ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻮزه زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

ﻋﮑﺲ:ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ
در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺷﺐ ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ،ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ و ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ در
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ :ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻫﺮ  5ازدواج ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﺧﻮد را رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
اﺳﺖ از ﻫﺮ  5ازدواج ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﺑﺎ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﯿﮑﺎری را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف :زﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در آﯾﯿﻨﻪ دوﻟﺖ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﺒﺮی ﺷﺒﮑﻪ دو ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﻪ ﻟﻮازﻣﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ؟ ﺷﺎﺧﺼﻪ اول ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﺷﺪ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺷﺎﺧﺼﻪ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ،اﻗﺸﺎر و اﻗﻮام را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .اﻣﺮوزه ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﻮام و ﮔﺮوه ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯽ در دوﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﮐﺸﺎورز ،ﮐﺎرﮔﺮ،
ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮ و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎ و زﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را درآﯾﯿﻨﻪ دوﻟﺖ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺎرف :ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺎرف ﻧﯿﺰ در ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﻼق و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻔﯿﻢ
ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻫﻤﻪ اﻗﻮام را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﻗﺼﺪ دارم ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﻮام را در رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﮐﻨﻢ .ﻣﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﻢ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺷﺨﺎص و اﻗﻮام را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺰﻟﺖ زن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮد و ﻣﻨﺰﻟﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻨﺰﻟﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارم ﮐﻪ
در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ام ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 18ﻣﯿﻠﯿﻮن زن ﺧﺎﻧﻪ دار دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﺪارﻧﺪ.
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺎ اﻣﺮوز  18ﻣﯿﻠﯿﻮن زن ﺧﺎﻧﻮار دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ
آﯾﻨﺪه ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪداری را ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ.اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﻗﺮار دارد ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﻧﺪارد
ﻋﺎرف ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ در ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ورزﺷﯽ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﻗﺮار دارد ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﺿﯽ 15 :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺷﺨﺎص اوﻟﻮﯾﺖ دارﻧﺪ

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﺿﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ
دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاس ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﯾﮑﯽ ،دو ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی
ﻏﯿﺮ از ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  15ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺷﺨﺎص اوﻟﻮﯾﺖ دارﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺮاز ﺷﻮد و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺪت  300ﺳﺎل ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ از ﻗﺒﻞ از ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺗﺎ اواﺳﻂ
دوران ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ ،اﺷﺎره ای ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع زن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪاﺷﺖ.
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