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با كمال تأسف مصيبت وارده را به جنابعالى و كليه بازماندگان محترم 
تس�ليت عرض كرده، و از خداوند متعال  براى آن فقيد سعيد رحمت 
و مغفرت واس�عه و براى جنابعالى و ساير مصيبت ديدگان صبر و اجر 

وسالمتى مسألت دارم.

برادر گرامى 
جناب آقاى دكتر الياس حضرتى

با احترام - محسن رهامى

 ســازمــان آگــهـي هــاي
 روزنــامه  اعتــمــاد

تلفن:66124025

همزمان با فرارس��يدن اي��ام س��الروز والدت 
حضرت فاطم��ه زه��را)س( و روز زن، محملي 
براي پرداخت��ن بي��ش از پيش ب��ه جايگاه و 
حقوق زنان مطرح مي ش��ود كه گاه ب��ا افراط و 
تفريط هايي همراه است. اما واقعيت اين است 
كه زن و م��رد را بايد خارج از نگاه جنس��يتي و 
در قالبي انساني مورد بررس��ي قرار داد و از اين 
زاويه مردان و زنان حقوق و تكاليفي دارند كه جامعه بايد به آنها احترام 
بگذارد. بدون شك س��اختار خلقت و موجوديت زنان داراي ويژگي ها 
و احساسات خاصي اس��ت كه حقوق و تكاليف آن در همين چارچوب 
ديده مي شود و اگر كساني بخواهند بدون درنظر گرفتن استعدادها و 
محدوديت هاي زنان انتظارات��ي را از آنان مطرح كنند، قطعا به بيراهه 
خواهند رفت. ام��ا آنچه به كارگيري زنان را مهم مي نمايد مس��تقل از 
توضيحات مذكور و نياز جامعه به حضور هر دو جنس زن و مرد به لحاظ 
جامعه شناسي و روانشناسي كه از اين نوشتار خارج است، موضوع مهم 
ديگري به نام اقتصاد اس��ت. در دنياي اقتصاد امروز اقتصاد انقباضي يا 
انبساطي صرف با نگاه دولتي پاسخگو نيس��ت. همان طور كه انقالب 
صنعتي جهان را درنوريد و كش��ورهاي دنيا را به س��ادگي به دو دسته 
توس��عه يافته و عقب افتاده تبديل كرد، انقالب ديجيت��ال و در پي آن 
اقتصاد ديجيتال نيز نيازمند بهره برداري از كل ظرفيت هاي اجتماعي، 
اقتصادي، صنعتي و منابع انساني كشورهاست. يك جامعه براي توسعه 
 GDP پايدار نيازمند كار هر دو جنس و البته به طور عادالنه است. رشد
يك كشور طبعا با تكيه بر نيروي كاري تنها مردان محقق نخواهد شد، 
همان طور كه يك كارخانه اگر با نيمي از ظرفيت اس��مي خود كاركند 
قطعا توليد پنجاه درصد خواهد داشت نه صددرصد و حضور اجتماعي 
زنان به ويژه در حوزه اشتغال، كارآفريني، توليد و در يك كالم اقتصاد 
در جامعه گذشته از اينكه حق زنان اس��ت بايد مطالبه اجتماع باشد و 
در سال هاي اخير با توجه به اينكه اشتغال به يكي از چالش هاي عمده 
كشور تبديل ش��ده نقش كارآفرينان برجسته تر ش��ده است و نياز به 
حمايت دولتي براي تس��هيل گيري اي��ن حوزه پررنگ تر اما ش��اهد 
هستيم كه اگرچه از كل زنان ش��اغل حدود 25 درصد و از كل مردان 
ش��اغل حدود 5 درصد در رسته متخصص جاي مي گيرند اما در حوزه 
كارآفريني تعداد زنان كمتر است كه با توجه به پيشي گرفتن زنان در 
ورود به دانشگاه و كسب تخصص، فرصت هاي كارآفريني هم بايد براي 
اين جنس محقق شود. در همين راستا، سه خدمت اصلي اكوسيستم 
كارآفريني )ش��بكه هاي كس��ب و كار( برقراري جريان دانش، جريان 
مالي و جريان نيروي انساني اس��ت و فناوري اطالعات به سادگي ارايه 
اين خدمات را تسهيل مي كند. دولت با حمايت از تشكيل شبكه هاي 
 )NGO( رسمي اشتغال و كارآفريني زنان و ذيل آن، حمايت از سمن ها
و ايجاد يا تكميل پلتفرم هاي كارآفريني زنان )منتورها، الگوها، مشاوره ها 
و آموزش هاي كس��ب و كار( مي تواند به ايجاد اكوسيستم پيش برنده 
در حوزه كارآفريني زنان نيز س��رعت دهد. اين مبحث، نياز به تبيين و 
گفتماني دارد كه امي��دوارم در اين روزها به بحث و تبادل نظر نخبگان 

جامعه تبديل و راهبردي اصولي براي آن استخراج كرد. 

نياز جامعه به حضور هر دو جنس
نگاه روز

محمد جواد آذري جهرمي

بعد از گذشت 5 سال س��تاد ملي زن و خانواده 
تشكيل شد؛ ستادي كه در دوران دولت قبل 13 
مصوبه را به تصويب رسانده بود. اولين نشست 
اين ستاد در دولت دوازدهم موضوعات مهمي را 
در برگرفت كه متمركز بر دو موضوع »آموزش« 
و تدوين شاخص هاي »عدالت جنسيتي« بود و 
البته »خانواده« محور اصلي بحث ها قرار گرفت. 
اهميت تمركز موضوعي نه تنها برگرفته از بررسي واقعيت موجود است 
بلكه نشات گرفته از متن قوانيني است كه شايد حداقل اجرا را داشته اند؛ 
در 8 اصل قانون اساسي به صورت مصرح بر حفظ كيان خانواده اشاره 
شده است، سند چشم انداز توسعه نهاد مستحكم خانواده را پيش بيني 
مي كند، در برنامه چهارم توس��عه در 6 ماده، در برنامه پنجم توسعه در 
12 ماده و در برنامه ششم توسعه در 10 ماده به صورت صريح به موضوع 
خانواده پرداخته شده است و البته كه در ماده 104 برنامه ششم تصريح 
شده بر كاهش ميزان طالق به 20 درصد تاكيد شده و در يازده مصوبه از 
سوي شوراي عالي انقالب فرهنگي آموزش و تحكيم خانواده در دستور 
كار مسووالن قرار گرفته است. همه اينها حكايت از مسووليت سنگين 
مجلس به عنوان ناظر و دولت در جايگاه مج��ري قوانين در اين حوزه 
دارد. اما با وجود فربه بودن قوانين، مصوبات و دس��تورالعمل ها، اكنون 
ش��اهديم در فرآيند تحوالت اجتماعي »نهاد خانواده« دس��تخوش 
تغييرات جدي مي شود. رواج پديده هايي چون هم باشي، خانواده هاي 
بدون فرزند يا تك فرزن��دي، افزايش تجرد دخت��ران كه به ميزان يك 
درصد باالتر از مردان يعني 3/80 درصد اس��ت، افزايش آمار طالق به 
22/09 درصد و فقر هش��دارهايي اس��ت كه بايد به جاي پاك كردن 
صورت مساله هاي شان به دنبال راهكارهاي عملياتي منطبق با قوانين 
بي شماري كه وجود دارند، باش��يم. اينك بايد گفت كه تشكيل ستاد 
ملي زن و خانواده حكايت از آن دارد كه به اين تصميم رسيده ايم. بايد 
موضوع »آموزش« و »خانواده« در متن برنامه ريزي هاي كش��ور قرار 
گيرد و البته با اهتمام به تحقق »عدالت جنس��يتي« رويكرد عادالنه 
بودن ش��رايط را محوري براي تغيير ش��رايط زنان و هدايت رواني آنها 
براي رشد خانواده اي س��الم قرار دهيم. چنانچه خانواده به عنوان ركن 
حفظ سالمت جامعه دستخوش تغيير ش��ود قطعا جامعه در معرض 
تهديد خواهد بود و لذا بايد به سياستگذاري دقيق براي رفع چالش هاي 
موجود بپردازيم، بايد تدوين برنامه جامع محور )كه البته در برنامه پنجم 
توسعه نيز بر آن تاكيد شده بود و تدوين نشد( و ايجاد همگرايي ميان 
دستگاه هاي مسوول از اهم وظايف س��تاد ملي زن و خانواده قرار گيرد 
كه آنچه از اولين نشس��ت و ارايه گزارش خانم ابتكار مي توانم تحليل 
كنم، اتخاد همين رويكرد است. اما با وجود چالش موجود بايد مراقب 
باش��يم كه از نگرش تك بعدي به مس��ائل زنان پرهيز كنيم و هرگونه 
سياس��ت گذاري كه در حوزه مس��ائل زنان و خانواده صورت مي گيرد 

با تاكيد بر تاثير مثبت بر »خانواده« باش��د كه البته در 
برنامه ششم توسعه نيز به اين موضوع توجه شده است. 

از سويي نبايد فراموش كنيم كه مس��اله آموزش موثر ترين روش براي 
ترويج تشكيل و حفظ خانواده سالم است كه...

نشست ستاد ملي زن و خانواده 
جامعه - 2

پروانه   مافي 

از جمل��ه روندهاي عموم��ي در جهان معاصر 
توجه به جايگاه و حقوق زنان بوده اس��ت، ولي 
با وجود تالش هاي صورت گرفت��ه و تحوالت 
قابل توجه هن��وز در بس��ياري زمينه ها زنان 
و جاي��گاه آنان دچ��ار چالش ه��ا و تهديدات 
اس��ت؛ هنوز فقر رنگ��ي زنان��ه دارد و هنوز در 
درگيري هاي مسلحانه و خش��ونت ها، زنان و 
كودكان بيشترين آسيب ها را مي بينند. فردا والدت باسعادت حضرت 
زهرا سالم اهلل است و در تالقي تاريخ ميالدي و هجري، امروز 8 مارس 
روز جهاني زن. شايد اين دو مس��ير تاريخي از زواياي متفاوتي به زن 
نگريسته باشند، اما در آنها مش��تركات مهمي وجود دارد كه به ذات و 
ماهيت انساني زن بازمي گردد. زنان ركن عشق و عاطفه با توان بااليي 
در راهبري خانواده و جامعه در مسير خير و زيبايي هستند. زندگي و 
سيره حضرت زهرا سالم اهلل مويد اين تعريف از نقش زن است؛ فاطمه 
در كودك��ي؛ فاطمه در كنار پ��در، فاطمه در كنار همس��ر؛ فاطمه در 
حق طلبي اجتماعي و سياس��ي پس از رحلت پدر؛ فاطمه در مسجد 
مدينه وقتي وجدان جامعه را ب��ا خطبه فدكيه مي لرزاند؛ فاطمه پس 
از رحلت كه مزاري ندارد و فاطمه اي كه فاطمه اس��ت. زندگي آن بانو، 
خود نشان اين است كه بشريت در مسير تعالي و پيشرفت راهي دراز 
و موانع و سختي هاي بس��ياري پيش رو دارد كه البته هيچ يك نبايد 
سبب نااميدي و خستگي شود. زنان ايراني به خصوص با ظهور انقالب 
اسالمي، تالش كردند تا در فراز و نشيب هاي زندگي، شخصيت دختر 
گرامي پيامبر اسالم را الگو قرار دهند و ريشه انتخاب روز زن و روز مادر 
نيز برخاس��ته از همين تمايل و تفكر در ميان زنان بوده است. حضور 
زنان و دختران ايراني در تحوالت سياسي، اجتماعي، علمي و فرهنگي 
خوشبختانه بارز بوده و آنان همواره نشان داده اند كه خواهان مشاركت 
موثر و عادالنه در روندهاي مختلف هستند. بانوان ايراني در اين مسير 
اگر چه فراز و نشيب هايي داشته اند اما روند رو به جلويي را تجربه كرده 
به طوري كه ام��روز در همه زمينه ها صداي آنها ش��نيده مي ش��ود و 
مطالبات شان مدنظر قرار مي گيرد. وضعيت آنها در زمينه هايي مانند 
آموزش و بهداشت براساس آمارهاي ارايه ش��ده از سوي سازمان هاي 
مس��وول جهاني بهبود قابل توجه داش��ته و در زمينه هاي اجتماعي 
و سياس��ي نيز همواره تالش كرده اند تا بتوانند نقش و سهم خود را به 
دست آورند. چنانچه به كسب علم توجه فراوان نش��ان داده و ركورد 
ورودي به دانشگاه هاي كشور را شكستند. البته هنوز به نسبت آنچه 
آموختند در جايگاه هاي مناسب مديريتي قرار نگرفتند تا جامعه بتواند 
از علم آنها به ميزان كافي بهره مند شود. اما اين موضوع نيز باالخره ديده 
شد و پس از ايجاد زيرساخت ها و سوابق الزم امروزه روند خوبي را طي 
مي كند. اولين بار در دولت اصالحات، زن��ان به هيات دولت راه يافتند 
و در همان دوران با تصويب قانون ش��وراها، هزاران زن در ش��وراهاي 

شهري و روستايي كش��ور به عرصه چنين مشاركتي 
پا گذاش��تند. تداوم آن روند اينك فقط در روستاهاي 

كشور به حضور حدود 2500 دهيار زن منجر شده كه در اقصي نقاط 
نقش مهمي را در توسعه جوامع محلي ايفا مي كنند. 

زنان راه شان را انتخاب كردند
جامعه - 1

ادامه در صفحه
15

معصومه   ابتكار

ازدحام جمعيت مقابل صرافي ه��ا يك فراخوان 
عمومي به خريد بيشتر دالر اس��ت. اين صف ها 
نش��ان مي دهند خريد و فروش در بازار ارز كشور 
بيش از آنك��ه براي مص��رف واقعي باش��د براي 
سوداگري است. سياس��تگذاران چاره اي ندارند 
جز آنكه اگر واقعا قصد ادامه اي��ن روش را دارند، 
روش هاي سخت گيرانه تري را در پيش بگيرند تا 
ارز به مصرف واقعي برسد. خريد و فروش ارز با قيمت باالتر يا به طور كلي، 
هر نوع خريد و فروش��ي غير از مصرف واقعي در حوزه پولي و ارز، مطلوب 
سياس��ت هاي ارزي و اقتصادي هيچ كشور نيست چرا كه ذخايري كه بنا 
بوده در حوزه اش��تغال زايي، توليد، واردات تكنولوژي، خدمات و نيازهاي 
كشور صرف شود، براي سوداگري هزينه شده است.  افزايش نرخ نقدينگي 
در سال هاي گذش��ته خطر افزايش معامالت غيرمصرفي در بازاري چون 
بازار ارز ش��دت گرفت. عالوه بر اي��ن توجه نكردن به قيم��ت واقعي دالر 
و هيجاني كه در دو ماه گذش��ته بازار كش��ور را فرا گرفته، ميل به افزايش 
قيمت دالر شدت كم سابقه اي گرفته است. اين موارد سبب شد تا بسياري 
از كارشناسان تصور كنند قيمت واقعي دالر به مراتب از ارقام بازار هم باالتر 
است؛ در اين ميان مسووالن دولتي نيز دايم بر اين نكته تاكيد داشتند كه 
قيمت واقعي دالر كمتر از ارقام بازار است. با وجود اين وعده ها و ادعاهاي 
ضد و نقيض، مردم متوجه شدند قيمت دالر ديگر هرگز چهار هزار تومان 
نخواهد ش��د و حتما در آينده هم شيب آن به س��مت باال حركت خواهد 
كرد و متقاضيان را به خريد دوباره ترغيب كرد. از سوي ديگر ازدحام مردم 
مقابل صرافي ها از نظر من يك فراخوان س��رمايه گذاري به مردم هم بود. 
يعني افرادي كه مسافر نيستند و نياز واقعي به دالر ندارند، در صف ها قرار 
مي گيرند و براي سود و حفظ قدرت خريد خود اقدام به خريد دالر مي كنند 
و پس از آن دالر خود را با قيمتي باالتر مي فروشند. اين صف ها به معناي 
سيگنالي است كه به مردم مي دهد تا آنها نيز چنين اقدامي را در دستور قرار 
دهند. در اين ميان بايد در نظر داشت تا پايان سال روزهاي زيادي نمانده 
و ممكن است بانك مركزي هم نخواهد در چند روز باقي مانده رويه خود 
را تغيير دهد اما در هر حال بايد براي سال آينده فكري كرد. ارز خريداري 
شده در كشور، كمتر به مصرف واقعي مي رس��د و براي پايين نگه داشتن 
نرخ آن هم اگر بخواهيم به فروش بيشتر دامن زده شود، كار نادرستي است. 
با اين روش نه تنها قيمت واقعي به دست نمي آيد، بلكه يكسري افرادي كه 
حوصله در صف ايستادن ندارند يا نياز بيشتري دارند، از ديگران با قيمت 
باالتر دالر مي خرند. بايد براي ابتداي س��ال آينده برنامه ريزي مشخصي 
جهت كنترل بازار ارز انجام شود. اين برنامه ريزي بدون ايجاد محدوديت 
واقعي و پرداخت دالر به كس��اني كه نياز واقعي دارند ممكن نمي ش��ود. 
مي توان براي فروش ارز به مس��افران واقعي، اين كار را به فرودگاه و بعد از 
گيت بازرسي فرودگاه ها منتقل كرد تا دارنده آن ارز نتواند با فروختن آن با 
قيمتي باالتر سوداگري كند. همچنين اگر مصارف ديگري هم وجود دارد 
به شكل حواله به حساب افراد در خارج كش��ور واريز شود. چنانچه دولت 
و سياستگذاران همچنان قصد دارند با اين روش بازار ارز را كنترل كنند، 
چاره اي ندارند جز آنكه اين روش را به درستي و با سخت گيري پيش ببرند 

وگرنه نتايج آن به هيچ عنوان قابل دفاع نخواهد بود.

فراخوان سرمايه گذاري ارزي
اقتصاد

كمال   سيدعلي

اين روزها در فضاي تئات��ر مباحثي مطرح 
مي ش��ود كه فقط مربوط به امروز نيست و 
س��اليان متمادي مطرح بوده اس��ت. بحث 
واگذاري امور ب��ه صنف و تفويض اختيارات 
دولت به هنرمندان چندان جديد نيس��ت 
ولي در اين بين اما و اگرهاي��ي وجود دارد. 
شايد ريشه مشكل به روزهايي بازمي گردد 
كه بين هنرمندان خط و مرز كش��يديم و اينط��ور القا كرديم كه 
عده اي نباش��ند. نفاق و برتري جويي از همان روزگار آغاز شد. به 
هر روي، فرام��وش نكنيم كه نمي توانيم خ��ارج از چارچوب هاي 
موجود در منشور توقع داشته باشيم. تعارف هم ندارد، خانه تئاتر 
صنف نيست و بر همين اساس بايد طبق مفاد مندرج در اساسنامه  

حركت كنند. 
بله! در حال حاضر انجمن هاي گوناگوني ذيل عنوان »خانه تئاتر« 
تشكيل ش��ده اند ولي وجود اينها به معناي اعالم موجوديت يك 
صنف نيس��ت. بلكه هر ي��ك از انجمن هاي 14گان��ه خانه تئاتر 
شاخه ها و انش��عاب هاي يك موسس��ه فرهنگي- هنري به شمار 
مي آيند. بايد اين نكته را در نظر بگيريم كه تا به قوام قانوني توجه 
نكنيم هيچ مطالبه اي در س��طح كالن قابل پيگيري نيست و اگر 
قرار باشد بلبشو يا كش��مكش به وجود بيايد، كمي خارج از عرف 

به نظر مي رسد. 
صنف بايد ش��خصيت و هويت خودش را داش��ته باشد؛ به عنوان 
نمونه تا وقتي بند ناف اين نه��اد از دول��ت و دريافت بودجه هاي 
دولتي جدا نش��ود اوضاع س��امان پيدا نمي كند. تعاري��ف نيز راه 
تش��خيص تش��كل هاي صنفي و غيرصنفي از يكديگر را بسيار 
روشن به ما نش��ان مي دهند. برهمين مبنا تاكيد دارم نبايد توقع 
مضاعف داشته باشيم. اگر قصدي براي بازشناسي مشكالت نباشد 
در يك چرخه معيوب قرار خواهيم داش��ت و اتفاق رو به آينده اي 

روشن تر رخ نمي دهد. 
درست در همين مرحله – بازشناس��ي كاستي ها- است كه يكي 
ديگر از مشكالت تشكيل صنف خودنمايي مي كند، چراكه تمايل 
چنداني ب��راي حركت در اين مس��ير وجود ن��دارد و به اصطالح 
اكثريت در پي پهن شدن سفره و نشس��تن كنار آن هستند. ارايه 
هرگونه پيش��نهاد در وضعيت پيش آمده چنان حواشي به همراه 
دارد كه قش��ر گس��ترده اي از اهالي تئاتر را از مش��اركت در امور 

منصرف مي كند. 
به ياد دارم در سال هاي ش��كل گيري »انجمن نمايش«، جمعي 
مخالف بودن��د و آن ديدگاه هاي مخالف امروز ه��م وجود دارد. به 
هر تقدير، تشكيالت صنفي بايد از س��وي وزارت كار به رسميت 
شناخته شود. بايد پيگيري مطالبات هنرمندان را از اساس دقيق 
و قانوني پيش ببريم تا امكان ايجاد ابهام نباشد. بايد شيوه عملكرد 
جامعه معلمان، مهندسان و پزشكان را در اين زمينه بررسي كنيم 
و ببينيم ميان تش��كل صنفي ما و آنها چه نسبتي برقرار است. به 

همان نسبت متوقع باشيم. 

مساله قوام قانوني صنف تئاتر
فرهنگ

محمود  عزيزي
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15

عرف سياسي 
عليه زنان
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 موافقان و مخالفان 
» حجاب اجباري«  بعد از 

عيد  به گفت وگو   مي نشينند

سالنامه نوروز 97

به زودي منتشر مي شود

در سنگر اميد

اختالف افكني با دالر  نفتي
سفر محمد بن سلمان، 
عربس��تان  وليعه��د 
س��عودي ب��ه لن��دن، با 
س��ر و صداي زيادي در 
بريتانيا مواجه شده است 
و مخالفان اعتراض هايي 
را نس��بت ب��ه ميزباني 
بريتانيا از اين س��فر برپاكرده اند. هر چند روابط 
تجاري عربستان سعودي با غرب و ترميم چهره 
پادشاهي اين كشور در رسانه هاي غربي از اهداف 

عمده اين سفر اعالم مي شود... 

سرمقاله

سيد جالل ساداتيان

ادامه در صفحه 12

3

دبير شوراي نگهبان دست 
 نمايندگان مجلس را 

براي اصالح قانون 
انتخابات  باز گذاشت

دهخدا که بود و چه کرد
14طنز  پنجشنبه ها

 بور و نظريه كوانتومي
12معرفي و نقدكتاب

  توزيع قديمي
8 و 9روزنامه زنده است

شاهزاده و  »مي« و ملكه
محمد بن سلمان  به لندن رفت


