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چهره ها و گفته ها

کمپین اعتراض

پنج شنبه  2آبان 1398
 25صفر .1441شماره 20228

صحت خبرخراسان درباره ممنوعیت به کارگیری منشی زن تایید شد

مرضیه هاشمی مجری شبکه پرس تی وی با
اشاره به کمپین اعتراضی علیه تداوم بازداشت
پــروفــســور مسعود سلیمانی در آمــریــکــا :این
اقدامات بی شک مؤثر هستند ،اما فکر می کنم
در این ماجراها زمان بسیار اهمیت دارد یعنی
اگر همان روزهــای اول دستگیری چهره های
علمی ـ فرهنگی اقدامی
صــورت بگیرد و مــاجــرا به
درســتــی رســانــه ای شــود،
تأثیر بیشتری خواهد
داشت / .حوزه

جوان گرایی در ائمه جمعه
عباس سلیمی نمین تحلیل گر سیاسی :بسیاری
از ائمه جمعه میتوانند تبدیل
به یک سرمایههای معنوی
ش ــون ــد ،اگـــر خــودشــان
کنار بروند و فرصت برای
جوانان ایجاد کنند.
/خبرآنالین

ضرورت برخورد آنی
شهابالدینبیمقدارنمایندهمجلسدرخصوص
برخورد با تخلفات انتخاباتی نامزدها :قوه قضاییه
باید همان زمان به صورت آنی رسیدگی و حکم
صــادر کند ولی متاسفانه
قــبــا کــه ای ــن گــونــه نبود
امـــا زمـــان آقـــای رئیسی
امـــیـــدوارم ای ــن گونه
عمل کنند/.ایلنا
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با تأکید بر این که راهبرد ائتالفی
در انتخابات مجلس دهم به گفتمان
اصالحات ضربه زد

عارف :با لیست اصالح طلبانه
باید به میدان بیاییم

راه میانه
سیدکاظم اکرمی وزیر اسبق آموزش و پرورش :راه
میانه ای هم بین دوراهی مقاومت و مذاکره وجود
دارد که دولت و دستگاه دیپلماسی باید برای آن
برنامه ریزی کنند/ما خواستار مذاکره تیم ایرانی
با آمریکا نیستیم ،اما باید روابط خود را با اروپایی
ها حفظ و کاری کنیم تا این شکاف افزایش یابد.
با این روندی که ما دوباره
در پیش گرفتیم ،اروپایی
ها دوباره در بغل آمریکایی
ها غش خواهند کرد.
/تابناک

گزارش

انتشارخبرمربوطبهممنوعیتانتخاببانوانبه
عنوان منشی مدیران دولتی و بالعکس ،بازتاب
گسترده ای در میان رسانه ها و افکار عمومی
داشت .این خبر که مستند به ابالغیه روزهای
اخیر یکی از وزارتخانه های اقتصادی بود ،در
حالی با توضیحات مسئوالن دولتی همراه شد
که بیش از هر چیز ،موضوع بی اطالعی آن ها
از وجــود چنین بخشنامه و دستورالعملی به
چشم می آمد.اما برای اطالع بیشتر مخاطبان
و مدیران دولتی از جزییات ایــن بخشنامه و
دستورالعمل ،باید به سال  ۹۲بازگشت جایی
که در ادامه بخشنامه های صادر شده که ذیل
دستورالعمل برنامه هــای درون سازمانی
یــازده گانه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در
دستگاههای اجرایی (ادارات دولتی و نهادهای
عمومی) به صراحت از مدیران خواسته شده
بـــــود « :تــبــصــره
 -3نــســبــت بــه
عدم به کارگیری
منشی زن بــرای
مدیران مرد اقدام
الزم بــــه عــمــل
آیـــد .تــبــصــره -4
بــرای جــداســازی
س ه ــای
ســــرویــــ 
ایــــاب و ذهــــاب و
غــذاخــوری اقــدام
شــــود».امــــا ایــن
دســتــور در سال
های بعد نیز اعتبار و اهمیت داشته و آن طور که
وب سایت استانداری کرمانشاه رسما اعالم
کرده ،جزو برنامه های ابالغی «ستاد صیانت از
حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان کشور
در سال  »93بوده که در برنام ه پنجم این جزوه
ابالغی با عنوان رعایت الزامات اداری و شئون

اسالمی ،مجدد این موضوع مورد تاکید و بیان
قرار گرفته است( .منبع :سایت استانداری
کرمانشاه )http://www.ostan-ks.ir
البته در سال  ۹۴و آن طور که برخی دستگاه
های وابسته به وزارت کشور بیان کرده اند،
بخشنامه دیگری با عنوان دستورالعمل برنامه
های  ۱۰گانه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
در دستگاه های اجرایی از سوی وزارت کشور
ابــاغ شده که در آن ،به مدیران تاکید شده
«ترجیحانسبتبهبهکارگیریمنشییامسئول
دفتر مرد برای مدیران آقا و زن برای مدیران
خانم» اقــدام کنند.البته در همان ابالغیه،
تاکید شده که امکان معرفی کارمندان دولت
به هیئت های تخلفات اداری در صورت رعایت
نکردن حجاب اسالمی نیز وجود دارد و در عین
حال ،باید درخصوص خودداری از به کارگیری
بانوان در پست و محل
هــــای ســـازمـــانـــی پر
ازدح ــام ویــژه آقایان،
اقدام کرد.نکته جالب
تر این که در ادامه این
ابالغیه ها و پیگیری
هــــــا ،چــــک لــیــســت
مــربــوط بــه ارزیــابــی
عــمــلــکــرد ادارات
استان البرز که در وب
سایت استانداری آن
درج شــده و عملکرد
دستگاه های دولتی
در حــوزه عفاف و حجاب طی ســال  ، 96به
صراحت ،بندی با عنوان عدم استفاده از منشی
یا مسئول دفتر زن برای مدیران آقا و برعکس
(منشی مرد برای مدیران خانم ) درج و امتیاز
آن  ۳در مجموع ضریب فعالیت ها درج شده
است به گونه ای که نسبت به تدوین منشور
عفاف و حجاب در ادارات با ضریب  ،۲جایگاه
باالتری را به خود اختصاص داده است.
آدرس چک لیستhttp://ejtemaei. :
alborz.ir/Modules/GetFile.aspx?S

file=LinkFi&36_ource=HyperLink
doc.143_le
حــال با ایــن پیشینه ،باید به ابالغیه  ۱۴مهر
98یکی از وزارتخانه هــای اقتصادی اشــاره
کرد که در نامه یکی از مسئوالن فرهنگی خود
خطاب به همه معاونان وزیر و روسای سازمان
های تابعه ،از شروع به کار کارگروه بازرسان
ویژه وزارت کشور در حوزه عفاف و حجاب خبر
داده است.در ادامه این ابالغیه ،بیان شده که
باید مفاد بندهای ۲و ۵برنامه دوم دستورالعمل
ابالغی وزارت کشور نسبت به رعایت مواردی
چون عدم استفاده از منشی خانم برای آقایان
و بالعکس اقدام کنند و نظارت کافی را مبذول
دارند.در پیوست این ابالغیه که به همه دستگاه
های دولتی ابالغ شده ،بازرسی و ارزیابی از
دستگاه های اجرایی براساس مصوبات شورای
عالی انقالب فرهنگی و تصمیمات شــورای
اجتماعی کشور و نیز ابالغیه  ۱۱۹۵۹وزیر
کشور مورد تاکید قرار گرفته است که تمامی
موارد مطرح شده در آن ،همان مصوبات سال
های گذشته ای است که در باال به آن ها اشاره
شد.این ارزیابی مربوط به بازرسی از عفاف و
حجاب در دستگاه های دولتی طی سال  ۹۷و
چهار ماه اول سال  ۹۸بوده و قرار است نتایج
به دست آمده به رئیس دستگاه مربوط و سایر
مقامات ذی صالح گزارش شود.حال مشخص
نیست چگونه مسئوالن دولتی به ویــژه وزیر
کشور که در سال های گذشته ،بارها موضوع
عدم استفاده از منشی زن برای مدیران مرد در
اداراتدولتیتوسطمجموعهتحتامرویابالغ
شده ،از آن بی خبر باشد یا به گونه ای آن را در
لفافهتکذیبکندکهمشخصنشوددقیقامنظور
وی چه بــوده است.همچنین ازسایر اعضای
کابینه همچون خانم ابتکار و محمود واعظی که
با ذکر جمالتی حاکی از بی اطالعی از صدور
و وجود چنین ابالغیه ای ،به این موضوع ورود
کرده اند باید پرسید چگونه از مصوبات و چک
لیستهایابالغیکهباالترینمقامهردستگاه،

پاسخ گوی اصلی آن در شش سال گذشته بوده،
بی اطالع مانده اند.جالب آن که ساعتی پس از
اظهار بی اطالعی وزیر محترم کشور از وجود
چنین بخشنامه ای روابط عمومی وزارت کشور
در توضیحی با پذیرفتن تلویحی درخصوص
صحت خبر روزنامه خراسان در این باره تاکید
کرد  «:با توجه به ماموریت شــورای اجتماعی
کشور در عرصه صیانت از حقوق شهروندی و
حجاب و عفاف ،در اردیبهشت  ،94مجموعه
مقررات و توصیههای موثری به منظور تحقق
حقوق شهروندی و صیانت از ابعاد مختلف
فرهنگ پر ارزش حجاب و عفاف در جامعه،
از ســوی وزارت کشور به دستگاههای عضو
شــورای اجتماعی کشور ابالغ شده است .در
مجموعه توصیههای یاد شــده ،به درستی بر
ترجیح انتخاب منشی و مسئول دفتر خانم برای
مدیران زن و آقا برای مدیران مرد تصریح شده
است .با توجه به اقتضائات و نوع روابط کاری در
مشاغل منشی و مسئول دفتر و اجتناب ناپذیری
تعامل مستمر با مدیر ،این ترجیح ،کامال واقع
بینانه و در راستای تکریم شأن انسانی و حریت
معنوی و اخالقی کارکنان و مدیران توصیه و
ابــاغ شده است».معاون وزیــر کشور و رئیس
سازمان امور اجتماعی نیز اعالم کرد  :ضوابط
ابالغی به دستگاه ها درخصوص عفاف و حجاب
همواره در چارچوب اسناد باال دستی کشور ،به
ویژهمصوباتشورایعالیانقالبفرهنگیبوده
و از این به بعد نیز همین مسیر پیگیری خواهد
شد.همواره ایجاد فضای امن ،آرام و کاهش
اختالط بین زن و مرد در محیط های اداری،
جزو سیاست های کالن نظام بوده است .وزارت
کشور هم در تمام پیگیری های خود به مدیران
دستگاههااینمسئلهرا تاکیدکردهاست.بهنظر
می رسد مسئوالن وزارت کشور عالوه بر ابالغ
این دستورالعمل ها به دستگاه های اجرایی بر
مطالعه آن ها از سوی این دستگاه ها نیز تاکید
کنند تا رئیس سازمان امور اداری و استخدامی
هم از بی اطالعی خارج شوند.

رئیس شورای عالی سیاست
گذاری اصالح طلبان با بیان
این که تا آخر آبــان ضوابط
تهیه فهرست انتخاباتی را
اعـــام مــی کنیم ،تصریح
کرد :در انتخابات مجلس دهم راهبرد جریان
اصالحات ،راهبردی ائتالفی بود و این راهبرد
به گفتمان اصالحات هم ضربه هایی زد به همین
دلیل در انتخابات مجلس یازدهم باید با فهرست
اصال حطلبانه بــه مــیــدان بیاییم .بــه گــزارش
امیدنامه ،محمدرضا عارف در دیدار با جمعی از
فعاالن سیاسی استان خوزستان بر لزوم پرهیز
از دامن زدن به اختالفات در جبهه اصالحات
تاکید کرد و گفت:وقتی در یک جبهه سیاسی
اختالفات بروز کند همه بازنده خواهند بود و آن
کسی که از مواضع خود در چارچوب سیاست
ها و راهبردهای کلی جبهه کوتاه می آید برنده
خواهد شد .رئیس فراکسیون امید  ،افــزود:
در کنار دستاوردهای ارزشمندی که نصیب
جریان اصالحات شد اما برخی رویکردهایی که
در انتخابات های گذشته داشتیم هزینه هایی
را هم برای گفتمان اصالحات ایجاد کرد .در
انتخابات مجلس دهم راهبرد جریان اصالحات
راهبردی ائتالفی بود و این راهبرد به گفتمان
اصالحات هم ضربه هایی زد به همین دلیل
در انتخابات مجلس یازدهم باید با فهرست
اصال حطلبانه به میدان بیاییم .وی بر لزوم
پایبندی همه احزاب و افراد فعال در جبهه های
سیاسی به سازوکارهای جبهه ای تاکید کرد
و گفت :وقتی احزاب و شخصیت های اصالح
طلب مرجعیت شورای عالی سیاست گذاری
اصالح طلبان را پذیرفته اند باید به تصمیماتی
که در این شورا گرفته می شود احترام گذاشت
و از درگیر شدن با حاشیههایی که می تواند
وحدت و انسجام جبهه اصالحات را مخدوش
کند پرهیز کرد.
▪تاجیک :استراتژی ما باید حضور اقلیت
مؤثر باشد

محمدرضا تاجیک از چهره
هــای برجسته اصــاحــات
هم در گفت و گوی خود با
شرق ضمن انتقاد از ائتالف
انتخاباتی سال های اخیر بیان کرد :آن هایی که
با تصمیمهایشان و به نام عقالنیت سیاسی ،کل
جریان اصالحطلبی را ذبح کردند و به محاق و به
حاشیهبردند -برای این که به هر شکل ممکن
در قدرت حضور داشته باشند -باید به تاریخ و به
مردم پاسخگو باشند؛ آن هایی که وارد ائتالف
شدند و تمام پشتوانه جریان اصالحطلبی را در
اختیار جریان متفاوتی قرار دادند؛ جریانی که
پس از بهر هوری از برخی اصال حطلبان آن ها
را وانهاد و به راه خود رفت .وی افزود :معتقدم
استراتژی ما باید حضور اقلیت مؤثر باشد.
بههیچوجه نباید وارد فضاهای ریسکی شویم
و بــرای ایــن که فهرستمان پر شــود ائتالفات
آن چنانی انجام دهیم .وی تاکید کرد :مگر
اصالحات جریان نخبهپرور نبود؟ حاال چرا باید
بــرای یافتن یک نخبه آ نقــدر عاجز باشیم که
به دیگران دخیل ببندیم؟ توصیهام این است
که اگر واقعا جریان اصال حطلبی به این نتیجه
رسیده است که باید در انتخابات شرکت کند
و باید هم پیروز شود ،در درونش به دنبال فرد
باشد نه در بیرونش و حرکت قبلی را تکرار نکند.
تاجیک افزود« :چرا وقتی نام قدرت و سیاست
میآید ،زود یاد ماکروپالتیک و ماکروفیزیک
قدرت میافتیم .چرا به یاد میکروفیزیک قدرت
و میکروپالتیک نمیافتیم؟ چرا تالش نمیکنیم
قدر تهای ریز جامعه را تجمیع کنیم؟...اگر
ریزبدنههای اجتماعی را جذب کنید و سرمایه
اجتماعی داشته باشید ،آلترناتیو برتر مردم
باشید ،در نگاه مردم جز شما چیز دیگری تصویر
نشود ،کسی نمیتواند شما را نادیده بگیرد و در
بازی ماکروفیزیک قدرت راهتان ندهد».

