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ایران غمگین در  10پرده
ِ
حسن موسویچلک

رئیس انجمن مددکاری ایران

با كمال تأسف ،من ایران را به عنوان دومین کشور
غمگین جهان میشناس��م و هش��دارهایی درباره
سن پایین ش��روع برخی از آس��یبهای اجتماعی
خصوصا در حوزه زنان ،دارم ،اما آنچه باعث میشود،
مردم بهتر این هش��دار را باور كنند ،ارائه مثالها و
مصداقهایی از زندگی عینی ماست كه میتوان به
برخی از آنها در این مجال اندك اشاره كرد:
 -1مردم بیشتر در خود فرورفته اند :این یک نشانه
اس��ت از این که مردم ما ،از زندگی خود لذت کافی

۴

نمیبرند .مهم نیست که پول دار باشند یا فقیر ،مهم
این اس��ت که حس رضایت از زندگی پایین آمده و
در اینجا دیگر ،پول حرف اول را نمیزند.
 -2مردم نسبت به هم بیتفاوت شدهاند :ایستادهایم
سر صحنههای خشونت و خودکشی .برایمان فرقی
نمیکند که آن قمه به سر جوانی فرود میآید یا نه،
برایمان مهم نیست که مردی از باالی پل عابر پیاده
خودش را حلق آویز میکند.
 -3مس��ئولیت اجتماعی کم شده اس��ت :آیا واقعا
از  40همس��ایه خود خبردار هس��تیم؟ اصال آنها را
میشناس��یم؟ موضوع تغافل اجتماع��ی که تا این
حد در سفارشات ائمه نسب به آن هشدار دادهشده
چقدر مورد توجه ماست؟
 -4اعتماد بین مردم کاسته شده است :قدیمی ترها

به یاد دارند که یک الخ س��بیل اعتبار داش��ت و آن
را گرو میگذاش��تند ،حاال چطور؟ چرا برای انجام
سادهترین مراودات اقتصادی هزاران چک و سفته
هم نمیتواند اعتمادی هرچن��د اندک را برایمان
فراهم کند؟
 -5کمت��ر ب��رای خ��ود و دیگران فرصت ش��ادی
فراهم میکنیم :رونق مراس��مهای شاد ما به اندازه
مراسمات غمگینمان نیست .نه جشنهای مذهبی
و قومی مثل قبل رونق دارند و نه حتی جش��نهای
مل��ی .آنچ��ه از این جش��نها باقی مان��ده ،عموما
همانهایی است که رنگ و بوی دولتی دارند.
 -6کارکرد قدیم خانواده از بین رفته اس��ت :روابط
درون خانواده دیگر مثل گذش��ته نیست .حریمها
در آستانه شکسته ش��دنند یا شکسته شدهاند .اگر
جامعهای خانواده سالم نداشته باشد ،سالم نخواهد
ماند .این زنگ خطر را بسیاری از خانوادهها شنیدهاند
اما هنوز برای بهبود شرایط دست به اقدامی نزدهاند.

 -7اخالق اجتماعی ضعیف اس��ت :اشاره میکنم
به  20پرسش��ی که مقام معظم رهبری در اس��تان
خراسان شمالی مطرح کردند که بخش عمدهای از
آنها به موضوع اخالق اجتماعی و ترویج دروغگویی
در جامعه اشاره داشت .آیا هنوز درنیافتهایم ،جامعه
که در آن اخالق اجتماعی ضعیف باش��د ،سس��ت
خواهد شد؟
 -8هویت فرهنگی ما در معرض خطر است :از زمانی
که لفظ «ش��بیخون فرهنگی» در ادبیات سیاسی
کشور مطرح ش��د تا امروز که از «ناتوی فرهنگی»
س��خن به میان میآید ،س��الهای زیادی گذشته
و ش��رایط به مراتب بدتر شده اس��ت .جامعهای که
بنیانهای فرهنگیاش تخریب و تهدید شود ،اصالت
خود را از دست میدهد.
 -9مطالبهگری اجتماعی نهادینه شده نیست :برای
مجلس و مردم ما حق��وق اجتماعی چندان مطرح
نیست .اگر چراغی س��ر کوچه سوخته باشد به 10

نوار زرد

سیاوشهای ایالمی
در آتش نفت تهران

«س��یاوشهای ایالم چرا در پاالیش��گاه
تهران س��وختند ».عنوان گزارشی است
که س��ایت خبری عص��ر ای��ران ،بعد از
حادثه آتشسوزی پاالیش��گاه تهران به
آن پرداخته و پرس��ش مهم��ی را مطرح
کرده؛ چرا کارگران روستایی ایالمی که
بهعنوان تکنسین در امری تخصصی کار
میکردند ،در حادثهای چنین هولناک در
آتش بیتدبیری میسوزند؟
در این گزارش به «خودسوزی» دختران
ایالمی بهعنوان شاهدی اشاره شده که به
استناد انتزاعی آن گویا آتش با ایالمیها
سر ناس��ازگاری دارد «و حاال حتی وقتی
پاالیش��گاهی در تهران آت��ش میگیرد،
باز ه��م قربانیانش که در میان ش��علهها
س��وختند ،زاده و بالیده ایالم هس��تند؛
شش جوان زیر  30سال روستایی .چند
مجروح نیمه جان که پرهایشان در آتش
سوخته».در جریان آتشسوزی در یکی
از بخشهای پاالیشگاه نفت تهران ،شش
کارگر ایالمی در میان شعلهها جان دادند.
آنها تا آخرین دقیقه برای خاموشکردن
آتشی که ستونهای تقطیر را میبلعید
جنگیدن��د اما «آت��ش» پَ��ر ایالمیها را
خوب میس��وزاند! س��جاد دارابی فرزند
امیر ،نعمت کوخایی فرزند علیاکبر ،پوریا
دارابی فرزند آزادخان ،حسن دارابی فرزند
عابدین ،افشار میرزائی فرزند برار و کاظم
امی��ری فرزند باپیره ج��ان باختند .علی
نظرجلیلیان و جواد نوروزی هم بهشدت
دچار س��وختگی ش��دهاند .پاالیشگاهها
مثل هر سیستم دیگری نیاز به تعمیرات
دارند ،خراب ش��دن قطعات ،فرسودگی
و خوردگ��ی و گاه��ی چکک��ردن دهها
چومه��ره نیازمند بهرهگرفتن
قطعه و پی 
از متخصصان و تعمیرکارانی اس��ت که
هم در این حوزه دانش داش��ته باش��ند
و ه��م جس��ارت رویارویی با خط��ر .اما
بچهه��ای روس��تایی ایالم ک��ی و کجا
متخصصشدند؟کارگرانبخشتعمیرات
یا اوره��ال( )Overhulمعموال فصلی
کار میکنند ،مثل یک ارتش آمادهباش.
در عملی��ات اورهال بازرس��ی نیروهای
متخصصآموزشدیدهدرزمینهمکانیک،
الکترونیک و الکتروتکنیک ،کوچکترین
قطعاتوتجهیزاتمکانیکیوالکترونیکی
همه دستگاهها و ادوات بزرگ و پیچیده
پاالیش��گاه را تعمیر ،تعویض و بازرس��ی
میکنن��د .کاری س��خت و نفسگیر که
برای رعایت نکات ایمنی در زمانی صورت
میگیرد که پاالیشگاه از مدار تولید خارج
شده باشد.ماجرا ساده است .ایالم استانی
ک��ه ظرفیته��ای بالقوه نف��ت و گاز آن
مثالزدنی اس��ت« ،کار» ندارد .اگر دارد
«مدیر کارآمد» ندارد ت��ا از ظرفیت این
همه جوان استفاده کند.

ديالوگ

وزیر بهداشت:

در سرطان باید پیش��گیری مقدم بر درمان
قرارگی��رد و ب��ر همین اس��اس بای��د ثبت
س��رطان در کش��ور جدیت��ر و علمیت��ر
دنبال شود.

رئیس
سازمان ثبت اسناد:

در  6ماه اول س��ال ۳۵۱ ،ه��زار ازدواج ثبت
ش��ده که  ۳درصد کاهش داشته است۸۷ .
ه��زار و  ۳۸۰م��ورد طالق ثبت ش��ده که ۶
درصد افزایش داشته است.

معاون اجرایی شورای
شهر تهران:

چندین گونی س��ند و مدرک از هزینههای
فاقد س��ند و ابهامات مالی در دوران تصدی
احمدینژاد بر شهرداری تهران موجود است.

قصههای يوميه

از س��وی مراک��ز دولت��ی
تالشهای گستردهای برای
فرهنگس��ازی در زمین��ه
ازدواج آسان صورت گرفته
که توانس��ته مس��ائل مالی
مهری��ه را به حاش��یه براند.
ایرنا

عک�س :غالمرض�ا
رضای�ی آغوزگل�ه /

کمیسیوناجتماعیمجلسبهمعاونتزنانریاستجمهوریپیشنهادداد:

تقسیم اموال؛ جایگزین مهریه
سعیده علیپور
روزنامهنگار

بحث
جایگزینی
تقسیم اموال
زوجین در
قوانین البته
موضوع
جدیدی نیست
و در بندی از
عقدنامه نیز به
آن اشاره شده
است

چن��دی پیش یک��ی از نماین��دگان مجلس در
مالقات با معصومه ابتکار از تقس��یم داراییهای
زوجین به جای مهریه س��خن گفت و پیشنهاد
داد تا معاونت زنان ریاستجمهوری برای تنظیم
الیحه قانونی در این باره اقدام کند .این پیشنهاد
درحالی مطرح ش��د که موضوع مهریه و تعیین
جایگزینهایی برای آن در چند دهه اخیر همواره
یکی از موضوعات داغ میان فقها و فعاالن حقوق
زنان بوده اس��ت و تاکنون نیز تغییر اساس��ی در
قانون مهریه به وجود نیاورده است.
مهریه یک��ی از قدیمیترین قوانی��ن مربوط به
ازدواج اس��ت که نه تنها در ای��ران ،که در اعصار
گذشته بین اقوام و ادیان دیگر هم رایج بوده است،
سنتهایی که با تغییرات دنیای مدرن در اغلب
نقاط دنیا دستخوش تغییراتی شد و به قوانینی

تغییر شکل داد که در آن پرداخت مبلغی از پیش
تعیین ش��ده ،جایی نداش��ت .اما در کشورهای
اسالمی مهریه شکل سنتی خود را تا حدود زیادی
حفظ کرد ،به طوری که زن در حین ازدواج یا پس
از جدایی میتواند مهریه تعیین شده در زمان عقد
را از مرد طلب کند و در صورتی که مرد از پرداخت
آن به هر دلیلی امتناع کند ،برابر با قوانین ،منتظر
جزای کیفری باشد.
در دو دهه اخی��ر با تغییر س��اختارهای جامعه
مدن��ی و حضور فعالتر زنان در کش��ور بارها در
خصوص ازدواج و تغییر در قانون ازدواج بحثهای
متعددی مطرح شد ،اما همواره از لحاظ حقوقی
و فقهی مقاومتهایی صورت گرفت که هیچ گاه
آن را به مرحله اجرایی نرسید .این موضوع اما در
دهه اخیر با زیاد شدن پروندههای مطالبات مهریه
و مردانی ک��ه به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه
به زندانها روانه شدند ،به اضافه شدن بندی در
قوانین کیفری منجر شد که براساس آن مردانی

طبيعت بيجان

الحاق ایران در توافقنامه پاریس

خروج ایاالت متحده آمریکا به دستور رئیسجمهوری جدید
این کشور از توافقنامه پاریس ،یکی از بدترین خبرهایی بود
که طرفداران محیطزیس��ت در جهان میتوانس��تند با آن
مواجه شوند .آمریکا بزرگترین کشور آالینده جهان از منظر
تولید گازهای گلخانهای است .بهنظر میرسد خروج ترامپ
از این توافق عالوه بر اینکه ناشی از فهم ناقص او از روندهای
ناپایداری توسعه در جهان است ،بیشتر به خوی اقتصادی و
تجار مسلکی رئیسجمهوری آمریکا برمیگردد که خسران آن را دیگر کشورهای جهان
خواهند پرداخت.
حاال روز گذش��ته ،معاون محیطزیس��ت انسانی س��ازمان حفاظت محیطزیست ایران با
بیان اینکه سیاس��ت این س��ازمان الحاق هوش��مندانه به توافقنامه پاریس است ،گفت:
ای��ران تولیدکنن��ده گازهای گلخانهای اس��ت و هنر دولت اس��ت که ای��ن تفاهمنامه را
به فرص��ت تبدیل کند؛ چ��ون توافقنامه پاریس ی��ک فرصت برای صنعت کش��ور ما به
حساب میآید.
اظهارات مسعود تجریش��ی ،اظهارات هدفمند و مدبرانهای اس��ت چرا که حضور در این
توافقنامه بهرغم فشارهای اقتصادی بر ساخت توسعه ایران ،رفتاری اخالقی و شرافتمندانه
اس��ت و حتی میتوان آن را در رده دیپلماس��ی عمومی ایران در عرص��ه نظام بینالملل
قلمداد کرد.
معاون محیطزیست انسانی ،با اش��اره به اینکه ما میخواهیم هوشمندانه وارد توافقنامه
پاریس شویم ،گفت :توافقنامه پاریس فرصتی برای کشور ماست تا بتوانیم مصرف انرژی
را با کمک کش��ورهای دیگر کاهش دهیم .اگر هم تفاهمنامهای بینالمللی برای کاهش
انتشار گازهای گلخانهای وجود نداشت ،کشورما با توجه به سهم باالی مصرف انرژی ،باید
به سمت کاهش انتشار گازهای گلخانهای حرکت میکرد.
ِ
ِ
حفاظت محیطزیست با اشاره به تشکیل کارگروهی
سازمان
زیست انسانی
معاون محیط
ِ
بهمنظور بررسی موضوع توافقنامه پاریس گفت :منتقدان الحاق ایران به توافقنامه پاریس
معتقدند اگر هوش��مندانه عمل نکنیم ،وارد تفاهمنامهای میشویم که بار مالی بر صنعت
کش��ور ما افزایش مییابد .از س��وی دیگر این ادعا را میتوان مطرح ک��رد که اگر هم وارد
تفاهمنامه نمیش��دیم ،با انتشار گازهای فلر و س��ایر گازهای آالینده ،هم به اقتصاد ملی
کشور ضرر میزنیم و هم باعث ایجاد آلودگی میشویم.
تجریشی با اشاره به جلسه با عباس عراقچی  -معاون وزیر امور خارجه  -گفت :این فرصت
خوبی اس��ت که بتوانیم کاهش گازهای تولیدی در کش��ور را با کمکهای مالی خارجی
محقق کنیم؛ ضمن اینکه در ش��رایط حاضر ،توان مالی کافی در داخل کشور برای این امر
وجود ندارد.
وی افزود :بههرص��ورت ،ایران تولیدکننده گازهای گلخانهای و هنر دولت اس��ت که این
تفاهمنامه را به فرصت تبدیل کند .متأسفانه در تفاهمنامه کیوتو نتوانستیم از این ظرفیت
استفاده کنیم که به اعتقاد من هم سازمان محیطزیست و هم دولت کار اشتباهی کردند.
تجریشی تأکید کرد :سازمان حفاظت محیطزیست قصد دارد از توافقنامه پاریس به عنوان
یک فرصت برای صنعت کشور استفاده کند.

که توانایی مالی ندارند ،تنها تا سقف  110سکه
از مهریه تعیین شده را به شکل اقساط پرداخت
میکنند .این قانون زندانیهای ناش��ی از مهریه
را از زندانها حذف کرد ،ام��ا به اعتقاد برخی نه
مشکالت زنان را حل کرد نه مشکل مردانی را که
از ترس مهریه تن به ازدواج نمیدادند .در حالی
که برخی در این تعدی��ل قانون مهریه چیزی را
به نفع زنان نمیدیدند ،ام��ا گروهی دیگر آن را
زمینهای برای تغییر قوانین سفت و سخت ازدواج
و عادالنه کردن حقوق زنان و مردان دانستند.
این موضوعی اس��ت که در خص��وص ماجرای
تقس��یم اموال نی��ز وج��ود دارد و گروهی آن را
به ضرر و گروه��ی دیگر به نفع خان��واده و زنان
ارزیابی میکنند.
مسعود رضایی ،نایب رئیس کمیسیون اجتماعی
مجل��س ،ک��ه پیش��نهاد تقس��یم ام��وال را در
کمیس��یون اجتماعی مجلس به مع��اون زنان
رئیسجمه��ور مطرح ک��رده ،به جامع��ه فردا

میگوید :اینکه برخی بتوانند از قانون مهریه به
عنوان راهی برای کس��ب درآمد استفاده کنند،
یکی از علل زیاد شدن طالق و البته ترس جوانان
از ازدواج است .این درحالیاست که قانون تقسیم
اموال که در خیلی از کشورهای دنیا اجرا میشود
نتیجه تجربهای است که نش��ان داده به عدالت
نزدیکتر اس��ت و به باال ب��ردن کرامت زنان در
خانواده منجر میشود.
بحث جایگزینی تقسیم اموال زوجین در قوانین
البت��ه موضوع جدی��دی نیس��ت و در بندی از
عقدنامه نیز به آن اش��اره ش��ده است .براساس
این بند در ص��ورت تقاضای بیدلی��ل طالق از
سوی مرد ،طبق قانون نیمی از اموال مرد به زن
داده میش��ود .اما به گفته برخی از وکال این بند
به راحتی قابلیت اجرا ن��دارد و مردان به راحتی
میتوانند با روشهایی این بن��د از قانون را اجرا
نکنند .این در حالی اس��ت که با قانونی ش��دن
این بند ،راههای گریز از آن نیز در قانون بس��ته
خواهد شد.
زه��ره ارزنی ،حقوقدان و فع��ال حقوق زنان که
خود یکی از موافقان این پیشنهاد است به جامعه
ف��ردا میگوید :قان��ون فعلی مهریه مش��کالت
فراوانی دارد و گاها در دادگاههای خانواده شاهد
سوءاستفاده از آن هس��تیم .افرادی که به طمع
کس��ب درآمد از طریق مهریه حتی در چندین
ازدواج ،گذران زندگی میکنند.
به گفته او مهریه اهرمی اس��ت برای حمایت از

مرز

توسعه صنعتی عسلویه
بدون توجه به محیطزیست
توسعه ناهمگون و بیتوجهی به محیطزیست در اجرای طرحهای
صنعتی کمکم آثار خود را نشان میدهد .عسلویه که بزرگترین
میدانهای نفتی ای��ران در آن قرار دارد سالهاس��ت که با این
مشکل دس��ت و پنجه نرم میکند ،اما دولتها به دلیل ضرورت
استخراج گاز چشمشان را بر این مشکالت بستهاند .حاال رئیس
سازمان حفاظت محیطزیست گفته توسعه صنعتی در عسلویه
با توسعه محیطزیست همگام نبوده و باعث تخریب محیطزیست
این منطقه شده است.به گفته عیسی کالنتری در شهرستان عسلویه آالیندگیهای گستردهای
براثر فعالیت صنای ع بهوجود آمده و باید تالش شود تا محیط امنی برای زندگی مردم در این منطقه
ایجاد ش��ود.او همچنین اضافه کرده وزیر نفت با پذیرش شرایط منطقه از نظر زیستمحیطی
برای رفع این مش��کالت و بهبود فضای این منطقه متعهد شده و قول داده زمینه بهبود اوضاع
فراهم شود.کالنتری همچنین گفته همگامی توسعه و بهبود محیطزیست در منطقه عسلویه
اولویت نخست سازمان حفاظت محیطزیست است.به اعتقاد او توسعه فضای سبز و حفاظت از
زیستبومهای دریایی از جمله مرجانها در این منطقه یک ضرورت است.
کما

مرگ  1527نفر بر اثر اعتیاد
در کشور
اعتیاد در ایران همچنان یکی از بزرگترین معضالت اجتماعی
اس��ت که براس��اس برخی آمار تا چهار میلی��ون نفر را درگیر
خود کرده اس��ت .این معضل عالوه بر بار س��نگین اقتصادی
و مشکالت اجتماعی جان انس��انها را هم به خطر میاندازد.
سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرده از ابتدای فروردین تا
پایان شهریورماه امسال هزار و  527نفر بر اثر اعتیاد در کشور
جان خود را از دست دادهاند .این میزان مرگ و میر در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل ( )1395که هزار و  604نفر بود 4.8 ،درصد کاهش را نشان میدهد.
از میزان  1527نفری که بر اثر اعتیاد در 6ماهه نخس��ت امسال جان خود را از دست دادهاند،
هزار و  361نفر مرد و  166نفر زن بودند .این در حالی اس��ت که آمار مردان فوت ش��ده بر اثر
اعتیاد در نیمه نخست سال گذشته هزار و  451و تعداد زنان  153نفر بود.
در این مدت اس��تانهای تهران ب��ا  ،349فارس با  179و اصفهان با  101فوتی بیش��ترین و
استانهای خراسان جنوبی با  ،8مازندران و ایالم هر کدام با  9و گلستان ،سمنان و بوشهر هر
کدام با  12فوتی کمترین آمار تلفات اعتیاد را داشتهاند.

س��ازمان و اداره زنگ میزنیم ،اما نسبت به حقوق
اجتماعی خود نه پرسش��ی داریم و نه دغدغهای .از
سوی دیگر مسئوالن نیز از پرداختن ما به موضوعات
اجتماعی هراسی نهادینه شده دارند که این موضوع
باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد.
 -10شایستهساالری در حوزه اجتماعی زیاد مورد
توجه نیس��ت و از آن سو ،ضریب سرمایه اجتماعی
ما هم پایین است :اخیرا پژوهشی در وزارت کشور
با موضوع سرمایه اجتماعی انجام شده و نتایج واقعا
خوب نیست .چطور کش��وری که هر کوچهاش پر
است از خانوادههایی که جوانی خود و فرزندانشان
را ب��رای جنگ تحمیلی به نظ��ام تقدیم کردند ،در
دورهای ،حتی حاضر به بخش��یدن یارانههایش��ان
نش��دند؟ این نش��انه نیازمندی مردم نیست که در
جای خود بحثی قابل طرح اس��ت ،این نش��انهای
است از عدم اعتماد ما و پایین بودن میزان سرمایه
اجتماعی جامعه.
زن��ان در خانواده و باید این اهرم نه تنها وس��یله
سوءاستفاده نباشد ،که به امنیت زن در خانواده
کمک کند .باید زهر دو سوی ماجرا را دید؛ هم به
حقوق مرد توجه کرد و هم به حقوق زن.
به گفته او تقسیم اموال به برقراری حقوق مساوی
در خانواده کمک میکند .اما ارزنی تصویب این
قان��ون را در صورتی صحیح میداند که س��ایر
قوانین ازدواج نی��ز تغییر کرد .چ��را که در غیر
این صورت این قانون تنها میتواند وضعیت زن
در خان��واده را متزلزل کند .خیل��ی اوقات زنانی
که خواهان طالق هس��تند از اهرم مهریه برای
طالق بهره میگیرند و به شرط بخشیدن مهریه
میتوانند طالق خود را جاری کنند .این موضوع
در مورد شروط دیگر مثل حق تحصیل و حضانت
فرزند نیز صادق است و این درست همان مواردی
است که برخی ترجیح میدهند در قوانین مربوط
به ازدواج ورود نکنند؛ زیرا با اشکاالت مهم فقهی
روبهرو خواهد شد.
ام��ا در این می��ان برخی نی��ز قوانی��ن ازدواج و
موضوع مهریه را از دیدگاه اخالقی نگاه میکنند.
محمدتقی فاضلمیبدی ،عضو مجمع محققین
و مدرسان حوزه علمیه قم و استاد دانشکده مفید
ق��م در این باره به جامعه ف��ردا میگوید :خیلی
از قوانین در گ��ذر زمان با نگاه به فقه اس�لامی
دستخوش تغییر شده است .این موضوع میتواند
در مورد مهریه هم صادق باشد اما این تغییر باید
در صورتی باش��د که بر مبن��ای حفظ اخالق در
ازدواج باشد.
او با اشاره به اینکه مهریه را از دو منظر حقوقی و
اخالقی میتوان نگریست میگوید :اصل ازدواج
همان موردی است که در قرآن به آن اشاره شده
اس��ت و هدف از ازدواج آرامش اس��ت و اگر قرار
است در این میان قانونی وارد شود که آن آرامش
را به هم بزند باید باید از آن پرهیز کرد .اگر مهریه
به گونهای بسته شود که باعث شود زن یا شوهر
در کمال ناآرامی باش��ند این با فلسفه ازدواج در
اسالم در تعارض است.
این اس��تاد دانش��گاه با بی��ان اینک��ه مهریه در
دورهای در اسالم مورد تأیید بوده که زنها هیچ
ممر درآمدی نداش��تند و مردساالری حاکم بود
میگوید :این پشتوانه مالی و اقتصادی مردان را
در هنگام فوت یا ترک مرد از مشکالت اقتصادی
مصون نگه میداش��ت .ام��ا در روزگار فعلی که
ش��اهد رقابت بین مهریههای سنگین هستیم
نگاه زن و مرد را به هم به شکل بستانکار و بدهکار
تقلی��ل میدهی��م و آن را از اول جوری ش��کل
میدهیم که مرد به من بدهکار است و عشق را در
زندگی تحتالشعاع قرار میدهد.
او با اشاره به اینکه تقسیم اموال در شرع مشخص
شده است ،تقس��یم اموال را برای حل مشکالت
خانواده راه معقولی برای کاهش طالق نمیداند.
دفينه

شکنندگی کاشی ماندگار
جامعه فردا :کاش��یهای ماندگار ،می��راث ماندگاری برای
س��ازمان میراث فرهنگی نبود .بعد از نصب کاشی بر پیشانی
خانه روستایی رئیسجمهوری در سرخه سمنان ،انتقادهای
پیدا و پنهان از این ابتکار مدیران روابط عمومی میراث که حاال
دیگر در سمت اجرایی نیستند ،بیشتر شنیده شد.
شاید بتوان شکس��تن کاشی ماندگار بر س��ر در خانه عثمان
محمدپرس��ت ،از اس��اتید برجس��ته دوتارنوازی خراسان را
استعارهای از شکنندگی طرحی دانست که پیرنگی ماندگار نداشت و مانند ساختار ناپایدار
مدیریت در این س��ازمان فرهنگی ،نشان داد هر نوعی از خالقیت چطور میتواند به سطحی
از ابتذال سقوط کند.
با کنار رفتن پیدرپی مدیران سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شاید بتوان
گفت؛ مهمترین آلترناتیو اقتصاد نفتی که همان جلب نگاه جهانیان بهعنوان سرمایهگذار و
گردش��گر برای ارزآوری و ورود به حوزههای میراث و تاریخ و طبیعت ایران زمین است ،هیچ
وقت نمیتواند عملیاتی شود .شاهد این مدعا ،مدیریت چهار رئیس سازمان در کمتر از  5سال
بر سازمان میراث فرهنگی در دولت حس��ن روحانی است .سازمانی که بیش از آنکه حاشیه
امنی برای حفاظت و صیانت از میراث تاریخی باشد ،حیاط خلوت پرحاشیهای برای دولتها
اس��ت .چنانکه دولتهای نهم و دهم نیز با تغییرات پشتس��رهم در این سازمان ،صدمات
جبرانناپذیری بر پیکره این سازمان مهم وارد ساختند.
کاشی ماندگار تنها یک نمونه از طرحهایی با فرم و محتوایی قابل اجراست که در گردونه ناپایدار
مدیریت می��راث فرهنگی ،پتک بیتدبیری میخورد و به ج��ای آنکه حریمی برای عمارت
سازمان تاریخ و تمدن کشور باشد ،حتی حرمتی برای ماندگاران ایران زمین نمیگذارد.
طرح کاشی ماندگار در بدو تولد بهدلیل سوءاس��تفادههای حداقلی مدیران حداقلی ،خورد
شده است و تکههایش تمثیلی از سرنوشت میراث تاریخی ایران و نحوه استفاده ما از آن دارد.
میراثی که بیشک یکی از رونقبخشترین داشتههای موزههای مهم جهان است.
پوریا س��وری مبتکر طرح کاش��ی ماندگار که حاال دیگر مدیر روابط عمومی سازمان میراث
فرهنگی نیس��ت ،به جامعه فردا میگوید :به نظرم رس��انهها مس��ئله را بیش از اندازه بزرگ
کردهاند .نصب کاشی ماندگار بر سر در خانه پدری حسن روحانی که رئیسجمهوری و منتخب
نخبگان فرهنگی و سیاس��ی ایران است امر غریبی نیس��ت .او البته به کجسلیقگی در نحوه
اطالعرسانی این نصب اشاره میکند و توضیح میدهد که کاشی ماندگار خانه داود میرباقری
و برادران مجید درخشانی در اولویت استان سمنان بوده و میشد ابتدا اینها نصب شوند.
وی البته به موزه شدن خانه بزرگان سیاست و دین در کشور اشاره کرد و افزود :یکی از اهداف
و چشماندازهای طرح کاشی ماندگار طراحی نقشه گردشگری هر شهری است .برای نصب
کاشی استانها پیشنهادهای خود را به سازمان مطرح میکردند و بر اساس خواست آنها این
کاشیها برای استانها ارسال میشود.
سوری با اشاره به اینکه حاال دیگر مسئولیتی در سازمان ندارد توضیح داد که مونسان رئیس
سازمان .مطلقا نقشی در این شیوه که مورد انتقاد رسانههاست نداشته و این نوعی کجسلیقی
در اجرا از سوی مدیران سازمان مرکزی و استانهاست.

