیت خانواده ها در خانه ایجاد 
شده است، گفت:  خانم هایی هستند که از طریق همین اقتصاد دیجیتال در داخل 
خانه کار می کنند. بخشی از خانه شان را به فعالیت خودشان به صنایع دستی، 
اقتصاد دیجیتال یا هر بخشی که هست اختصاص می دهند و حضور فعال دارند و 

این حضور آنها بسیار ارزشمند است.
رئیس دولت تدبیر و امید گفت: یکی از قول های ما از آغاز دولت یازدهم و 
دوازدهم به مردم این بوده که نسبت به خانم ها تالش خواهیم کرد حقوقی 

که از لحاظ شرعی و قانونی حق آنهاست، بتوانند دستیابی راحت تری به آن 
داشته باشند.

رئیس جمهوری افزود: آمار و ارقامی که ارائه شد، نشان داد که قبل از این دولت، 
خانم هایی که در بخش اداره کشــور در استان ها، بخش ها و فرمانداری ها فعال 
بودند بسیار محدود بود. در این دولت در بسیاری از استان هایی که ما می رویم در 
استانداری ها، فرمانداری ها دو بخشداری ها و وزارتخانه ها خانم ها فعال هستند.  
وی ادامه داد: تاکید من از ابتدای دولت به همه وزیران این بوده که حداقل 
باید یکی از مشاورین و معاونین شما از خانم ها باشند و هر وزارتخانه حداقل 
دو نفر خانم را در ســطح مدیریت عالی به کار بگیرند. این کار انجام گرفته 
و همین امروز اعالم شد که ما در ســطح معاونین وزیران ۹۶ نفر از خانم ها 

فعالیت می کنند.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش گفت: برنامه ما این بود که ۳۰ 
درصد مدیریت میانی و عالی دولت در اختیار خانم ها قرار بگیرد و همینطور خانم 
ابتکار در آغاز این جلسه بیان کردند در آغاز دولت در مدیریت میانی و عالی پنج 

درصد سهم خانم ها بود و ما از اول گفتیم پنج درصد باید ۳۰ درصد بشود.
 وی اضافه کرد: امروز این رقم به ۲۵ درصد رسیده است به طوری که حدود  ۲۵ 
درصد مدیریت های میانی از آن خانم هاست 
و در ۶ ماه هم می شود به ۳۰ درصد پیش بینی 

شده در برنامه دست پیدا کنیم.
روحانی افزود: غیر از کارها و مشاغلی 
که امــروز مطرح اســت در خانــه هم بار 
ســنگینی بر دوش خانم ها هست.   یعنی 
خانم هایی که مادر می شوند بار سنگینی 
بــر دوش آنهاســت در بخــش پرورش 
فرزندان و تربیت فرزندان اداره و ریاســت 
خانه برعهده زن اســت و آنها هستند که 
خانه و خانــواده را اداره می کنند و بخش 
 بزرگــی از صمیمیــت و اســتحکام خانــواده بــر دوش خانم هاســت. 
وی اظهار داشت: نقش مادران در داخل خانه از لحاظ تربیت فرزندان نقش ویژه 
است. خانم ها امتیاز ویژه ای هم دارند و مسئولیت سنگین بر دوش آنهاست. در 
بخش آموزشی فرزندان هم خانم ها خیلی فعال هســتند و آموزش فرزندان از 

کودکی توسط مادران آغاز می شود.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: دلیل اینکه نمی گویند زبان پدری می گویند 
بلکه زبان مادری این است که چون مادرها حرف زدن را یاد می دهند پس زبان 
می شود زبان مادری نه زبان پدری. اساسا خانم ها نقش بسیاری زیادی در آموزش 
مهارت بچه ها دارند چرا که مهارت هایی که بچه ها پیدا می کنند توسط مادرها در 

داخل خانه ها شروع می شود.
روحانی تاکید کرد: مراحل اولیه شــخصیت بچه ها که از همان آغازین 
روزهای زندگی شان تا سن چهار و پنج ســال و شش سال شکل می گیرد. 

از ۶ سال به بعد بچه ها وارد دبستان می شــوند و تحصیالت ابتدایی را آغاز 
می کنند اما شخصیت اصلی کودکان تا ۶ سال است شکل می گیرد و در این 

۶ سال نقش مادرها زیاد است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه تالش نظام این است که خانواده ها مستحکم 
باشند، تصریح کرد: استحکام خانواده یکی از باالترین ارزش ها و بزرگترین وسیله 
امنیت جامعه است و خانواده ای که مستحکم است، در آن امنیت واقعی وجود دارد 

و هم شب و هم روز راحت است و همه در آن به آرامش می رسند.
روحانی تصریح کرد: مرد هم وقتی آرامش پیدا می کند که آرامش واقعی بر 
خانه حکمفرما باشد بنابراین نقشی که خانم ها دارند نقش بسیار باال و بلندی است 

که برعهده دارند.
وی با اشاره به اینکه حدود یک سال از شیوع بیماری کرونا در کشور می گذرد، 
افزود: دو هفته دیگر یک سال می شود که با کرونا مواجه هستیم؛ شرایط بسیار 
سختی برای همه دنیا به وجود آمد و برای ما به خاطر تحریم و مسائلی که داشتیم 

این سختی ها بیشتر بود.
رئیس جمهوری با اشاره به نقش خانم ها در کاهش آثار منفی کرونا در جامعه 
گفت: شما می بینید بار این کرونا چه مقدار بر دوش خانم هاست؛ از بیمارستان ها 
گرفته تا کادر درمان که عمده پرستاران خانم ها فعال هستند و بار سنگینی را 
بر دوش گرفتند و عده ای از آنها در مسیر خدمت شهید شدند و امروز هم فعال 

هستند.
روحانی درباره نقش خانم ها در آموزش و تربیت کودکان در دوران کرونا گفت: 
خانم ها در خانه ها هم نقش مهمی در دوره کرونا ایفا کردند زیرا پیش از شیوع این 
بیماری، بچه ها تا ظهر یا بعد از ظهر مدرسه می رفتند و بعد از آن هم سرگرم تکالیف 
مدرسه بودند اما امروز درست است که از طریق شبکه شاد یا تلویزیون، آموزش را 

تعطیل نکردیم، اما شرایط خیلی متفاوت است.
وی گفت: با توجه به اینکه بچه ها در خانه هستند، بار آموزش مخصوصاً دوران 
ابتدایی بر دوش مادرهاست و در این دوران کرونایی، واقعاً یکی مسئولیت بسیار 

سنگینی بر دوش خانواده ها و به ویژه بر دوش خانم ها قرار گرفت.
رئیس جمهوری با تاکید بر اهمیت نشاط و زندگی و آموزش بچه ها خاطرنشان 
کرد: فرزندانی که باید مدرســه می رفتند االن در خانه ای هســتند که فضای 
محدودی دارد و در این فضای محدود، باید هم زندگی کنند هم نشــاط داشته 
باشند؛ هم خانه را اداره کنند؛ بار سنگینی را در دوران کرونا هم خانم ها به عهده 
گرفتند و از این نظر به خانم ها تبریک می گوییم به خاطر اینکه کار بسیار بزرگی 

را در این یک سال گذشته برعهده داشتند.
روحانی با یادآوری موعد تقویمی روز زن و مادر که روز چهارشنبه است، گفت: 
از مادران عزیز و گرامی جامعه در این ایام تقدیر کنیم و فردا هم روز زن و هم روز مادر 
است؛ مادرها انصافاً یک وظیفه بسیار سختی و سنگینی را در طول تاریخ بر دوش 
و بر عهده داشتند که البته بعضی ها به صورت مضاعف؛ مادرهایی که شهید دادند 
به صورت مضاعف، وظیفه سخت و سنگینی بر دوش داشتند؛ مادرهایی که امروز 

سرپرست خانوار هستند، وظایف سنگین تری بردوش دارند.

خبر

روحانی: 

زنان ۲۵ درصد مدیریت های میانی و عالی کشور را در اختیار دارند

 گاف های کرونایی تنها مختص جشنواره فجر نیست،
 در کرمانشاه هم میان جمعیتی انبوه سبدکاال توزیع می شود؛

دغدغه های تشکیل صف!

سياست 2

شهرنوشت 6

مجلس کلیات الیحه ای که اصالح کرده بود را رد کرد!

 ناشیگری و
 گل به خودی 

بهارستان
چهــار ســال پیش کــه حشــمت اهلل 
فالحت پیشه، نماینده وقت مجلس شورای 
اســالمی، هزینه هر دقیقــه اداره مجلس را 
»۳۰۰ میلیون« تومان اعالم کرده بود. اخیرا 
اما کســی اعالم نکرده که با ایــن تورم های 
فضایی، هزینه اداره هــر دقیقه مجلس، آن 
هم از نوع انقالبی با نمایندگان ســینه چاک 

دناپالس چقدر است.
اما آنچه بیشتر مایه تاسف است، هدررفت 

این هزینه اســت؛ به نحوی که بهارســتان 
نزدیک بــه دو مــاه هیاهو می کنــد برای 
اصالح الیحه بودجــه، الیحه بودجه می رود 
کمیسیون تلفیق، ساعت ها بررسی می شود، 
اعداد و ارقامش کم و زیاد می شود، ایرادهایش 
را می گیرند و در صحن علنی هم ساعت ها نقل 
نطق های نمایندگان است، بعد به یکباره در 

رأی گیری صحن علنی آن را رد می کنند!
پس از آن همه سر و صدا برای...

وعده برگزاری انتخابات از سوی ارتش میانمار همزمان با محکومیت های جهانی

کودتا علیه مدعی صلح
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