پیشخوان
ی و دومین
نشست خبری «چین؛ مهمان ویژه س 
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران» برگزار شد

بازی برد -برد ایران و چین
در حوزه نشر

صفحه 5

هفته مشاغل ،فرصتی که چندان جدی گرفته
نمیشود

بازار جهانی نفت در التهاب
انتخابی پیچیده به نام «شغل»
ماجراجویی جدید کاخ سفید
صفحه 3

«ابتکار» از سناریوها و حدسیات مربوط به افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال جاری گزارش میدهد

خانههایی
که پیدا نمیشوند

جسارت جراحی اقتصادی وجود ندارد

صفحه 7

گروه پارلمان  -بر اساس قانون بودجه  98و مصوبه مجلس در سال جاری ،بنزین و
حاملهای انرژی افزایش قیمتی نخواهند داشت .اما طبق قانون برنامه ششم توسعه،
مجلس به دولت این اختیار و اجازه را داده است که در صورت نیاز بدون رای و نظر مجلس
افزایش قیمت حاملهای انرژی را اعمال کند.
با توجه به تصمیم مجلس در بودجه  98و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و اعمال

سرمقاله

جالل خوشچهره

زیر پوست بالتکلیفی در شمال آفریقا
شمال آفریقا درپی بهار عربی سال  2011به ظاهر
همچنان بالتکلیف است .ساختار نظامی حاکم بر
کشورهای این منطقه هنوز در برابر خواست واگذاری
قدرت به غیرنظامیان ،قبول انتخابات آزاد و تشکیل
دولتهای منتخب سرسختی نشان میدهند .موج دوم
اعتراضها در الجزایر ،سودان ،مصر و حتی لیبی خسته
از جنگهای داخلی در هفتههای اخیر دوباره توجهات
جهانی را به خود جلب کرد ه است.
آیا ب هراستی شمال آفریقا در بالتکلیفی است یا به
شکل زیرپوستی در حال انجام فرآیندی است که توافق
قدرتهای جهانی را با خود به همراه دارد؟ ژنرال «عبدالفتاح
سیسی» خود را برای دور تازه ریاستجمهوری با تغییر
قانون اساسی مصر آماده کرده است .قانون اساسی جدید
به رئیسجمهوری اختیارات ویژهای میدهد که شاید او
را قدرتمندتر از «حسنیمبارک» رئیس جمهور مخلوع در
سال  2011میالدی کند .در این تغییر ،نهادهای مدنی و
دیگر قوا و بهویژه قوه قضائیه استقالل گذشته خود را از
دست میدهند؛ چون مسئوالن قضایی را رئیسجمهوری
تعیین میکند« .عبدالعزیز بوتفلیقه» را مردم الجزایر با
تظاهرات گسترده اعتراضی خود پس از  30سال از قدرت
به زیر کشیدند ،اما هنوز تکلیف دولت آینده این کشور
معلوم نیست .آیا نظامیان حاضرند قدرت را با غیرنظامیان
تقسیم کرده و به انتخابات آزاد تن دهند؟

صفحه 15

فشارهای تحریمی ،نمایندگان مجلس با افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال جدید
د ولی دیری نپایید که مثل گذشته مباحث مربوط به افزایش قیمت سوخت
مخالفت کردن 
و پروژههای تکراری دونرخی شدن حاملهای انرژی از جمله بنزین و گازوئیل در جامعه
قوت گرفت و با توجه به احیای کارت سوخت این احتمال تقویت شد.
شرح درصفحه 4

تروریسم مهمترین محور دیدار رئیسجمهوری ایران و نخستوزیر پاکستان بود

نیروی واکنش سریع مهمترین دستاورد  روحانی و عمرانخان

رهبر انقالب اسالمی
در دیدار نخست وزیر پاکستان:

روابط ایران و پاکستان برخالف میل
دشمنان آن باید تقویت شود
صفحه 2

تحول روابط در گرو شناسایی ظرفیتها
صفحههای  2و 15
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قانون مالیات بر خانههای خالی با گذشت
چهار سال هنوز در بالتکلیفی قرار دارد

ایاالت متحده از عدم تمدید معافیت خریداران نفت
ایران خبر داد

معاون اول رئیسجمهوری:

دولت الیحهای به مجلس فرستاد تا
فرزند بتواند از مادر هم تابعیت بگیرد
همین صفحه

ادامه درصفحه 2

یادداشت

سردار سالمی پرچمدار تعامل

علی آهنگر
عزتالله ضرغامی در یادداشت توئیتری خود اهل تعامل بودن را از
ویژگیهای فرمانده جدید سپاه پاسداران برشمرده است ،یعنی همان
خصوصیتی که سپاه پاسداران در شرایط تازه بینالمللی سخت بدان نیاز دارد.
سالمی در شرایطی فرماندهی سپاه را بر عهده میگیرد که ایران در
چالشیترین مقطع تاریخی خود به سر میبرد .درست  12روز پیش از این
انتصاب ،سپاه پاسداران از سوی آمریکا در فهرست گروههای تروریستی
قرار گرفت .از سوی دیگر ،در همان روز اول اردیبهشت  98خبرنگار روزنامه
واشنگتنپست در توئیتی اعالم کرد که مایک پمپئو در صبح روز دوشنبه دوم
اردیبهشت ،لغو معافیتهای صادرات نفت ایران را اعالم میکند ،خبری که
در نخستین ساعات روز یادشده تحقق یافت .وزارت خارجه ایاالت متحده
اعالم نمود که از روز دوم ماه می یا  12اردیبهشت ،دیگر هیچ کشوری اجازه
ندارد از ایران نفت بخرد.
حاال سردار سالمی در زمانی عهدهدار فرماندهی سپاه پاسداران شده است
که خواهناخواه پرچمی به بلندای یک حرکت عظیم تاریخی و بینالمللی در
دستهای اوست .بیگمان سردار سالمی اکنون تمام اندیشههایش حول این
دو مسئله بزرگ میچرخد.
فرمانده مجرب و اهل تعامل میداند که دو معضل پیچیده و عمیق ،تنها و
تنها با تعامل است که قابل حل خواهد بود و میداند که بر حسب اتفاق حل
هردوی این مسائل نیز در دست اوست.
فرمانده میداند که اکنون چشم جامعه جهانی ،تاریخ و مردم ایران به او
مینگرد و تاریخ ایران از او بهبود شرایط را از روز عید انتظار که به پرچمداری
تعامل برگزیده شد انتظارمیکشد .فرمانده به خوبی میداند که تیم ماجراجوی
حاکم بر کاخ سفید اشتیاق زیادی دارد تا ایران و منطقه خلیجفارس را در آتش
یک جنگ مستقیم یا نیابتی فرو ب َرد و به نیکی میداند که خالفآمد آرزوهای
جنگافروزانه تیم کاخ سفید برگ برندهای در دستان اوست.
دانشآموخته و هدایتگر دانشکده فرماندهی و ستاد و عضو هیئت علمی
دانشگاه عالی دفاع ملی ،درس جنگ و دیپلماسی را در کنار هم آموخته است.
او به اکسیر تعامل و دیپلماسی به نیکی واقف است و میداند در کجا و چه
زمانی باید با پرچم تعامل وارد میدان شد.
بیراه نیست که بیژن زنگنه وزیر نفت از جمله نخستین مقامات دولتی
بود که انتصاب سالمی را به او تبریک گفت .بیگمان بیژن زنگنه میداند
که سردار سالمی نقشی تاریخی و بیبدیل میتواند در تعامالت بینالمللی
ایفا کند.
آمریکا در شرایطی میخواهد با لغو معافیتهای نفتی به هشت کشور،
ایران را در تنگنای اقتصادی قرار دهد که از همراهی تولیدکنندگان عمده
نفت عضو و غیرعضو اوپک مانند روسیه ،عراق ،عربستان و امارات برخوردار
است .در عین حالی که خود آمریکا نیز در سالهای اخیر به یک تولیدکننده و
صادرکننده عمده نفت شیل تبدیل شده است .در این شرایط حتی اگر نفت
با مقادیری افزایش قیمت هم مواجه باشد نفع بادآورده آن متوجه کشورهای
یادشده خواهد شد .اکنون این سوال منطقی پیش میآید که چرا ایران باید
در شرایطی قرار گیرد که عالوه بر ازدستدادن مشتریان همیشگی خود و
مواجه شدن با تنگناهای اقتصادی ،شرایط اقتصادی مفیدی را برای رقبای
منطقهای خود بیافریند.
از همین روست که انتظار میرود طرحی نو در تعامالت منطقهای و
بینالمللی در انداخته شده و ایران به زودی شاهد گشایشهای سیاسی و
اقتصادی خود در سطح جهانی باشد.
برای موفقیت فرمانده جدید سپاه پاسداران که ضرورت تاریخ رسالتی عظیم
بر عهده او نهاده است صمیمانه و خالصانه دعا میکنیم.

معاون اول رئیسجمهوری:

دولت الیحهای به مجلس فرستاد تا فرزند بتواند از مادر هم تابعیت بگیرد
معاون اول رئیسجمهوری گفت :پس از درگذشت
شادروان مریم میرزاخانی ،دولت الیحهای تهیه کرد تا
فرزندان بتوانند از مادران تابعیت بگیرند.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری صبح روز گذشته
در جشنواره ملی زن و علم در دانشگاه تهران ،با بیان
اینکه امیدوارم زنان عالم و دانشمند مسیر رو به پیشرفت
و توسعه کشور را ادامه دهند ،اظهار کرد :خوشحالم
شادروان پروفسور میرزاخانی توجه همه دستگاههای
اجرایی و نهادهای علمی را به موضوع علم جلب کرد.
او افقهای جدیدی در دانش ریاضیات ایجاد کرد .انتظار
است او بیشتر مورد توجه باشد و دستگاههای اجرایی
مسیری را که ادامه دادهاند ،با جدیت دنبال کنند.
وی ادامه داد :یک جوان نخبه ایرانی میتواند در سطح
بینالمللی بدرخشد و ایران را سربلند کند .ما دانشمندان
زیادی در سطح جهان داریم ،اینها قهرمانان ملی و
سرمایههای علمی کشور هستند .با اتکا به این سرمایهها
میتوانیم انگیزهها و سرمایههای اجتماعی خود را افزایش
دهیم و رویکردها و سیاستهای اجرایی را اصالح کنیم.

یادداشت
نیره توکلی*
هرکس که برمبنای عرف جامعه در مورد
مشارکتهای اجتماعی ،اقتصادی ،علمی،
فرهنگی و ورزشی زنان جامعۀ ایران داوری کند،
اعتراف خواهد کرد که زنان ایرانی بیش از 60
درصد مشارکت در نهادهای مدنی و گروههای
محیطزیستی و نهادهای علمی و دانشگاهی و
فرهنگی و سهم چشمگیری از مشارکتهای اقتصادی
و ورزشی را عمال ً برعهده دارند .زنان حتی در مشارکت سیاسی هم
بسیار فعالند ،گرچه در مقام انتخابکننده و نه انتخابشونده .وقتی
که از عرف سخن میگوییم ،سخن از اعماق فرهنگ جامعه است و
اینکه پذیرش زنان در مقام امانتداران امین مردم تا چه حد است .به
عبارت دیگر ،از لحاظ پذیرش زنان ایران در عمق فرهنگ جامعۀ امروز
ایران و درسطح قاعدۀ هرم قدرت ،استقبال از حضور زنان و اعتراف به
شایستگیها و تواناییهای آنان بسیار بدیهی به نظر میرسد .بنا براین،
چه از لحاظ رشد تفکر سیاسی و اجتماعی زنان و چه از لحاظ دیگر
شرایط الزم برای مشارکت در قانونگذاری ،عذر موجهی برای جلوگیری
از ورود هرچه بیشتر آنها به مراتب باالی تصمیمگیریهای سیاسی و
مدیریتی وجود ندارد .اما اینکه اکثریت مردان مجلس و وکالی فعلی
از عرف جامعه عقب بمانند ،چیزی است که هم خود آنها ،در مقام
وکالی مردم و هم دیگران در مورد انتخاب مجددشان به وکالت ،باید
بازاندیشی کنند .به راستی مخالفت با تعیین سهمیهای برای مشارکت

معاون اول رئیسجمهوری همچنین با بیان اینکه
دولت شنیده بود که شادروان میرزاخانی اصرار داشت
فرزندش تابعیت ایرانی داشته باشد ،افزود :بنابراین
دولت قانون قدیمی تابعیت که فرزند از پدر تابعیت
میگرفت را تغییر داد و الیحهای به مجلس فرستاد تا
فرزند بتواند از مادر هم تابعیت بگیرد ،این الیحه در
مجلس است .وی با بیان اینکه باید بتوانیم کشور را
از شرایط دشوار پیشرو عبور دهیم ،گفت :این کار با
کمک سرمایههای علمی کشور انجامپذیر است .باید
امید را در کشور افزایش دهیم ،نخبگان کشور و اساتید
دانشگاه باید افقهای جدیدی پیشروی جامعه باز
کنند .معاون اول رئیسجمهوری در ادامه با اشاره به
وقوع سیل در  ۲۴استان کشور در اوایل سال جاری،
خاطرنشان کرد :کشور به این بارندگیها به شدت نیاز
داشت .یکی از دغدغههای ما تأمین آب شرب شهرها
و روستاها در سال  ۹۸بود .حتی شهرهایی مثل شیراز،
اصفهان ،مشهد و حتی تهران مشکل آب داشتند .این
بارندگیها نعمت بزرگی برای کشور بود ،اما حدود ۴۰

هزار میلیارد تومان هم به زندگی مردم و زیرساختهای
کشور آسیب وارد شد .وی تاکید کرد :ما به زبان و فهم
مشترک برای حل مسائل کشور نیاز داریم .ما به امید،
تابآوری ،همبستگی ،تحرک و تفاهم نیاز داریم و وقت
آن است که سرمایههای علمی کشور به صحنه بیایند.
جفاست که به اساتید دانشگاهها و نهادهای علمی در
کشور کمتوجهی یا بیتوجهی کنیم.
جهانگیری خاطرنشان کرد :زنان به عنوان بخش مهمی
از جامعه در پیشرفت همهجانبه کشور باید سهم و
جایگاه شایسته خود را داشته باشند .بر اساس برنامه
ششم توسعه باید حداقل  ۳۰درصد از مدیریت کشور
در اختیار زنان باشد .در حال حاضر حدود  ۴۷درصد
از دانشجویان کشور دختر بوده و  ۲۷درصد از اعضای
هیئت علمی دانشگاهها را زنان تشکیل میدهند ،این
یعنی وقتی که فرصت رقابت ایجاد شده است زنان
جایگاه شایسته خود را به دست آوردهاند ،اما وقتی زمینه
رقابت نبوده است زنان نتوانستند جایگاه خود را به دست
آورند.

تعیین سهمیه برای زنان
زنان در فهرستهای انتخابشوندگان بر مبنای عذر موجهی نیست .اما
گاه میشنویم که بهانههایی چون اولویتدادن به مسئولیتهای زنان
در خانه یا مسئولیتهای مادری ایشان را بیان میکنند .در حالی که
باید گفت با کمتوان کردن زنان و جلوگیری از دسترسی آنها به مراتب
باالی تصمیمگیریهای سیاسی و مدیریتی نیست که زنانی توانا برای به
عهدهگرفتن سهمشان در خانواده خواهیم داشت ،بلکه با افزایش حضور
کسانی در سیاستگذاریهای مختلف کشوری چنین زنانی خواهیم داشت
که نیازهای زنان را به حمایتهای قانونی و اجتماعی در همۀ سطوح ،از
قوانین حقوقی و بیمههای اجتماعی و مبلمان شهری گرفته تا حضورشان
در مقام مادر در خانواده ،درک کنند .وگرنه حذف و محرومیت یا
کمتعداد بودنشان در نهادهای قانونگذاری و اجرایی و قضایی ،همین
شرایطی را رقم میزند که امروز با آن مواجهیم .اینکه جوانان بهطورکلی،
و بهویژه زنان جوان ،از بیم نبود حمایتهای قانونی و اجتماعی مختلف
از خانواده و ناسالمشدن مبلمان شهری و محیطزیست و نیز از بیم
تضییع حقوقشان در سطح خانه و خانواده کمتر به ازدواجهای پایدار و
فرزندآوری تن در میدهند.
شگفتآور است که ،به جای مباهات به وجود زنان توانمند و
شایسته در کل عرصههای اجتماعی و به جای مباهات به فرهنگ عموم
مردم که حضور زنان را در مقام انسانهای امین و توانا میپذیرند،
به جای مباهات به اینکه در محاصرۀ کشورهایی دشمنخو ،که از
لحاظ فرهنگ مدنی و دموکراسی بسیار واپستر از ما هستند ،مردمی
داریم که در سطح عرف و جامعه به زنان احترام میگذارند و با تساهل

با آنان برخورد میکنند ،در سطوح باالی جامعه میکوشیم ادای
واپسماندگان مدنی و فرهنگی را دربیاوریم .حال آنکه فرهنگ جامعۀ
امروز ایران با فرهنگ بسیاری از جوامعی که داعش و القاعده و طالبان
و تحجر صهیونیستی بر آنها حاکم است تفاوت دارد .در افغانستان،
این تودههای پایین جامعه و فرهنگ عمومی است که دختران را در
راه مدرسه یا در مألعام میکشد و برقع به روی زنان میکشد .در
پاکستان ،قضات دادگاه و وکالی زن بیگناه مسیحی تهدید به مرگ
میشوند و برای اعدام زن بیگناه ،به بهانههای واهی ،تظاهرات
میلیونی به راه میافتد .در عربستان ،زنان را برای کار پیشافتادهای
(بهویژه پیشافتاده برای زنان ایرانی) چون مبارزه برای به دست آوردن
حق رانندگی به زندان میافکنند و از آن سو در بوق و کرنا میدمند
که اجازۀ رانندگی به زنان اعطا شده است .حال آنکه در ایران نزدیک
یک سده است که زنان رانندگی کردهاند و عرف و فرهنگ و قانون
جامعه آن را چیزی طبیعی و بدیهی دانسته است .پس وقت آن است
که بهجای درافتادن با عرف و فرهنگ و سطح شایستگی زنان و هدر
بردن نیرو و انرژی ،که نتیجهای جز خوشحالی دشمنان واپسماندۀ
ایران ندارد ،قانونگذاران ما ،بهویژه وکالی مجلس ،نهتنها دست از
تبعیض منفی بر ضد زنان و ناتوانمندکردن آنها بردارند ،بلکه برای
پرکردن فاصلۀ توانمندی و شایستگی زنان با وضعیت موجود به فکر
تبعیضهای مثبت و سهمیهای برای تشویق مشارکت آنان در مراتب
باالیی و میانی جامعه باشند.
* جامعهشناس و پژوهشگر مطالعات زنان

