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زهرا صدراعظم نوري
عضو شوراي اسالمي شهر تهران

به بانوان اعتماد كنيم
حدود يكم��اه از انتخاب وزرا و مديران 
ارشد دستگاه ها و نهادها مي گذرد ولي 
با اين حال و با وجود تمام وعده هايي كه براي انتخاب 
و استفاده از زنان در پست هاي مديريتي داده شد، باز 
هم شاهد هس��تيم كه تقريبا تمامي پست هاي مهم 
اجرايي ملي به مردان سپرده شده است. گويا با وجود 
گذش��ت حدود 4دهه از انقالب شكوهمند اسالمي و 
شعارهايي از قبيل اهميت حضور زنان در عرصه هاي 
مختلف اجتماعي و سياسي و...، حفظ كرامت و حرمت 
بانوان، تس��اوي بين زنان و مردان و... قرار نيست اين 
ش��عارهاي زيبا محقق شود و به زنان نيز يك بار براي 
هميشه، درعمل »اعتماد« شود! جالب اينجاست كه 
دولتم��ردان ما نه تنها از حضور زن��ان در عرصه هاي 
مديريتي استفاده نكردند كه حتي ديروز رييس دفتر 
رييس جمهور در مصاحبه اي مدعي شده بود كه بانوان 
براي آنكه بتوانند برپس��ت هاي كلي��دي تكيه زنند، 
بايد توانمندي و تجربيات شان را افزايش دهند. حال 
اينجا اين سوال مطرح مي ش��ود كه زنان چطور بايد 
در حوزه هاي مديريتي كالن، تجربه كسب كنند؟ آن 
هم در ش��رايطي كه اصوال درصد بسيار كمي از زنان، 
در جايگاه هاي كليدي عهده دار مسووليتند؟ واقعيت 
اين است كه در كش��ور ما نگاهي كه به زنان مي شود 
به هيچ عنوان متناسب با ظرفيت ها و توانمندي هاي 
آنها نيس��ت. از س��ويي در برهه هايي مانند انتخابات 
كه به حضور بانوان نيازمنديم، آنها را با اوصافي زيبا؛ 
صاحب حق مس��اوي ب��ا مردان مي داني��م و برحفظ 
كرامت و جايگاه آنها و استفاده از توانمندي هاي شان 
تاكيد مي كنيم، ولي بعد از پايان آن برهه هاي زماني، 
ديگر كس��ي حتي زحمت ي��ادآوري وعده هاي داده 
ش��ده در مورد زنان را نيز به خود نمي دهد. در عوض 
در انتص��اب مدي��ران با خط كش��ي هايي خاص و به 
بهانه هايي چون شايسته ساالري، تمامي پست هاي 
مديريتي را به مردان مي س��پارند. اينكه پس��ت هاي 
مديريتي به افراد شايس��ته واگذار ش��ود جاي بسي 
خوشحالي است اما به شرط آنكه »شايسته ساالري« 
در مورد تمام افراد جامعه و به دور از جنس��يت باشد 
يا اگر قرار است محدوديتي در انتصاب ها باشد، براي 
مردان هم اعمال شود. همچنين اگر معيار انتخاب ها، 
تجربه و توانمندي است، چگونه است كه بارها شاهد 
انتصاب مردان با س��ابقه كمتر و موفقيت محدود در 
پس��ت هاي مديريتي حس��اس و ملي و مه��م بوده و 
هستيم؟ چگونه است كه دولتمردان ما ريسك كرده 
و به مردان كم تجربه اعتماد مي كنند و پست هاي مهم 
را به آنها مي سپارند، ولي زماني كه صحبت از انتخاب 
مديران زن مي شود، مدعي هستند يكي از مهم ترين 
شرايط انتصاب در اين پست ها، داشتن تجربه و سابقه 
مديريتي است؟! البته در انتخابات مجلس و شوراهاي 
شهر و روستا، با تدبيري كه شوراي عالي اصالح طلبان 
انديشيد، هم اينك حدود 30 درصد از اعضاي شوراها و 
نمايندگان مجلس شهرهاي بزرگ و مراكز استان ها را 
زنان تشكيل مي دهند كه تاكنون نيز عملكرد خوبي را 
از خود نشان داده اند. اما در عين حال طرح اين مسائل 
به معناي آن نيست كه بخواهيم با نگاهي غير واقعي 
به مسائل جامعه و كش��ور نگاه كنيم و انتظار داشته 
باشيم كه به يك باره اكثر پست هاي مديريتي ، وزارتي 
و... در اختيار زنان قرار گيرد. بلكه حرف ما اين اس��ت 
ك��ه اگر هم اينك تمام پس��ت هاي وزارتي در اختيار 
مردان است، اگر استاندارهاي ما همگي مرد هستند و 
اگر پست هاي كليدي در اختيار مردان است، حداقل 
ترتيبي اتخاذ ش��ود تا زنان بتوانند به عنوان معاونين 
اين مديران، انتخاب ش��وند و كس��ب تجربه كنند تا 
در يك بازه زماني چند س��اله، آنها تجارب مديريتي 
ارزش��مندي كس��ب كنند، تا ام��كان بهره مندي از 
ظرفيت آنها در پست هاي مديريتي كالن فراهم شود. 
در پايتخت نيز اميدواري��م وضعيت بر همين منوال 
دنبال شود و دكتر نجفي، شهردار تهران به وعده هاي 
خود براي انتصاب مديران زن در جايگاه هاي مديريتي 
شهرداري عمل كنند تا شاهد پرورش مديران شهري، 

براي آينده شهر و كشورمان باشيم. 
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نسل كشي مسلمانان مظلوم ميانماري تا كي
برمه يا ميانمار فعلي كش��وري اس��ت با 
مس��احت 6785000 كيلومتر مربع با 
جمعيتي ح��دود 60 ميليون نفر كه با چندين كش��ور 
از جمله دو كش��ور بنگالدش و هند مرز مشترك دارد 
و همين امر باعث ش��ده مسلمانان كه از طريق ايران به 
هند و ايالت بنگال و س��پس بنگالدش رفتند و  در اين 
نواحي پراكنده شده در ميانمار هم سكونت كنند. ايالت 
آراخان كه در س��احل دريا قرار دارد قوم روهينگيا را در 
خود جاي داده اس��ت. اين قوم مسلمان هستند و زبان 
آنها تركيبي از زبان فارسي، عربي و تركي است ميانمار 
به علت قرار گرفتن در بين كش��ورهايي مانند- چين – 
هند – بنگالدش – تايلند – الئوس محل سكونت اقوام 
مختلف اس��ت. آمار صحيحي از جمعيت مسلمان اين 
كشور نداريم، از 6 تا 8 ميليون نفر تخمين زده مي شوند. 
علت نداشتن آمار درست اين است كه از سال 1961 كه 
دين بودا در اين كشور رسمي شد، سياست يكسان سازي 
مذهب توسط حكومت نظامي ميانمار در پيش گرفته 
شد. مسلمانان ميانمار هم از فرقه هاي مختلفي تشكيل 
مي ش��وند گروهاي ش��افعي، حنفي، مالكي، حنبلي و 
مذاهب اس��المي بومي مانند جوليا مسلم، بودا مسلم 
و اهل حديث، قارياني، وهابي و تعدادي ش��يعه در اين 
كشور زندگي مي كنند. نسب شناسان، عمده مسلمانان 
ميانماري را مسلمان ش��ده به وسيله ايرانيان مي دانند 
كه عمدتا از نژاد هند و آريايي هس��تند كه از همان قرن 
اول هجري و گس��ترش اسالم در شبه قاره هند و ايالت 
سين كيان چين رونق پيدا كرد. با استعمار هند توسط 
انگليس، برمه نيز در سال 1824 ضميمه هند مستعمره 
انگليس شد. مبارزات مردمي برمه اي ها باعث شد دولت 
انگليس در سال 1937 قبل از جنگ جهاني دوم، نوعي 
خودمختاري و جدايي از مستعمره هند را براي برمه قائل 
باشد و به برمه بريتانيا معروف شد. تجمع مسلمانان در 
ايالت آراخان بود كه اين ايالت هم از برمه بريتانيا نوعي 
خودمختاري داخلي داشت. اس��تقالل هند باعث شد 
كه دولت انگليس، اس��تقالل برمه را هم در سال 1948 
به رسميت بشناس��د. دولت برمه در سال 1984 قانون 
حقوق شهروندي را براي كشوري كه داراي 144 اقليت 

قومي، مذهبي و زباني بود تصويب كرد. نطفه اختالفات 
داخلي كه منجر به درگيري هاي قومي و مذهبي ش��د 
از همين قانون حقوق ش��هروندي نشأت مي گيرد زيرا 
از 144 اقليت��ي كه س��اكنين متكثر برمه را تش��كيل 
مي دهند تنها 135 اقليت صاحب حقوق ش��هروندي 
ش��دند. از بين 9 اقليت محروم شده، قوم روهينگيا كه 
همين مسلمانان ساكن ايالت آراخان هستند از حقوق 
شهروندي از جمله تحصيل در دانشگاه ها، استخدام در 
ادارات دولتي، ازدواج بدون مجوز دولتي، داشتن بيش 
از دو فرزند پس از ازدواجي كه با اجازه دولت و با پرداخت 
ماليات صورت گرفته است، محروم هستند . جالب است 
بدانيم مسلمانان ميانمار حتي از روستايي به روستاي 
ديگر كه قصد مسافرت داشته باشند، بايد مجوز بگيرند. 
مسلمانان ميانمار فاقد شناسنامه و پاسپورت هستند و 
زماني مي توانند مجوز داير كردن فروشگاه يا كارگاهي را 
بگيرند كه با يك بودايي شريك باشند كه بودايي شريك 
شده با مس��لمان تنها كارت شناسايي خود را به عنوان 
س��رمايه در ميان مي گذارد ولي از سود، سهم اصلي را 
مي برد. مالكيت بر زمين براي مس��لمانان ميانمار معنا 
ندارد و عمدتا مجبورند به صورت مخفي براي بوداييان 
كار كنند كه حقوق بخور و نميري دريافت كنند. از سال 
1962 ارتش برمه درصدد نسل كشي از مسلمانان برآمد 
و عمليات نظامي متعددي عليه آنان اجرا شد. دولت به 
بهانه همراهي مسلمانان با گروه هاي مبارز روهينگيايي 
تابعيت مسلمانان ميانمار را سلب و چاره اي جز مهاجرت 
براي جمعيت سلب تابعيت شده باقي نماند. بزرگ ترين 
مهاجرت ها در اواخر قرن 20 در ميانمار صورت گرفت كه 
جمعيتي بالغ بر 300 هزار نفر به بنگالدش فرار كردند. 
دول��ت بنگالدش هم به علت ش��رايط خاص اقتصادي 
خود و عدم كمك كشورهاي ديگر خصوصا مسلمانان 
توان پذيرش بيش از اين تع��داد مهاجر را ندارد. هند و 
تايلند هم وضعي مشابه دارند و در اين ميان مسلمانان 

ميانماري هس��تند كه يا در دريا غرق 
مي ش��وند يا در مرزهاي مين گذاري 

شده كشته مي ش��وند يا مورد حمله گروه هاي افراطي 
بودايي قرار مي گيرند تا ...
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پرتفوي ارز مبادله اي كاهش يافت
در س��ال هايي كه نرخ ارز ش��تاب ناگهاني پيدا كرد؛ 
دو اشتباه اس��تراتژيك يعني يك، مديريت ناصحيح 
ش��ناور ارز و دوم، هدر دادن ذخيره ارزي، بازار را بر هم ريخت. چون 
ارز در اين سال ها در اختيار دولت بوده و ارز بخش خصوصي عددي 
را براي تامين نياز كشور شامل نمي شود در نتيجه با عنايت به اينكه 
خود دولت اين بار ذخاير خود را به اتمام رسانده بود، نرخ ارز به شدت 
افزايش يافت. اين ش��رايط نامتالطم تا زماني كه بحث برجام شكل 
گرفت؛ وجود داش��ت. اما بعد از برجام فروش نفت از تحريم خارج و 
افزايش توليد هم در اوپك تصويب ش��د لذا درآمد حاصل از فروش 
اين ميزان نفت به دولت بازگشت. به اين ترتيب ظرفيت هاي جديد 
براي دولت ايجاد شد و ارز متقاضيان به موقع پرداخت شد. در نتيجه 
از نوس��انات باال و پايدار جلوگيري به عمل آمد و نرخ ارز در محدوده 
38 هزار ريال ماند. اما دولت مي توانس��ت در چهار سال گذشته نرخ 
ارز را يكس��ان كند. اين اقدام هم بايد دو سال قبل صورت مي گرفت. 
سياست دولت و بانك مركزي از زمان آغاز به كار، حول يكسان سازي 
ارز مي چرخيد لذا در ش��رايط پايدار فعلي مي توانس��ت اين را انجام 
دهد و به نوع��ي يكي از وعده هاي انتخاباتي خ��ود را عملياتي كند. 
متاس��فانه اين مهم صورت نگرفت كه شايد از محل شك و ترديدي 
كه نسبت به آينده اقتصاد وجود داشت؛ اين گام برداشته نشد. در هر 
حال بايد تاكيد كرد وقت��ي تفاوت نرخ ارز وجود دارد؛ رانتي به گروه 
خاصي از جامعه تعلق مي گي��رد و افرادي كه از ارز ارزان و مبادله اي 
استفاده مي كنند؛ هيچ تعهدي براي تامين كاالهاي مورد نياز كشور 
ب��ا قيمتي ارزان تر ندارند. يعني براي مصرف كننده اين دو نرخ بودن 
ارز هيچ سودي در پي نداشته است. سياست بانك مركزي در دو سال 
گذش��ته اين بوده كه از ارز مبادله اي را كم كند و به ارز آزاد بيفزايد. 
لذا بس��ياري از نيازهاي واحدهاي صنعتي از ارز مبادله اي به سمت 
ارز آزاد كشانده شده است. بسياري از واحدها چهار سال پيش از ارز 
مبادله اي اس��تفاده مي كردند اما امروز بايد از ارز آزاد 38 هزار ريالي 
اس��تفاده كنند. يعني پرتفوي نياز ارزي را بانك مركزي به مرور در 
ظرف 4 سال گذش��ته از ارز مبادله اي كاهش داده است. اين زمينه 
يكسان س��ازي نرخ ارز بود و مي توانس��ت به دنبال اين فراهم سازي 
زيرساخت، سياست يكسان سازي به مرحله اجرا درآيد اما متاسفانه 

دولت هنوز اين اقدام را انجام نداده است. الزم است 
دولت آينده به عنوان نخس��تين برنامه خود اجراي 

اين سياست را در دس��تور كار قرار دهد تا جلوي رانت و فساد اشاره 
شده هرچه سريع تر گرفته شود. 

نگاه اقتصادي
حيدر مستخدمين حسيني
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دموكراسي به شرط چاقو
با آغاز به كار شوراهاي اسالمي شهر و روستا و در آستانه 
انتخاب شهرداران، دهياران و نيز تشكيل هيات رييسه 
اين شوراهاي محلي هر دوره در بسياري از نقاط كشور به ويژه مناطق 
داراي بافت اجتماعي سنتي اختالفات و منازعات فراواني رخ مي دهد 
كه در بس��ياري از موارد تا پايان دوره چهار ساله سايه اين اختالفات بر 
سر شوراها و حتي بر فضاي عمومي اجتماعي مناطق سنگيني مي كند. 
براي پيمودن مسير دموكراسي و پذيرش خرد جمعي در جوامع سنتي 
شايد برگزاري انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا يكي از مهم ترين 
و بهترين راه هاي تمرين اين ركن مترقي توس��عه در جوامع بشري به 
ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته باشد اما نمي توان چنين پنداشت كه 
به صرف برگزاري اين انتخابات محلي دموكراسي در اليه هاي مختلف 
جامعه نهادينه خواهد ش��د. در مواردي متع��دد از انتخاب هاي محلي 
شايد بر سر مناقشات و منازعات قومي، طايفه اي، عشيره اي و گروهي 
دموكراسي به شكل كامال دردآوري جراحت ببيند و گهگاه اين جرح ها تا 
عمق جان و استخوان رسوخ كند. در چنين مواقعي است كه دموكراسي 
به پاي اختالفات قرباني مي ش��ود. دولت ها و حكومت ها براي استقرار 
حاكميت مردم بر مردم و دخيل دانستن اراده ملت بر سرنوشت خويش 
سازوكار برگزاري انتخابات را در نظام سياسي، اجتماعي و قوانين جاري 
بر كشور پي ريزي مي كنند تا از اين طريق ملت و كشور را در ريل توسعه 
و پيشرفت قرار دهند. بدون شك در گام نخست الفباي دموكراسي در 
يك جامعه با برگزاري انتخابات ش��كلي عملي به خود خواهد گرفت و 
توسعه همه شمول را هموارتر خواهد كرد ولي در جوامع محلي و مناطق 
س��نتي كه درگير چالش هاي قومي، طايفه اي و فرهنگي خاص خود 
هستند، برگزاري انتخابات شوراهاي شهر و روستا بدون در نظر داشت 
زيرس��اخت هاي الزم ادراكي و پذيرش بهتر دموكراسي از سوي توده 
مردم نمي تواند بدون آموزش جامعه ره به جايي ببرد. بايد درنظر داشت 
فرآيند استقرار دموكراسي در يك جامعه همانطور كه بدون خواست 
حكومت ها و دولت ها ميسر نخواهد شد اين مهم بدون درك ملت ها نيز 
مسيري رو به رشد را طي نخواهد كرد. بنابراين استقرار دموكراسي در 
يك كشور نيازمند يك مسير دوسويه اي از سوي دولت و ملت بايد باشد تا 
خرد جمعي فرجامي نيك به خود بگيرد. به طور ميانگين در كشور ما هر 
سال يك انتخابات از جمله انتخابات رياست جمهوري، انتخابات مجلس 

شوراي اسالمي، انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا برگزار مي شود و اراده 

حاكميت بر شريك دانستن مردم در سرنوشت خويش طي اين سي و 
اندي سال استوار بوده است. 

نگاه اجتماعي
محمد بلوچ زهي

بخشدار مركزي نيك شهر 

ادامه در صفحه
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دعوت به همكاري
يك مؤسسه مطبوعاتي معتبر

جهت تكميل كادر بازاريابي خود
به چند كارشناس فروش و بازارياب مجرب 

با حقوق مكفي و بيمه نيازمند است.
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رهبرمعظم  انقالب در ديدار با اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام:

حض�رت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اس�المي صبح چهارش�نبه در ديدار رييس و اعضاي دوره جديد مجمع تش�خيص 
مصلحت نظام، مجمع را از ابتکارات با ارزش امام بزرگوار خواندند و با اشاره به سه وظيفه مهم اين نهاد يعني »تشخيص مصلحت«، 
»مشاورت در تعيين سياست هاي كلي« و »ارايه راه حل در معضالت كشور« تاكيد كردند: مجمع بايد صد در صد انقالبي، فکر و عمل 

كند و انقالبي باقي بماند. 

سياست های كلی نظام باید متقن و صریح باشند 
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ديداردو روحاني 
 اصالحات

 عبداهلل نوري به عيادت 
علي اكبر محتشمي پور رفت

محمدرضا عارف به واس��طه دو مسووليت مهمش اين 
روزها ك��م مورد انتقاد بدنه اصالح طلب��ان قرار نگرفته 
اس��ت. هم رييس فراكسيون اميد اس��ت و هم رييس 
شوراي عالي سياس��تگذاري اصالح طلبان كه خيلي ها 
از ضرورت بازس��ازي و تغيير آن سخن مي گويند. بدنه 
اصالح طلبان منتظرند تا عارف درباره اين دو مسووليت 
خودش و فراز و فرودهايي كه داشته است به آنها توضيح 
بدهد. ديروز ديدار او با اعضاي تشكل دانشجويي انجمن 
وفاق و توس��عه دانشگاه ش��يراز بهانه خوبي بود تا او به 
بخش��ي از اين انتقادات پاسخ بدهد و حرف هاي مهمي 
درباره ساختار شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان، 
هويت و انسجام اصالح طلبان، عملكرد فراكسيون اميد 

و مس��اله حصر بيان كند. به گزارش اميدنامه، عارف با 
نگاهي به گذشته گفت: در اوايل دهه 90 كه جو نااميدي 
بر جريان اصالحات حاكم بود جوانان با حضور به موقع 
خود در مناسبات سياسي جلوتر از نخبگان اصالح طلب 
باعث شكس��ته ش��دن جو نااميدي ش��دند. كار بسيار 
ارزشمند جوانان در سال هاي اخير عبور از خواسته هاي 
جرياني به نفع منافع ملي و تالش براي حاكميت شعار 
آرام��ش، اخالق و عقالنيت بود. او ب��ا يادآوري عملكرد 
بخشي از جريان اصالح طلب در انتخابات مجلس نهم كه 
به عدم حضور در انتخابات روي آورده بودند، گفت: ذات 

اصالح طلبي با تحريم و كنار كشيدن 
از انتخابات ميانه اي ندارد. راهبرد ما در 

دهه 90 حضور فعال و جدي در انتخابات مهم است و به 
هيچ وجه با صندوق راي قهر نخواهيم كرد. 

گروه سياسي

صفحه 02 را 
بخوانيد
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