
چالش بر سر سهم خواهی زنان از بهارستان
با نزدیک به شدن به انتخابات، بازهم موضوع حضور زنان در مجلس پررنگ شده است. در سی و چند سال 
پس از انقالب، باوجود تالش های زنان، آن ها سهم چندانی از قدرت و ازجمله از کرسی های مجلس نداشته 
اند و حداکثر توانسته اند به 14 کرسی دست بیایند. درواقع با اینکه حضور زنان در مجالس در دنیا حاال حداقل 
۲۰ درصد است، اما ما این عدد در ایران زیر ۳ درصد و در دولت زیر ۹ درصد هستیم عددی که به باور کسانی 

صفحه ۳که معتقد به حضور زنان در قدرت هستند، بسیار کم است چراکه حضور زنان در عرصه قدرت  ...

 کشورهایی که از انتخابات خبر ندارند 
از انتخابات آزاد صحبت می کنند

وزیر امور خارجه گفت: دو قطعنامه ای که روز گذشته )جمعه( کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در حوزه حقوق بشر تصویب کرد شاید یکی از طنزهای تلخ روزگار 
باشد. محمدجواد ظریف روز شنبه در مراسم بزرگداشت هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد که در محل مرکز مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد افزود: 
کشورهایی که نه از قانون اساسی و نه از انتخابات خبر دارند از انتخابات آزاد در سوریه صحبت می کنند. وی ادامه داد: کسانی که داعش را پرورده اند نسبت به کسانی 

که با داعش مبارزه می کنند خرده می گیرند و متاسفانه به دلیل برخی مالحظات رای می آورند. ظریف اضافه کرد: اینها نگرانی های عمده ای است که در برخورد با ملل 
متحد و در رسیدگی به ساز و کارهای ملل متحد باید مورد توجه قرار گیرد. ظریف در بخشی از صحبت هایش گفت: مطمئنا هفتادمین سالگرد ملل متحد باید فرصتی را 

صفحه 5صفحه ۳صفحه ۲فراهم کند که تالش های ملل متحد را در حوزه مختلف ارج نهیم و معموال در محیط هایی که دیدگاه سیاسی- امنیتی بر سایر اقدامات ملل متحد  ... صفحه ۲

یکــی از شــروط برجــام، تعهد 
کشــورهای 1+5 و اتحادیه اروپا 

برای مدرن سازی  ...

معاون امنیتی انتظامی اســتاندار 
خوزســتان از ســقوط یک فروند 

پهپاد در ...

تندی تروئر این روزها نام شناخته 
شده ای در دنیای فناوری نیست، 

اما بدون حضور او ...

انتشار سند رسمی 
بازطراحی 

کتور اراک رآ

 سقوط 
 یک پهپاد 
در شوش

سی سالگی 
ویندوز و یک 

فرودگاه عجیب

از »داعش سیاه« تا »داعش سفید«
صفحه 4

تحلیل »نیویورک تایمز« از مشابهت های عربستان و داعش
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