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ناكاركردي نهادهاي اجتماعي
تعداد زي��ادي از جوانان و مردم از ب��ازار كار خارج
ش��دهاند .نرخ مش��اركت كه در س��ال  ،1384برابر
41/0درصد بود ،در س��ال  1390ب��ه 36/5درصد
كاهش يافته اس��ت ،در حالي كه انتظار ميرفت كه
نرخ مشاركت روند افزايشي خود را حفظ كرده و به
حدود 45درصد ميرسيد.
براي فهميدن كارايي نهاد اقتصاد در زمينه رش��د
اقتص��ادي كافي اس��ت گفته ش��ود كه س��الهاي
 1386ت��ا  ،1393درآمد حقيقي خانوارهاي ايراني
به طور مس��تمر در حال كاهش بوده است و درصد
افراد زير خط فقر نس��بي كه در سال  ،1384حدود
25درصد بود ،در سال  ،1393به 37درصد رسيده
اس��ت (هم��ان .)65 :بنابراين نه��اد اقتصاد در يك
دهه منته��ي به اعتراض��ات  ،1396س��رجمع در
وضعيت رو ب��ه افولي بوده اس��ت .ناكاركردي نهاد
اقتصاد با مشكالت ديگري چون بحران آب وضعيت
محيطزيست و آلودگي هوا نيز همراه شده است كه
مشكالتي پايدار خواهند بود.
همچنين مشكالت بزرگ در نظام بانكي و مواجهه
با موسس��ات غيرمجاز در كن��ار وضعيت قرمز نظام
بيمهاي و صندوقهاي بازنشستگي ،جملگي منافع
و زندگي ميليونها شهروند ايراني را تحتتاثير قرار
داده است .نهاد خانواده؛ در ميان نهادهاي اجتماعي
كارآمدترين نهاد موجود خانواده است.
هر چند طي چند دهه گذشته بيشتر نقشهاي خود
را به ساير نهادها واگذار كرده است .البته اين نهاد نيز
درون خودش با مشكالت عديدهاي دست به گريبان
است .كافي است روند ازدواج و طالق و نسبت طالق
را براي سالهاي اخير مرور كنيم و ببينيم كه نسبت
طالق به ازدواج با چه سرعتي در حال افزايش است.
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تحوالت شگرفي كه در روابط جنسي به وجود آمده
و از آن به نام انقالب جنسي نيز تعبير شده ،موجب
تش��ديد اختالفات داخل خانواده ش��ده و منازعات
و قتلهاي خانوادگي را افزاي��ش داده و بيثباتي و
ناپايداري بيش از پيش را در خانوادهها ايجاد كرده
اس��ت .با وجود اين خانواده همچن��ان بزرگترين
پناهگاه فرد ايراني است ،به طوري كه ميزان رضايت
از زندگ��ي خانوادگ��ي خيلي باالس��ت و 89درصد
پاس��خگويان به ميزان زياد و خيل��ي زياد از زندگي
خانوادگي خ��ود ابراز رضايت كردهاند (موج س��وم
ارزشه��ا و نگرشها .)121 :بخش��ي از اين جايگاه
به دليل ناكاركردي س��اير نهادهاي اجتماعي است
كه افراد براي حل هر مشكلي به دامن خانواده خود
پناه ميآورند.
ادامه دارد
پينوشتها
 -1نيلي ،مسعود ،و همكاران ،اقتصاد ايران ،چگونگي
گذر از ابرچالشها ،جلد اول ،تهران :موسس��ه عالي
آموزش و پژوهش و مديريت و برنامهريزي1396 ،
 -2سايت سازمان ثبت احوال،
به جز دو سال آخر كه از اطالعات شفاهي مسووالن
سازمان ثبت در رسانهها درج ميشود ( 20فروردين
.)1396

شروط قيمتگذاري
يك��ي از چالشها ،ع��دم مديريت قيم��ت در بازار
كاالهاي اساسي اس��ت .چالشي كه در حال حاضر
نيز دولت با آن مواجه است و اگر فكري به حال آن
نكند ،رفاه اجتماعي به خطر ميافتد و شكاف بين
دهكها بيشتر ميشود.
همان طور كه عنوان ش��د يك��ي از راههاي كنترل
قيم��ت در ب��ازار به خص��وص كاالهاي اساس��ي،
اختصاص ارز دولتي به آنها اس��ت .در حال حاضر
صرف اختصاص مبلغي براي تامين كاالها نميتواند
بازارها را مديريت كند ،بلكه بايد يك نظام يكپارچه
تامين و توزيع ارز طراحي و اجرا شود تا در سايه آن
اطمينان خاطر كنيم ك��ه منابع ارزي براي تامين
كاالهاي اساسي ،منحرف نميشوند .براي اين كار
بايد در ابتدا نيازهاي اولويتدار و جدي را شناسايي
كنيم .در گام بعدي افرادي كه واجد شرايط دريافت
هستند ،بشناس��يم .گام سوم اين است كه افرادي
كه تجربه و صالحيت كافي ب��راي واردات دارند و
قابل اتكا هستند ،انتخاب كرده و واردات كاالهاي
اساسي كه با جان افراد در ارتباط است ،مانند دارو،
به آنها واگذار كنيم .مرحله بعدي كه بس��يار مهم
است تخصيص ارز در زمان مناسبي كه بازار نوسان
و تكانهاي ندارد ،است .وقتي بازار دچار تالطم است،
هر گونه تاخير ي��ا انحرافي در تخصيصها ،نه تنها
ممكن است جوابگوي نياز بازار نباشد بلكه تالطمها
را در بازار افزايش دهد.
اگر مراحل فوق به خوبي طي ش��ود ،ميتوان اميد
داش��ت كه طرح تخصي��ص ارز دولتي به كاالهاي
اساس��ي براي جلوگيري از هر گونه افزايش قيمت
ناگهاني ،موفقيتآميز خواهد بود.

سهيل صحرانورد  /فارس

آيتاهلل آملي الريجاني با حكم رهبري به عنوان رييس مجمع تشخيص انتخاب شد

چهارمينرييسروحاني

مرجانزهراني
رهبر معظم انقالب اس�لامي ،بعدازظهر يكش��نبه در
حكمي آيتاهلل صادق آملي الريجاني را به عنوان رييس
مجمع تش��خيص مصلحت نظام و عضو فقهاي شوراي
نگهبانمنصوبكردند.درمتنحكممقاممعظمرهبري
براي آيتاهلل صادق آملي الريجاني آمده است:
«بسماهلل الرحمن الرحيم
آيتاهلل جناب آقاي حاج ش��يخ صادق آملي الريجاني
دامتتوفيقاته
با توج��ه به نقش بيبديل مجمع تش��خيص مصلحت
نظام در اداره و قوام و اس��تحكام نظام مقدس جمهوري
اسالميوباعنايتبهارتحالعالممجاهدآيتاهللهاشمي
هلل عليه و ضرورت سامانيابي هر چه
شاهرودي رحمةا 
سريعتر اركان مجمع ،جنابعالي را به رياست آن مجمع
مهم و تاثيرگذار و نيز به عضويت فقهاي شوراي محترم
نگهبان منصوبميكنم .همانطور كه پيش از اين در
حكم دوره جديد آمده است ،مجمع در اين دوره عهدهدار
مسووليت مهم و اساسي تغييرات در ساختار و محتواي
آن نهاد موثر و مهم نيز است كه با توجه به سابقه برجسته
و ارزشمند جنابعالي در ش��وراي نگهبان و مديريت پر
تالش و عالمانه و مخلصانه بر قوه قضاييه ،اميد ميرود
با حضور فعال و عالمانه اعضاي محترم مجمع تشخيص
مصلحت نظام و ايفاي نقش موثر دبيرخانه و دبير محترم
در انجام وظايف خود تحت نظارت و اش��راف رياس��ت
مجمع ،مس��ووليتهاي محوله در اي��ن دوره در كمال
اتقان و به بهترين وجه به انجام برسد .با عنايت به اهميت
مسووليتها در مجمع و شوراي نگهبان انتظار ميرود در
فرصت زماني مناسب ،با تنسيق امور در قوه قضاييه ،در
تمحضگرديد.ازخداوند
مسووليتهايخطيريادشده ُم ّ
متعالتوفيقوافروكمكهمهجانبهاشرابرايآنجناب
و همكاران مسألت مينمايم ».به اين ترتيب و بر اساس
اين حكم آيتاهلل صادق آملي الريجاني به جاي آيتاهلل
سيد محمود هاشمي شاهرودي هم براي رياست مجمع
حكم گرفت و هم وارد شوراي نگهبان شد.
آيتاهلل صادق آملي الريجاني كه هماكنون رياست قوه
قضاييه را نيز برعهده دارد به پايان دوره رياست خود در
اين قوه نيز نزديك ميشود چرا كه اولين حكم او از سوي
رهبر معظم انقالب براي رياست بر قوه قضاييه در سال
 88بودوطبقعادتيمالوفروسايقوهقضاييهدستكم
يك دهه بر اين قوه رياست ميكنند .از همين روي سال
 98اين دوره  10س��اله به پايان ميرسيد و احتماال فرد
ديگري جايگزين او ميشد .كما اينكه چهرههايي چون

سيدابراهيم رييسي ،توليت آستان قدس و غالمحسين
محسنياژهاي ،معاون اول و سخنگوي دستگاه قضا نيز
براي رياست مطرح شد كه گويا رييسي ،رقيب انتخاباتي
حسن روحاني گزينهاي مقبولتر براي رياست اين قوه
است.
انتخاب در كمتر از يك هفته
صندلي رياست «كاخ مرمر» كمتر از  7روز خالي ماند.
با اين حال از رسانهها گرفته تا سياستورزان گزينههاي
رياسترافهرستكردنددرنهايتاماروزيكشنبهرييس
دستگاه قضا و در واقع يك «آيتاهلل» به عنوان چهارمين
رييسمجمعتشخيصمصلحتنظامانتخابشد.كسي
كه در چند س��ال اخير كمتر در جلسات مجمع حضور
داشته است .يك سال گذشته اغلب گفته ميشد كه به
دليل برگزاري همزمان جلسات شوراي عالي اقتصادي
حضور وي كمرنگ ش��ده اما پش��تپردههاي سياست
حاكي از آن بود كه اختالفات او با محمود احمدينژاد،
س دولت نه��م و دهم عامل دوري آملي الريجاني از
ريي 
مجمع اس��ت .حاال بايد ديد كه محمود احمدينژاد به
جلسات مجمع با حضور رييس جديد خواهد رفت يا نه؟
صندلي رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام 19،دي
ماه پس از  27سال خالي شد .كرسياي كه بيش از يك
ربع قرن در اختيار تام و تمام آيتاهلل هاشميرفسنجاني،
از موثران تاس��يس اين نهاد مهم بود .زماني كه مجمع
تش��خيص مصلحت نظام با حكم امام خميني تشكيل
شد ،بر اس��اس قانون رياست آن با رييسجمهوري بود.
از همين روي آيتاهلل س��يدعلي خامنهاي در دو س��ال
پاياني رياس��تجمهورياش ،رياست اين مجمع را نيز
برعهدهداشتامااينقانونپسازاتمامرياستجمهوري
آيتاهلل هاشميرفسنجاني تغيير كرد و انتخاب بر عهده
رهبر انقالب گذاشتهشد .از همين روي هاشمي پس از
خداحافظي با پاس��تور راهي «كاخ مرمر» شد و رياست
طويلالمدتي را تجربه كرد.
 19دي ماه 22،1395روز بعد پس از درگذشت ناگهاني
آيتاهلل هاشميرفسنجاني با حكم رهبري محمدعلي
آيتاهلل موحديكرماني رياست موقت مجمع را برعهده
گرفت تا رييس جديد انتخاب شود .اسفند همان سال
هم دوره پنج س��اله اعضاي مجمع تشخيص مصلحت
نظام كه  24اسفند س��ال  90انتخاب شده بودند ،پايان
يافت اما خبري از حكم انتصاب «رييس» نبود .فرآيند
انتخاب رييس تا مرداد س��ال بعد به درازا كش��يد اما در
نهاي��ت گزينهاي كه نام��ش در اغل��ب گمانهزنيها به
چش��م ميخورد بر كرسي رياست نشس��ت و آيتاهلل

هاشميشاهرودي رييس يكي از اصليترين نهادهاي
جمهوري اسالمي شد كه مسووليت آن حل اختالفات
مي��ان مجلس و ش��وراي نگهب��ان و تبيي��ن و تدوين
سياستهاي كالن كشور است.
رياس��ت آيتاهلل هاشميشاهرودي اما چندان به طول
نينجاميد .اين فقيه كه ارتباط نزديك و مطلوبي با رهبر
معظم انقالب داش��ت تا تير ماه سال جاري توانست در
جلسات شركت كند و پس از آن به دليل شدت گرفتن
بيماري در مجمع حض��ور نيافت .در اين مدت بار ديگر
آيتاهلل موحديكرماني مسووليت مديريت جلسات را
بر عهده داشت تا اينكه باالخره پس از درگذشت آيتاهلل
هاشمي شاهرودي در سوم دي ماه 5 ،روز بعد موحدي
كرماني به عنوان جانش��ين او و ريي��س موقت مجمع
انتخاب شد.
آياانتخابگزينهغيرمعممممكنبود؟
پس از درگذشت آيتاهلل هاشميش��اهرودي بار ديگر
گمانهزنيها در مورد صندلي رياس��ت مجمع آغاز شد.
در ميان اين گمانهزنيها و گزينهها چهرههاي مختلفي
به چش��م ميخورد .از آيتاهلل ص��ادق آملي الريجاني
نام ميبرن��د ،از آيتاهلل احمد جنتي و ش��يخ علياكبر
ناطقنوري سخن به ميان ميآورند ،نام علياكبر واليتي،
مسووليبا 38سمتدرميانگزينههابهچشمميخورد،
حتي از تمايل محس��ن رضايي ب��راي برعهده گرفتن
اين س��مت يا احتمال انتخاب حسن روحاني صحبت
كردند؛ كساني كه جملگي عضو مجمع هستند و اغلب
معمم .حال سوال اينجا است كه اساسا يك «مكال» هم
ميتوانستبراينصندليكهدركمترازدوسالدورييس
از دست داده ،تكيه زند؟
فارغ از اينكه رسانهها چه پيشبينيهايي براي رياست
مجمعداشتندياسياستمدارانچهگزينههاييرامطلوب
ميدانند و معرفي ميكنند ،در واقع بايد ديد چهرههاي
مطرح ش��ده و فهرستي از اس��امي كه پشت هم رديف
ت براي عهدهدار شدن رياست اين
شدهاند فارغ از قابلي 
نهاد تصميمساز و مهم به لحاظ قانوني هم ميتوانستند
در اين جايگاه قرار گيرند يا نه؟
در م��ورد رياس��ت مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام
س��ه نكته قابل ذكر اس��ت .اول اينكه تا پي��ش از پايان
رياستجمهوري آيتاهلل هاشميرفسنجاني ،بر اساس
قانون رييسجمهوري رياس��ت مجم��ع را هم برعهده
داشته است .از همين روي مقام معظم رهبري در زمان
رياستجمهوري ايشان بر اين كرسي نيز تكيهزده است
كه البته رياست ايشان تنها 2سال يعني فاصله سالهاي

( 66زمان تشكيل مجمع) تا سال 68به طول انجاميد.
پس از آن و تا سال 1376هم آيتاهلل هاشميرفسنجاني
ت مجمع را برعهده داشته
ضمن حضور در پاستور ،رياس 
است.پسازآنودرسال 76يعنيهمزمانباخداحافظي
هاشميرفسنجاني از صندلي رياستجمهوري قوانين
ت مجمع تغيير ميكند و همين تغيير
مربوط به رياس�� 
باعث ميشود هاش��مي پس از دوران رياستجمهوري
بر صندلي رياس��ت يكي از اصليتري��ن نهادهاي نظام
تكيهزند.
بهمن كش��اورز ،حقوقدان در توضيح اي��ن موضوع به
«اعتماد» گفت « :اين مقررات را مجمع ابتدا در س��ال
 1368تصويب كرد و سپس در سال  1376اين مقررات
اصالح ش��د .ماده سه آييننامه داخلي مجمع ميگويد
رييس مجمع و موافقت مقام
كه دبير مجمع به پيشنهاد 
معظم رهبري توسط رييس مجمع منصوب ميشود و
رياست دبيرخانه را برعهده خواهد داشت».
بنابراين كساني كه معتقد بودند احتمال حضور حسن
روحاني بر مس��ند رياس��ت مجمع زياد است ،احتماال
نيمنگاهيبهقانونقديميداشتندكهممكنبودنهباروند
قانوني بلكه با حكمي حكومتي احيا شود.
نكتهدومدرموردفقيه،مجتهديادستكمروحانيبودن
رييس مجمع تش��خيص مصلحت نظام است .صندلي
رياست كاخ مرمر همواره در دست روحانيون بوده است.
مقام معظم رهبري ،آيتاهلل هاشميرفسنجاني ،آيتاهلل
هاشميشاهرودي و حتي در دوراني كه قرار بر مديريت
موقت بوده است آيتاهلل موحدي كرماني اين مسووليت
را بر عهده داشته و حاال هم اين كرسي رياستي به آيتاهلل
صادقآمليالريجانيرسيدهاست؛حالسوالاينجااست
كه آيا به لحاظ قانوني رييس مجمع تشخيص مصلحت
نظام بايد در دس��ت يك فقيه ،مجتهد يا دستكم يك
روحاني باشد؟
پاس��خ منفي اس��ت .قانون در مورد ويژگيهاي رييس
مجمع تش��خصيص مصلحت نظام سكوت كرده و اين
حق انتخاب به رهبر معظم انقالب واگذار شده است .در
واقعاحرازصالحيتيكفردبرايبرعهدهگرفتنرياست
مجمع با شخص رهبري است و قانون مشخصي در مورد
آنوجودندارد.بااينحسابممكناستتشخيصبراين
باشد كه يك معمم يا مكال يا حتي يك نظامي بر صندلي
رياست بنشيند كه البته تاكنون سابقه نداشته است.
كش��اورز در اين مورد نيز توضيح داد «با توجه به اينكه
در م��اده  4آييننام��ه داخلي آمده اس��ت« :به منظور
فراه��م آوردن اطالع��ات دقي��ق مربوط ب��ه مباحث و
مس��ائلي كه در مجمع مطرح ميش��وند و آمادهسازي
آنها براي تصميمگيري و نيز بهرهگيري كامل از آخرين
فرآوردههاي كارشناسي دس��تگاههاي مسوول دولتي
و اس��تفاده از تحقيقات كاربردي ،توس��عهاي و بنيادي
موسسات پژوهشي كش��ور ،كميسيونهاي تخصصي
دائمي و نيز كميسيونهاي خاص مركب از اعضا تشكيل
ميشوند ».به نظر ميرسد كه احراز صالحيتهاي الزم
و ويژگيهاي اعضاي مجمع از جمله رييس و دبير آن به
استنادقسمتاخيراصليكصدودوازدهمقانوناساسي،
بامقاممعظمرهبرياستونهقانوناساسيونهآييننامه
داخلي انتصاب ريي��س ،دبير و اعضا را به حرفه يا طبقه
خاص يا داشتن تحصيالت ويژهاي شرط نكرده است».
نكته س��وم هم انتخاب رييس از ميان اعضا اس��ت .اين
اصل همواره رعايت شده و رييس از ميان اعضا انتخاب
شده است .با درگذش��ت آيتاهلل هاشميشاهرودي در
ميان گزينههايي كه پيش��نهاد شد يا در ميان فهرست
گمانهزنيهاوجودداشتتنهابهاعضايمجمعتشخيص
مصلحتنظاماشارهميشد.بهلحاظقانونينيازينيست
كه حتما رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام از ميان
اعضا انتخاب ش��ود چرا كه با درگذشت يك نفر (رييس
وقت مجمع) رهبري ميتوانند ب��راي يك نفر خارج از
مجمع حكم رياست و به تبع آن عضويت صادر كنند.
بهمن كش��اورز در مورد انتخاب رييس خارج از اعضاي
مجمعبه«اعتماد»گفت«:درموردرييسبهنظرميرسد
باتوجهبهاينكهرييسالجرمازاعضايمجمعنيزخواهد
بود ،به هر حال رييس كس��ي اس��ت كه يا از ميان اعضا
انتخاب ميش��ود يا – با انتصاب به رياست – داخل در
اعضا خواهد شد».
با انتخاب آيتاهلل ص��ادق آمليالريجاني بار ديگر يك
روحان��ي انتخاب ش��د ،روحانياي كه به پاي��ان دوران
كارياش در قوه قضاييه نزديك ميش��ود و احتماال به
زودي ش��اهد تغيير و تحوالت گس��تردهاي در رئوس
نهادهاي مهم كشور خواهيم بود.

رويداد

وزير ورزش از آمادگي زيرساختها براي حضور زنان در ورزشگاه خبر داد
روز گذشته مس��عود س��لطانيفر ،وزير ورزش از آمادگي
زيرساختهايالزمبرايحضورزناندرورزشگاههاخبرداد
و گفت« :وزارت ورزش يك سال و نيم در حال تالش است
تا شرايط حضور بانوان در ورزشگاهها با رعايت مالحظات
فرهنگيوشرعيفراهمكندوخوشبختانهزيرساختهاهم
فراهماستودردو،سهمسابقهايكهحضورپيداكردندهيچ
اتفاقينيفتاد.تماممالحظاتشرعيتاكنونرعايتشدهو
اميدواريمبتوانيمبافراهمكردنشرايطبيشترامكانحضور
بانوانرادرمسابقاتمختلففراهمكنيم».
محمدرضا داورزني ،معاون وزارت ورزش هم يكي ديگر از
كساني بود كه روز گذشته و در بيستوششمين نشست
كميسيونفرهنگي،تربيتبدنيوورزشكشوركهباحضور
وزير ورزش ،معاون��ان وزارت ورزش و رييس كميته ملي
المپيكبرگزارشدازحضورزناندرورزشگاهحمايتكرد.
داورزني در اين باره گف��ت« :زنان ايراني در قالب تيمهاي
مختلفورزشيدرعرصههايبينالملليشركتميكنند،
قهرمانميشوندورويسكوميروند.كيمياعليزاده،دختر
ارزشمندمادرالمپيكرويسكوميرودوزنانورزشكارما
با حجاب كامل فرهنگ غني خود را به دنيا نشان ميدهند
كه بارها مقام معظم رهبري از اين زنان تش��كر كرده است
اما سوالي كه دنيا هميشه از مس��ووالن ورزش ايران دارد
ايناستكهچراباوجوداينكهزنانايرانيفعاليتحرفهاي
ورزشيدارندولياجازهحضوردراستاديومهايورزشيبراي
تماشايمسابقاتراندارند؟»

چراغ سبز براي ورود زنان به استاديوم

اوادامهداد«:البتهباتدابيريكهدراينچندسالاخيراتخاذ
شدهباتوجهبهالزاماتبينالملليبهگونهاي،تعدادياززنان
درگوشهايازاستاديومهاحضورپيداكردنداماواقعيتاين
است كه نبايد بدرفتاريها و بياخالقيها در يك مسابقه
را به كل جامعه ورزش و تماش��اگران تعميم دهيم .آمارها
نش��ان ميدهد كه در مسابقات ملي هيچ مشكل اخالقي
و بدرفتاري تماشاگران وجود نداشته است .نبايد به صرف
اينكهدريكمسابقهچندينتماشاگرنمابدرفتاريميكنند
جامعه 40ميليونيزنانوچندميليوننفريزنانورزشكار
و خانوادههاي آنها را از تماش��اي مسابقات فرزندان خود و
تيمهايمليمحرومكنيم».
داورزني از دوستان ش��وراي عالي انقالب فرهنگي تقاضا
كردكهبهاينموضوعكهحقمسلمزنانايرانياستتوجه
بيشتريداشتهباشندتازناندرفضايسالمتروآرامتربتوانند
دراستاديومهاحضورپيداكنند.
همچنين مخبر دزفولي ،دبير شوراي انقالب فرهنگي كه
او هم در اين جلس��ه حضور داش��ت درباره حضور زنان در
ورزشگاهگفت«:درخصوصحضورخانوادههادرورزشگاهها
بايد پيش��نهاد وزارت ورزش و جوانان به ش��وراي انقالب
فرهنگيارايهشود.طبققواعدوضوابطوايجادامكاناتيكه
وزير ورزش و جوانان به آن اشاره داشتند كه در حال حاضر
وجود دارد نبايد مشكلي براي حضور زنان در استاديومها
وجودداشتهباشد».
مخبر دزفولي ادامه داد« :ش��وراي عالي انقالب فرهنگي

نسبت به حل موضوع حضور زنان در ورزشگاهها اهتمام و
رويكردمثبتوسازندهايدارد.اينموضوعبارعايتقواعدو
ضوابطقابلحلاستوانشاءاهللدربقيهمراحلهمگامهاي
خوبيبرخواهيمداشت».
اي��ن س��خنان در حالي اس��ت ك��ه هفته گذش��ته هم
حجتاالسالم هادي صادقي ،معاون فرهنگي قوه قضاييه
هم از حضور زنان در ورزشگاه حمايت كرد و گفت« :زنان
همميتوانندهمچونآقايانبهورزشگاههابروندوازديدن
بازيها لذت ببرند به ش��رطي كه اخالق و مسائل شرعي
رعايتشود».
اومعتقداستهمانگونهكهخانمهاهمراهباآقايانبهسينما
ميروند و از ديدن فيلم بهره ميگيرند يا به پارك ميروند،
درورزشگاههمميتوانندحضورپيداكنندوليورودزنانبه
ورزشگاههاممكناستدوعارضهداشتهباشدكهبايدآنرا
برطرفكردومسووالناجازهندهنداينمسائلپديدآيد.
معاون فرهنگي قوه قضايي��ه ادامه داد« :اگر اين دو عارضه
مديريت و با آن مقابله شود و دولت فضايي مناسب را ايجاد
كند كه اين دو مش��كل وجود نداشته باشد ،هيچ اشكالي
مانع حضور زنان در ورزشگاهها نخواهد بود كه عارضه اول
موضوعاخالقاست.يعنيممكناستدرورزشگاههافضاي
ناسالميوجودداشتهباشدوكلماتاهانتآميزيگفتهشود
يابهزنانتوهينهاييشودودرآنصورتحريمهاشكسته
شودكهدراينزمينهبايدمديريتشودوليبايدبدانيمرفع
اينمسالهفقطكاردولتنيستوخودمردمبايدهمكاري

كنند ».به گفته او ،مساله رعايت اخالق در ورزشگاه هم به
عهدهدولتاستوهمتيمهايورزشيوطرفدارانشانبايد
فعاليتكنندتافضاييسالمرابرايحضورزنانايجادكنندو
فدراسيونهانيزبايدنظارتداشتهباشند.
پيشازاينهممحسنغرويان،استادحوزهعلميهقمنسبت
بهمسالهحضورزنانواكنشنشاندادهبودوبااشارهبهمنع
كردنمردانبهاستفادهازالفاظركيكدرورزشگاههاگفته
بود« :از منظر فقها ،ورود زنان به ورزشگاهها فينفسه گناه
نيس��ت اما ميتواند مقدمه گناه باشد .يعني ممكن است
زنان در معرض فحاشي مردان قرارگيرند .اما اين استدالل
جوابدارد.جوابشايناستكهمانميتوانيمزنانراازحقي
محروم كنيم چون كه مردان فحاشي ميكنند .در واقع ما
بايد جلوي فحاشي مردان را بگيريم نه جلوي ورود زنان به
ورزشگاههارا».
باتوجهبهاظهارنظرهايمثبتيكهاخيرادربارهحضورزنان
در ورزش��گاهها بيان شده ،شايد بتوان گفت كه مسووالن
تصميمگرفتهاندمسائلمربوطبهحضورزناندرورزشگاهها
را ح��ل و راه را براي ورودش��ان باز كنند .حض��ور زنان در
ورزشگاهها مدتهاست موضوع بحث در كشور و مطالبه
بحقزنانايرانياست.البتهپيشازاينهمبارهاوعدههايي
دربارهاجازهورودزنانبهورزشگاههادادهشدهبودكههيچگاه
محقق نشد و حاال زنان منتظرند ببينند بعد از چهاردهم
بهمنماهميتوانندهمراهباديگراعضايخانوادهشانبراي
تماشايمسابقاتفوتبالبهورزشگاهبرونديانه؟
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غرور-حملهبههتلساووي

نويسنده :رونن برگمن /ترجمه :منصوربيطرف
حمله مالوت شروع دور تازهاي از ترور و در واقع طنين
ديگري از عمليات بهار جواني بود  .سازمان ساف بعد از
مرگ سه نفر از رهبرانش در بيروت دست به تغييرات
س��اختاري و سازماني زد  .موساد معتقد بود كه حمله
مالوت چون آب يخي بود بر س��ر اطالعات اس��راييل.
شيمشون اسحاقي گفت« :عمليات در آنها ترس بزرگ
را القا كرده بود».
حراري ه��م اضافه كرده بود« :اي��ن عمليات يك نوع
قايمموشك بازي بود .ما موظف بوديم كه آنها را دنبال
كنيم .اينك��ه عرفات در دو ش��ب پياپي در يك تخت
نميخوابيد ،انگار كار ما را پوچ كرده بود».
از طرف ديگر عمليات بهار جواني ،دس��ت ابوجهاد را
تقويت كرده بود .همچنين عملياتهاي موساد اكثر
رقباي درون سازمانيابوجهادراحذفكردهبود.عرفات
و ابوجهاد بعد از عمليات بهار جواني ،تصميم به حذف
فعاليتهاي سپتامبر س��ياه كردند و حمله به اهداف
خارج از اسراييل و سرزمينهاي اشغال شده را متوقف
كرده بودند .برخي روزنامهنگاران و تاريخدانان از جمله
فلسطينيهاي سرشناس معتقد بودند كه آنها اين كار
رابهاينخاطركردندكهمتوجهشدهبودند،فعاليتهاي
تروريستي عليه اسراييليها و يهوديها در كشورهاي
غربيبيشتربهاهداففلسطينيهاضربهميزندتاآنكه
به آن كمك كند .آنه��ا همچنين بدون ترديد متوجه
شده بودند ،لحظهاي كه آنها عمليات تروريستي را در
اروپاانجامميدهند،درحقيقتبهعملياتكشتنهاي
هدفمند اسراييليها عليه مردم خودشان در آن قاره
مشروعيت ميبخشند ،به همين خاطر بهاي هر حمله
تروريستي خيلي زياد خواهد بود.
در كن��ار اين تحلي��ل ديگران هم به اي��ن نكته توجه
ميكنند كه ساف در س��ال  1974و زماني كه عرفات
براي ايراد س��خنراني در مجمع عمومي سازمان ملل
متحد دعوت ش��ده بود يك موقعيت بينالمللي را به
دست آورده بود .حقيقت ش��ايد در جايي بين اين دو
باشد.
به هر صورت ،ابوجهاد به عنوان رياس��ت شوراي عالي
نظامي ساف دستور داد كه تمامي حمالت تروريستي
در داخل «سرزمين اش��غالي مادري» صورت گيرد .
ش��به نظامياني كه در اروپا بودند از طريق فرودگاهها
و بنادر ،برخيها از طريق مرز اردن و يا ش��بيه آن سه
تروريستيكهبهمالوتحملهكردندازلبنانواردكشور
(اسراييل) شدند.
حمله مالوت كه توسط جبهه دموكراتيك براي آزادي
فلسطين صورت گرفت ،بازتاب استراتژي ابوجهاد بود.
اينحملهبعدازحملهمونيخمرگبارترينحملهتوسط
فلسطينيهاوهمچنينبدترينحملهايبودكهتاكنون
از طري��ق عبور از مرز
ب��ه قلمرو اس��راييل
صورت گرفت��ه بود.
اما اين آخرين حمله
نبود و صرفا نشانهاي
بود كه چه چيزهايي
دارد ،ميآيد.
در  5م��ارس س��ال
 ،1975حول و حوش
س��اعت  11ش��ب،
هش��ت نف��ر از افراد
ابوجهاد ،سوار بر يك كشتي كه شبيه كشتي تاجران
مصري بود ،وارد آبهاي اسراييل شدند .تروريستها
زير نور ماه سوار بر يك قايق الستيكي شدند و در ساحل
تلآويو پياده شدند .آنها با عبور از ساحل شني به سمت
خيابان راه افتادند س��پس با مسلسل هربرت ساموئل
اسپالنده را به رگبار بستند.
كش��تي آنها به اين خاطر ش��بيه مصريه��ا بود كه
تروريستها ميخواستند ،ديدار قريبالوقوع هنري
كيسينجر ،وزير امور خارجه اياالت متحده از منطقه
را كه دنبال برقراري صلح بين اس��راييل و مصر بود از
اعتباربيندازند.
تروريستها فروشگاه هتل ساووي را كه يك چهار راه
پايينتر از ساحل بود ،تسخير كردند .افرادي كه به البي
هجوم بردند ،مسوول پذيرش را كشتند و هر مهماني را
كه يافته بودند در يك اتاق جمع كردند.
بنابرنوشتهيكگزارشمحرمانهكهمدتكوتاهيپس
از آنكه اين حمله پايان يافت ،منتشر شد؛ «اين اولين
باري بود كه تروريستها موفق شدند به صورت گروهي
وارد قلب كشور شوند ».تروريستها آن قدر به مجتمع
كيريا كه جنب تمپلر سابق ،جايي كه مركز سازوبرگ
نظامي و اطالعاتي بود ،نزديك بودند يك گلولهاي كه از
كالشينكوف AK-47شليكشدهبودازيكپنجرهآن
رد شده بود و در اتاق جلسهاي كه فرماندهان عاليرتبه
ايدياف جمع ميشدند ،نشسته بود.
توضيح :استفاده از واژه تروريستهاي
فلسطيني براي حفظ امانت در ترجمه است،نه
اعتقاد مترجم و روزنامه.
خبرآخر

دولتآيندهيانظامياقتدارگراست
ياسوسياليستعدالتطلب
ابراهي��م فياض ،اس��تاد دانش��گاه گفت :دول��ت آينده يا
دولت نظامي اقتدارگراس��ت يا دولت اجتماعي كه تفكر
سوسياليستعدالتطلبدارد.
بهگزارشنامهنيوزابراهيمفياضگفت:روحانياصالحطلب
نيستوراستمدرنمحسوبميشودامااصالحطلباندر
سال ۹۲و ۹۶با او همراه شدند و حاال كه ميبينند روحاني
شكست خورده ،ميخواهند هر طور شده فرار كرده و خود
راازروحانيدوركنند.
وي درباره تحليل خوش��بينانه حزب اعتدال و توسعه به
پي��روزي در انتخابات ۱۴۰۰افزود :كس��ي كه شكس��ت
ميخوردآرزوميكند،منچيزيجزاينتحليلنميبينم؛
دولتآيندهيادولتنظامياقتدارگراستيادولتاجتماعي
كهتفكرسوسياليستعدالتطلبدارد.

