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ــن دوره  ــات یازدهمی ــفند، انتخاب ــه 2 اس ــدن ب ــک ش ــا نزدی ب
مجلــس شــورای اســالمی ســعی کردیــم بــا نگاهــی بــر عملکــرد 
ــدگان  ــوص نماین ــه خص ــان و ب ــوزه زن ــس در ح ــن دوره مجل ای
ــا  ــم ب ــات بروی ــن انتخاب ــه اســتقبال از ای ــال در مجلــس ب زن فع
ــه  ــن خان ــده در صح ــث ش ــاِن بح ــوزه زن ــح ح ــی از لوای صحبت
ملــت آنــان را بــه پــای میــز نقــد و بررســی کشــاندیم و بــا اشــاره 
بــه عملکــرد چهــار تــن از بانــوان نماینــده و همچنیــن دو رئیــس 
ــرد و  ــر عملک ــذرا ب ــی گ ــن دوره، نگاه ــان در ای ــیون زن فراکس
مواضــع آنــان داشــتیم. در حالــی بــه پایــان ایــن مجلــس نزدیــک 
مــی شــویم کــه می تــوان مباحــث حــوزه زنانــی مطــرح شــده در 
آن را جــزو جنجالــی تریــن صحبــت هــا در خانــه ملــت دانســت!و 
در مقالــه ای ســعی کردیــم از میــان ســر و صــدای قوانینــی کــه 
از پشــت تریبــون فراکســیون زنــان فریــاد زده شــده بــه مطالبــات 
واقعــی زنــان اشــاره کنیــم کــه گاهــا نادیــده گرفتــه شــده انــد. 
ــان در آخریــن  ــه عملکــرد و میــزان کارآمــدی فراکســیون زن و ب
روزهــای باقیمانــده از 4 ســال فعالیتشــان در مصاحبــه پرداختیــم. 
امــا پیــش از همــه ایــن مــوارد الزم اســت صحبتــی پایــه ای تــر 
ــان  ــدف از ورود زن ــًا ه ــن مــورد داشــته باشــیم؛ اساس در ای
ــر از  ــری غی ــه دیگ ــه وظیف ــت و چ ــس چیس ــه مجل ب

نماینــدگان دیگــر بــر دوش دارنــد؟ 
ــی  ــی و کم ــه کیف ــک مجموع ــالمی از ی ــورای اس ــس ش »مجل
قابــل توجهــی از زنــان نماینــده برخــوردار شــده اســت و اکنــون 
ــت،  ــل معرف ــوان اه ــه بان ــود ک ــی ش ــاس م ــرورت احس ــن ض ای
حکیــم، ســنجیده و عاقــل بایــد وارد میــدان یــک مبــارزه صحیــح 
بــرای تأمیــن حقــوق واقعــی زن مســلمان شــوند و اجــازه ندهنــد 
کــه ایــن کار در دســت افــراد عامــی و بــی اطــالع متوقــف بمانــد. 
ــاد  ــور اســت و نه ــس در راس ام ــری(«. مجل ــام معظــم رهب )مق
تصمیم گیــری، قانونگــذاری و نظــارت بــر اجــرای قوانینــی اســت 
کــه بــرای یــک کشــور مــورد نیــاز اســت. زنــان نیمــی از جامعــه 
ــه  ــت ک ــن معناس ــه ای ــع ب ــد و در واق ــی دهن ــکیل م ــا را تش م
نیمــی از مخاطبــان قوانیــن تصویــب شــده زنــان هســتند و عــالوه 
بــر قوانیــن جــاری و معمــول در حــوزه هــا و مســائل مختلــف مــا 

نیــاز بــه قوانیــن مختــص بــا زندگــی، فعالیــت،کار، تحصیــل و... 
بــرای زنــان هســتیم قوانینــی کــه بــا هویــت حقیقــی او همخوانی 
داشــته باشــند و در عیــن حفــظ شــخصیت و کرامــت زنــان، آنــان 
را در رســیدن بــه کمــال و ســعادت چــه در دنیــا خاکــی و چــه 
ــواده و جامعــه  ــان در خان ــد؛ از حقــوق آن در آخــرت کمــک کنن
دفــاع کننــد و بــا قــرار دادن زن و مــرد در جایــگاه تعریــف شــده 
از ســوی خالــق آفرینــش بــه تعالــی آنــان و حفــظ جایــگاه زن و 
خانــواده و جامعــه کمــک کننــد. اصــرار بر حضــور حداکثــری و یا 
حتــی مشــخص کــردن درصــدی خاص بــرای ایــن حضــور، عملی 
ــاالری اســت موضوعــی  ــه دور از اصــل شایسته س منســوخ و ب
ــه آن اشــاره  ــان درصــدی« ب ــه »زن ــه طــور کامــل در مقال کــه ب
ــا قبــول ضعــف  هــای موجــود در شــرایط قبــل  کردیــم. حتــی ب
از کاندیــد شــدن زنــان و کمبــود هــای آموزشــی در ایــن حــوزه 
امــا نبایــد بــا ســرپوش گذاشــتن بــر اصــل ایــراد، آن را صرفــاً بــا 
کلمــات کلیشــه ای و زیبــا حــل شــده بنامیــم. فعالیــت اجتماعــی 
ــه در  ــت بلک ــده نیس ــی ش ــا نه ــه تنه ــان ن ــرای زن ــی ب و سیاس
مــواردی الزم و وظیفــه شــمرده مــی شــود. مقــام معظــم رهبــری 
ــه در  ــت ک ــن اس ــالم ای ــر اس ــوص می فرمایند:»نظ ــن خص در ای
میــدان فعالیــت علمــی، اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی، نبایــد 
بــر زن تحمیــل و اجبــار کــرد؛ چنــان کــه بــه ســد کــردن راه او 
هــم نبایــد پرداخــت. اگــر خانــم هــا مــی خواهنــد وارد فعالیــت 
هــای اجتماعــی و سیاســی شــوند، مانعــی نیســت. زِن مســلمان 
ــان  ــه اقتضــای زم ــه را ک ــرِد مســلمان حــق دارد آن چ ــل م مث
اســت، آن خالیــی را کــه احســاس مــی کنــد. آن وظیفــه ای را 
کــه بــر دوش خــود حــس مــی کنــد، انجــام دهــد.« پــس درکنــار 
فراهــم کــردن شــرایط مناســب بــرای حضــور بانــوان کشــورمان 
در عرصــه قانونگــذاری؛ زنــان خانــه ملــت نیــز بایــد ضمــن حفــظ 
وظایــف نمایندگــی کــه بــه واســطه ورودشــان بــه مجلــس بــرای 
ــه  ــه ب ــع بینان ــه و واق آن موظــف هســتند نگاهــی اصــالح گرایان
مســائل زنــان داشــته باشــند و در کنــار شــنیدن صــدای همــه 
ــه ایــن  ــا اولویــت دهــی ب ــران ب ــان در شــهرهای مختلــف ای زن
مســائل قــدم در راســتای حــل ایــن موانــع و مشــکالت بردارنــد.
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ــالمی  ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــور زن ــش حض ــت افزای ــه جه ب
پیشــنهادی ذیــل طــرح اصــالح مــوادی از قانــون انتخابات، توســط 
زنــان مجلــس دهــم مطــرح شــد. بــه موجــب ایــن طــرح احــزاب 
موظــف مــی شــدند ســی درصــد از افــراد لیســت مــورد نظرشــان را 
بــه زنــان اختصــاص دهنــد، طرحــی کــه بــه پاســخ مثبــت مجلــس 

نرســبد و پشــت دیوارهــای بهارســتان مانــد. 
ــان و  ــرای زن ــه ب ــده چ ــوان نماین ــه عن ــس ب ــه مجل ــرای ورود ب ب
چــه بــرای مــردان آنچــه کــه عقالنــی بــه نظــر میرســد تکیــه بــر 
شایســته ســاالری و ایجــاد فرصــت عادالنــه بــرای مشــارکت مــی 
باشــد نــه در نظــر گرفتــن ســهمیه ی درصــدی بــرای یــک جنــس. 
امــا متاســفانه در شــرایط واقعــی جامعــه شــاهدیم کــه بســترهای 
ــرای  ــرار دارد ب ــردان ق ــار م ــه در اختی ــه ک ــازی آن گون توانمندس
زنــان جامعــه فراهــم نیســت و بعضــا بــه دلیــل فرهنــگ عمومــی 
ــه ی  ــود و هم ــی ش ــتفاده نم ــان اس ــت زن ــام ظرفی ــه از تم جامع
اســتعداد هایشــان فرصــت شــکوفایی و بــروز نمیابنــد؛ لــذا آنچــه 
کــه مــی توانــد بــه عادالنــه تــر شــدن فضــای انتخابــی میــان زنــان 
و مردانــی کــه هــر دو ســهم یکســان بــرای انتخــاب شــدن دارنــد 
ــره  ــد و شــناخته شــدن به ــرای توانمن ــی از فضــای یکســانی ب ول
ــت  ــض مثب ــرد تبعی ــه ی راهب ــد؛ ارائ ــک کن ــتند، کم ــد نیس من

جنســیتی بــرای زنــان مــی باشــد.
امــا ســوالی کــه پیــش میایــد ایــن اســت کــه ایــن تبعیــض مثبــت 
جنســیتی کجــا بایــد اعمــال شــود؟ پاســخ بــه ایــن ســوال مــا را 

بــه قضــاوت درســتی در رابطــه بــا طــرح فــوق مــی رســاند.
بــه عنــوان پاســخ دو گزینــه وجــود دارد : اعمــال تبعیــض مثبــت 

»حیــن انتخابــات« و یــا »پیــش از انتخابــات«
اعمــال تبعیــض مثبــت بــه نفــع زنــان در حیــن انتخابــات مجلــس 
بــه شــیوه هایــی مثــل در نظــر گرفتــن ســهمیه ی درصــدی یکــی 
ــان در مجلــس مــی باشــد کــه  از روش هــای افزایــش حضــور زن
ــاه مــدت نیــز نتیجــه مــی دهــد. امــا در نظــر گرفتــن دو  در کوت

مســئله در پیــاده کــردن ایــن راهــکار ضــروری اســت.
ــه  ــردم، جایگاهــی اســت ک ــگاه نمایندگــی م ــه جای 1. رســیدن ب
نیازمنــد تــالش بــرای ارتقــا توانمنــدی هــا و رقابــت ســالم میــان 
ــوب در  ــی مطل ــای نمایندگ ــی ه ــش ویژگ ــرای افزای ــا ب کاندیده
آنــان اســت. بــا ارائــه ی سوبســید و ســهمیه ی مــادام العمــر بــرای 
حضــور زنــان در مجلــس، فرصــت رقابــت و تــالش بــرای رشــد و 
ارتقــا از زنــان گرفتــه مــی شــود. درواقــع ایــن طــرح بــا روپــوش 
زیبــای ســهمیه و درصــد مســاوی تمرکــز جامعــه از فراهــم نمــودن 

امکانــات بــرای ارتقــا زنــان را مخــدوش مــی ســازد.
2. همــان طــور کــه گفتــه شــد زنــان بــه دلیــل عــدم بهــره منــدی 
کامــل از شــرایط توانمندســازی و تجربــه، هنــگام ورود بــه مجلــس 
در ســطح نامشــابهی نســبت مــردان هــم جایگاهشــان قــرار دارنــد؛ 
ــب  ــد و کس ــات رش ــت و امکان ــه فرص ــی ک ــد زنان ــر بگیری در نظ
تجربــه را بــه طــور کامــل در اختیــار نداشــته انــد، بــا یــک ســهمیه 
ی درصــدی و نــه بــا رای مســتقیم مــردم وارد مجلــس شــوند و در 

برانگیزتریــن طــرح هــای  تریــن و چالــش  از مهــم  یکــی 
فراکســیون زنــان  مجلــس دهــم، طرحــی باعنــوان طــرح کــودک 
همســری بــود کــه از ســال 13۹۵ مــورد مطالعــه قرارگرفتــه و در 
جلســه علنــی مهرمــاه 13۹۷ مجلــس بــا یــک فوریــت تصویــب 
شــد. امــا کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس ایــن طــرح را بــه 

دلیــل جامــع و کامــل نبــودن آن، متوقــف کــرد.
ــی  ــان م ــن ازدواج اذع ــورد س ــی در م ــون مدن ــاده 1041 قان م
ــال  ــن 13 س ــه س ــیدن ب ــل از رس ــر قب ــکاح دخت ــد ن دارد: عق
تمــام شمســی و پســر قبــل از رســیدن بــه ســن 1۵ ســال تمــام 
شمســی منــوط اســت بــه اذن ولــی بــه شــرط رعایــت مصلحــت 

ــح. ــا تشــخیص دادگاه صال ب
در طــرح کــودک همســری فعــاالن حقــوق کــودک و فراکســیون 
ــل ســن ازدواج  ــدگان زن مجلــس خواســتار افزایــش حداق نماین
دختــران بــه 16 ســال و بــرای پســران بــه 18 ســال و ممنوعیــت 

ازدواج دختــران زیــر 13 ســال بودنــد.
ایــن طــرح بــا واکنــش هــای متعــدد و متفاوتــی روبــرو شــد. عده 
ــه عنــوان ازدواج  ــه آن ب ــگاه ب ــا ن ای در حمایــت از ایــن طــرح ب
ــتغال و  ــل، اش ــرای تحصی ــه ب ــت رفت ــت ازدس ــاری، از فرص اجب
حضــور موثــر در جامعــه گفتــه و هــم چنیــن بــا فعالیــت رســانه 
ای گســترده و بــا بیــان دالیــل احساســی چــون اختــالف ســنی 
ــارداری درســنین پاییــن، طــالق و...  ــاال بیــن زوجیــن، خطــر ب ب

خواســتار تصویــب چنیــن قانونــی شــدند.
ــل  ــه دالی ــرح ب ــن ط ــا ای ــه ب ــد ک ــده ای بودن ــم ع ــی ه از طرف
ــوان ازدواج  ــا رد عن ــرح ب ــان ط ــد، مخالف ــف بودن ــف مخال مختل
اجبــاری بیــان داشــتند کــه باتوجــه بــه فرهنــگ موجــود 
درجامعــه ایــران، بــه خصــوص در برخــی مناطــق ایــران، ازدواج 
ــری از آن  ــوده و جلوگی ــال مرســوم ب ــن کام ــر در ســن پایی دخت
ــا افزایــش ارتبــاط  تنهــا باعــث افزایــش ازدواج هــای موقــت و ی

و نامشــروع در جامعــه شــده 
هــم چنیــن بــا اســتناد به 
آمــار، بــه رد تعــداد زیــاد 

اختــالف  بــا  ازدواج 
مــرگ  بــاال،  ســنی 
بــارداری  از  ناشــی 
در ســنین پاییــن و 
هــم چنیــن پایــداری 
زندگــی  بیشــتر 
ــه  ــای شــکل گرفت ه
پاییــن  درســنین 

پرداختنــد.
مرکــز  آن  از  پــس 
ی  هش هــا و پژ

مجلــس بــا بررســی 

ایــن نقطــه ی اثــر گــذار بــر زندگــی مــردم، عــدم توانمنــدی شــان 
بــروز پیــدا کنــد. چیــزی کــه حاصــل مــی شــود ایجــاد فضــای بــی 
اعتمــادی در جامعــه نســبت بــه زنــان اســت ،کــه بــه هیــچ وجــه 

خوشــایند نیســت.
راهــکار حضــور درصــدی هرچنــد تعــداد زیــادی از کرســی هــای 
مجلــس را در اختیــار زنــان قــرار مــی دهــد امــا ضعــف هایــی دارد 
کــه بــه ضــرر زنــان جامعــه اســت. ایــن راهــکار کــه فــرد توانمنــد 
ــک  ــا ی ــگاه ب ــک جای ــم و در ی ــار ه ــد را کت ــر توانمن ــرد غی و ف
میــزان انتظــارات قــرار مــی دهــد عادالنــه نیســت. راهــکار عقالنــی 
ــع از  ــتن موان ــد و برداش ــرد غیرتوانمن ــردن ف ــر ک ــد ت ــر توانمن ت
ســر راه او و تحقــق یــک انتخابــات عادالنــه و آزادانــه میــان زنــان 
ــد در شــرایط یکســان و  ــی اســت کــه هــر دو توانســته ان و مردان

عادالنــه بــه نقطــه ی توانمنــدی برســند؛ نــه حضــور لزومــا ۵0-۵0 
ــازه ی  ــت در ب ــض مثب ــال تبعی ــی اعم در نتیجــه پاســخ دوم یعن
پیــش از انتخابــات پاســخی منطقــی تــر و عقالنــی تــر بــه نظــر می 
رســد،چراکه همــان طــور کــه پیــش تــر نیــز گفتــه شــد مشــکل 
ــر  ــات ب ــش از انتخاب ــه پی ــات ب ــه ی انتخاب ــی در مقول ــی عدالت ب
میگــردد کــه امکانــات رشــد و توانمنــد ســازی بــه طــور عادالنــه 
در اختیــار مــردان و زنــان قــرار نگرفتــه اســت؛ پــس معقــول ایــن 
اســت کــه راهبــرد تبعیــض مثبــت جنســیتی، پیــش از انتخابــات و 

در پروســه ی رشــد و توانمنــد ســازی بانــوان اعمــال شــود.
بــه جــای ســهمیه دادن در نقطــه ی آخــر، ســهمیه دادن بــه زنــان 
در آمــوزش و حضــور در عرصــه هــای اجتماعــی پیــش از انتخابــات 
)بــرای مثــال در نظرگفتــن ســهمیه درصــدی بــرای حضــور زنــان 
ــان  ــری از زن ــد جمعیــت کثی در شــورامرکزی احــزاب و...(، میتوان
ــی  ــه سیاس ــه عرص ــی را ب ــی و مدیریت ــاظ سیاس ــد از لح توانمن
کشــور معرفــی کنــد. حــال مــردم میتواننــد از میــان داوطلبیــن، 
ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــاب کنن ــته ای را انتخ ــردان شایس ــان و م زن
ــده  ــردم ش ــده ی م ــردم، نماین ــاد م ــان و اعتم ــدی هایش توانمن
ــه  ــوان ب ــیر میت ــن مس ــری ای ــا پیگی ــهمیه. ب ــه زور س ــه ب ــد ن ان
ورود زنــان شایســته بــه ســپهر سیاســی کشــور در کل و مجلــس 

ــه طــور خــاص امیــد داشــت. شــورای اســالمی ب

وضعیــت دختــران ازدواج کــرده در بــازه ســنی 10 تــا 14 ســال، 
ــت  ــالق، محرومی ــون ط ــی همچ ــه موضوعات ــی را در زمین نتایج
ــی،  ــت جنس ــارداری، رضای ــی از ب ــر ناش ــل، مرگ ومی از تحصی
خشــونت خانگــی، عــدم رعایــت حقــوق کودکــی، ناتوانــی در اداره 
ــاری  ــا و اجب ــیب زننده خانواده ه ــالت آس ــی و مداخ ــور زندگ ام
ــرار  ــی ق ــوغ فکــری و اجتماعــی،  مــورد ارزیاب ــودن و فقــدان بل ب

داد. 
هــم چنیــن ایــن گــزارش بــا بررســی موضــوع »ازدواج در ســنین 
پاییــن« و »ســن مناســب ازدواج« نشــان می دهــد کــه برخــالف 
بزرگ نمایــی صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه، وضعیــت ایــن 
ــت  ــاد نیس ــی و ح ــود بحران ــه می ش ــه گفت ــه ک ــوع آن گون موض
ــی  ــزوم تغییــر کامــل احــکام شــرعی و قانون کــه به موجــب آن ل

ــا موضــوع آشــکار گــردد.  در ارتبــاط ب
ــون در مناطقــی  ــوذ قان ــره نف ــت دای همچنیــن به دلیــل محدودی
ــه اســتفاده  ــرد، هرگون ــا در آن صــورت می گی ــن ازدواج ه ــه ای ک
غیرهوشــمندانه از ابــزار قانــون می توانــد موجــب گســترش 
ــراد  ــف اف ــت مضاع ــه محرومی ــی و در نتیج ــای غیرثبت ازدواج ه

ــد. ــنین باش ــن س ــرده در ای ازدواج ک
مرکــز پژوهش هــای مجلــس در ایــن مطالعــه بــا بررســی عوامــل 
پیشــنهاداتی  گرفتــه،  صــورت  نتیجه    گیری هــای  و  مختلــف 
ــت  ــت و صالحی ــخیص اهلی ــدن تش ــی ش ــون، تخصص را همچ
افــراد بــرای ازدواج بــا مشــارکت دســتگاه هایی چــون وزارت 
بهداشــت، ســازمان نظــام روان شناســی و مشــاوره، نیــروی 
ــوغ  ــه بل ــه ب ــری ک ــا دخت ــق ازدواج ب ــت مطل ــی، ممنوعی انتظام
ــق فواصــل  ــت مطل ــگاری آن، ممنوعی ــیده و جرم ان جنســی نرس
ــگاری  ــگاری آن، جرم ان ــه و زوج و جرم ان ــن زوج ــی س غیرطبیع
ممانعــت از تحصیــل دختــران متأهــل در مــدارس روزانــه، ایجــاد 
ــای  ــدن دوره ه ــات و گذران ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــف قانون تکلی
در  زندگــی  مهارت هــای 
از  پیــش  مشــاوره  قالــب 
آن  گواهــی  ارائــه  و  ازدواج 
ــوان  ــت به عن ــر ثب ــه دفات ب
یکــی از شــروط صــدور 
جهــت  ازدواج،  اجــازه 
ــر  ــم ب ــه حاک ــم روی ترمی
ــا  ــران ب ــی ای ــام حقوق نظ
شــدن  دقیق تــر  هــدف 
نظــام حقوقــی پیشــنهاد 

. می کنــد
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ورود خانـم هـا بـه مجلـس را چطـور مـی بینید؟بـه 
خصـوص در بخـش هـای مرتبـط بـا حـوزه زنـان.

در حـال حاضـر حضـور خانـم هـا روز بـه روز پررنگ تر می شـود. 
یکـی از اهـداف انقـالب اسـالمی همیـن حضـور اقشـار مختلف از 
مـرد و زن در عرصـه های مختلف از جمله عرصه ی سیاسـی بوده 
اسـت. اگـر نگاهـی بـه صحبـت های حضـرت امـام و حضـرت آقا 
هـم بیندازیـم مـی بینیـم که ایشـان هم خانـم ها را بـه حضور در 
عرصـه ی سیاسـی دعـوت و تشـویق مـی کننـد. البته ایـن حضور 
تبصـره هایـی دارد کـه بایـد بـا رعایـت اولویـت هـا باشـد)اولویت 
سـنجی خانـواده (. مـی تـوان گفـت مشـارکت سیاسـی خانـم ها 
یـک وظیفـه اسـت بـه خصـوص در عرصـه هایـی کـه بـه طـور 
مسـتقیم در خصـوص خانـم هـا و حـوزه ی زنـان تصمیـم گیـری 
مـی شـود. در حـال حاضر مـا در بحث قانـون گـذاری در حوزه ی 
خانـواده و زنـان  دچـار مشـکل هسـتیم، در ایـن خصـوص کسـی 
کـه در آن نقطـه ی تصمیـم گیـری در حـوزه ی زنـان اسـت باید 
مشـخصه هـای یـک خانم را بـه خوبی بشناسـد. باید تفـاوت های 
جنسـیتی و فیزیکـی زنـان را بـه خوبـی درک کنـد و بدانـد چـه 
قوانیـن و شـرایطی بـرای اون خانـم هـا فراهـم شـود. خـب قطعـا 
یـک خانـم خیلـی بهتـر مـی تواند شـرایط و مشـکالت یـک خانم 
شـاغل را درک کنـد، بنابرایـن خیلـی مهـم اسـت که خانـم ها در 
مجلـس حضور داشـته باشـند تا بـا قانون گذاری درسـت شـرایط 
را بـرای زنـان و جامعـه بهتـر کننـد. به طـور کلی اهمیـت حضور 
خانـم هـا را در ایـن مـی بینم کـه جامعـه ی بهتر و متعـادل تری 

باشیم. داشـته 
حـاال ایـن کـه تـا چـه حـد تاثیـر مـی گذارنـد بسـتگی دارد بـه 
کارآمـدی آن افـراد. افـرادی که صرفا به خاطر نسـبت بـا یک فرد 
قدرتمنـد مثال دختر یا همسـر فالنـی باشـد، وارد اینچنین صحنه 
هایـی شـود یا صرفـا به خاطر یک سـهمیه ای وارد مجلس شـوند.

ایـن نـگاه ها ارزش زن را پایین مـی اورد. البته ما می توانیم آقایان 
را به گونه تربیت کنیم که درک درسـتی از زن داشـته باشـند. به 
شـرط تربیـت صحیـح و نگاه درسـت. ممکن اسـت گاهـی یک آقا 
بتوانـد چـه بسـا بهتـر از برخـی خانم هـا تصمیم گیـری کند. ولی 
در حـال حاضـر چـون جامعـه بـا ایـن سـطح فاصلـه دارد و به آن 

سـمت نمـی رود خود خانـم ها بایـد ورود کنند.

عملکـرد فراکسـیون زنـان مجلـس دهـم را چطـور 
ارزیابـی مـی کنیـد؟

مجلـس دهـم را به طور صریح نمی توان مجلس شـورای اسـالمی 
در راس امـور نامیـد! حضـرت امـام مـی فرماینـد که مجلـس باید 
در راس امـور باشـد. چیـزی کـه مـا مـی بینیم بیشـتر این اسـت 
کـه یـک سـری مطالبـات خاصـی از طـرف مجلـس پیگیـری می 
شـود. بنـده خجالـت زده مـی شـوم از بعضـی رفتـار هـا و کنـش 
هـای سیاسـی خانم هـای مجلس،که حـاال اگر به صـورت موردی 
بررسـی کنیـم نمـی تـوان گفـت مثال ایـن خانـم نماینـده ی من 
اسـت. فقـط بحـث این نیسـت کـه حـاال ایـن خانم هـای مجلس 
تـا چـه حـد دنبـال مطالبـه هـای من نوعـی به عنـوان یـک خانم 
بودنـد بلکـه نـوع کنشـگری انهـا مـورد بحث اسـت کـه در عرصه 
ی سیاسـت بـه همـه ی جوانـب فکر مـی کنند و درسـت تصمیم 
مـی گیرنـد یـا خیـر؟ مثـال ایـن خانـم یـک فـرد توانمند کـه می 
تواند به طور کل در عرصه ی سیاسـت کنشـگری درسـتی داشـته 
باشـد.اما در فراکسـیون زنان سـطح دغدغه هایی بـه نوعی فانتزی 
بـود و مطالبـات بیشـتر بـرای قشـر سـطح بـاالی جامعـه  و مرفه 
بـود. کسـی کـه در فراکسـیون زنـان قـرار مـی گیـرد بایـد یـک 
نـگاه همـه جانبه داشـته باشـد. از زن روسـتایی در دورترین نقطه 
تـا زن شـهری بـاالی شـهر تهـران؛ بـا ایـن حـال  مـی بینیـم که 
مطالبات بررسـی شـده در فراکسـیون مجلس دهـم  اغلب دغدغه 

هـای خانـم هـای سـاکن میـدان ولیعصـر بـه بـاالی تهران اسـت! 
بـه جرئـت مـی تـوان گفت سـطح دغدغـه های بررسـی شـده در 
فراکسـیون بیشـتر مناسـب یک موسسـه ی کوچک در شورا یاری 
یـک محلـه اسـت امـا همیـن مسـائل بـه عنـوان یـک دغدغـه ی 

اصلـی در صحـن مجلـس مطرح شـده و بررسـی شـده اند. 
یـا مثـال بحـث ممنوعیت ازدواج زیر 18 سـال که اساسـا بـا تعالیم 

اسـالم تعـارض دارد. آن جایـی کـه مـی خواهنـد 
یـک سـری قوانیـن بیـن المللـی را زیـر پوسـتی 

محدودیـت  اینجـا  بدهنـد  مـردم  خـورد  بـه 
تبدیـل بـه ممنوعیـت می شـود یـا اولویت در 
نقـاط دیگر]مثـال[ فرهنگـی کـه ما یک سـری 
ملزومـات داریـم جلـوی محدودیـت هـا مـی 
ایسـتند؛ ایـن نشـان مـی دهـد که مشـی این 
افـراد ثابـت نیسـت و در جاهـای مختلف طبق 
سـلیقه خودشـان و یـا خوشـایند دنیـای غرب 

عمـل مـی کنند.
بنـده بـه شـخصه حرکتـی از مجلـس را به یاد 
نمـی آورم کـه بگویم این کاری که فراکسـیون 
انجـام داد در جهـت دغدغـه هـای مـن بـود. 
مثـال همیـن بحث قانـون تسـهیل ازدواج، 
مـا مشـاهده مـی کنیـم، قوانیـن خوبـی کـه 
وجـود دارد را دنبالـش را نمـی گیرنـد بلکـه 

تنهـا دنبـال طـرح قوانیـن جدیـد و بعضـا جنجالـی 
هسـتند.که معمـوال روی ایـن طرح هـا کار کارشناسـی هم صورت 
نگرفتـه اسـت. مثـال قانون منـع ازدواج زیـر 18 سـال خب ما 
بـه واسـطه ی ارتباطاتـی که بـا مرکز پژوهـش ها گرفتیـم متوجه 
شـدیم کـه این آمـار ارائه شـده در ایـن خصوص اطالعات رسـمی 
نیسـتند و ایـن افـراد طبـق همیـن آمار تصمیـم گیری مـی کنند 
و قانـون گـذاری مـی کننـد و خـب هزینـه ای را بـه وجـود مـی 
اورنـد و ذهـن جامعـه را درگیـر ایـن مسـائل مـی کننـد در حالی 
کـه مسـاله اولویـت داری نیسـت. بـه نظـر بنـده فراکسـیون زنان 
مجلـس مهمتریـن موضوعـی کـه در آن موفـق نبـوده مسـاله ی 
اولویـت بندی اسـت، در واقع نتوانسـته انـد مسـاله یابی صحیح 

بدهند. انجـام 

دغدغه اصلی زنان جامعه را چه می دانید؟
مـا بایـد بررسـی کنیم کـه آمار زنان خانـه دار ما به چـه صورت 
اسـت. آیـا ایـن افـراد پشـتوانه ی مالـی دارنـد یـا نـه؟! آیـا ارزش 

گـذاری اجتماعـی بـرای ایـن افراد شـده اسـت یـا نه؟!
مـورد دیگـر حجـم زیـاد تجـرد قطعی اسـت کـه به عنـوان یک 
مسـاله  جـدی مطرح می شـود. مثال بـرای آماِر مجـرد قطعی باید 
برنامـه ریـزی صـورت بگیـرد مثـال در ایـن مورد کـه آیا ایـن افراد 
پشـتوانه ی مالـی نیـاز دارنـد یـا نـه؟ بحـث اقتصـادی ایـن افـراد 
چـه مـی شـود؟ بحـث عاطفیشـان بـه چـه صـورت اسـت؟ امنیت 
ایـن افـراد بـه چه صـورت اسـت؟ امنیت روانیشـان به چـه صورت 
اسـت؟ مـا نمـی توانیـم ایـن آمـار از افـراد را رها کنیـم خب طبق 
راهبـرد فعلـی مـی تـوان کفـت، افـراد فراکسـیون اولویت سـنجی 
ندارنـد. ایـن افـراد باید چـه کار کنند؟ مثال دختـری را تصور کنید 
کـه والدینش را از دسـت می دهـد و اطرافیان او هم نیسـتند، این 

آدم اگـر در شهرسـتان ها باشـد پشـتوانه مالی هم احتمـاال ندارد و 
هزار مشـکل ممکن اسـت بـرای او به وجـود بیاید متاسـفانه چیزی 
کـه مـا شـاهد ان هسـتیم این اسـت که دغدغـه ی این افـراد دیده 
نمـی شـود و صدایشـان شـنیده نمـی شـود.ولی چـون قانـون منع 
ازدواج مسـاله ی سـند توسـعه اسـت بـا وجـود ایـن کـه دغدغه 
ی افـراد زیـادی نیسـت بـه عنـوان یک مسـاله ی اصلـی در صحن 
مجلـس مـورد بحـث قـرار می گیـرد. در مـورد این 
موضـوع کـه حـاال دغدغـه ی خانـم ها چیسـت، 
بایـد یـک مسـاله یابـی دقیقی صـورت بگیرد 
نابـاروری،  یـا  بهداشـت  کـه مثـال در بحـث 
انعطـاف  بحـث  دار،  خانـه  زنـان  ی  بیمـه 
پذیـری یک شـغل متناسـب بـا ویژگـی های 
یـک خانـم و یـک مـادر یـا مثـال بحث بسـتر 
هـای موجـود بـرای اثـر گـذاری خانـم ها که 
البتـه صـرف قانـون گـذاری ایـن مسـائل را 
حـل نمـی کنـد ولـی خب بحـث نظـارت هم 
بـرای اجـرای قانـون مهـم اسـت و بـرای این 
الزم اسـت میـان دولـت و مجلـس یـک هـم 
افزایـی صـورت بگیرد. مثال در خصوص شـغل 
مناسـب باید یک سـری قوانینی نوشـته شود 
کـه هـم از طرفـی بـرای خانـم بـا توجـه بـه 
نقـش های دیگر او مناسـب باشـد هـم ان که 
بـرای کارفرمـا توجیـه اقتصادی داشـته باشـد و از 
ضـرر جلوگیـری شـود تـا اساسـا کارفرمـا خانم هـا را بـرای آن کار 

کند.  اسـتخدام 
.بحـث دیگـری که بـرای خانم های مجلس مطرح اسـت این اسـت 
کـه زن را تـک بعدی مـی بینند و زن را فقـط در وجه زن اجتماعی 

مـی بیننـد و در خانواده کمتر به آن پرداخته شـده اسـت.

یعنـی شـما از نظر کّمـی فعالیـت فراکسـیون را مثبت 
مـی بینیـد؟ از نظر کیفـی چظور؟  

در واقـع بـه نظـر بنـده قطعـا کار کرده انـد ولی در جهـت خاصی و 
بـر روی یـک سـری لوایح خاص پافشـاری کـرده اند.

یـک مسـاله ی مهـم این اسـت کـه کار  این افـراد تا چه حـد تاثیر 
گـذار بـوده اسـت این که فعالیت و عملکردشـان تاثیر منفی داشـته 

اسـت یا خیر!
کار دیگـری کـه صـورت گرفـت در واقـع بـه نوعـی جابه جـا کردن 
اولویـت هـای زن ها و مسـائل در این حوزه اسـت. وقتـی ما اولویت 
پنجـم جامعـه را بـه واسـطه ی رسـانه هـا و قـدرت و جایگاهی که 
داریـم مـی آوریـم و به عنـوان اولویـت اول معرفی می کنیـم و این 
ظلـم اسـت بـه خانم ها چـه اون خانمی کـه تحت تاثیر قـرار گرفته 
و چـه آن خانمـی کـه اساسـا دغدغـه اش را چیز دیگری مـی بیند. 
مـا بایـد ببینیـم درگیـری  و دغدغـه ی زنـان طبـق آمـار چیسـت 

مثـاًل بحـث تفریـح یا سـالمت زنان.
مـن صبـح تا شـب در فضـای جامعه بـا زنانـی رو به رو هسـتیم که 
از مسـئله شـغل و امنیـت گلـه مـی کنند، اینکـه یک آمار درسـت 
گرفته بشـود کار یک مرکز پژوهشـی اسـت. اما یکسـری دغدغه ها 

بیشـتر واضح هسـتند و باید بیشـتر به آن پرداخته شـود.

پــس از گذشــت چهارســال از عملکــرد فراکســیون زنــان مجلــس دهــم شــورای اســالمی، تصمیــم داریــم بــه بررســی 
ــم  ــا خان ــوص ب ــن خص ــم. در ای ــان بپردازی ــوزه زن ــه در ح ــورت گرفت ــای ص ــری ه ــیون  و پیگی ــن فراکس ــرد ای عملک
ــگاه  ــته ای دانش ــد هس ــک و ورودی 93 ارش ــان  ورودی 89 فیزی ــم. ایش ــرده ای ــه ک ــوی مصاحب ــوی عل ــادات رض زهراس
ــند. ــی باش ــان م ــوزه زن ــال ح ــدت و فع ــم وح ــجویان و دفترتحکی ــالمی دانش ــن اس ــن از ادوار انجم ــر و همچنی امیرکبی

د غد غه ای د غد غه ای 
به نام به نام 

فراکسیون فراکسیون 
زنانزنان

زنـان  فراکسـیون  در 
بـه  هایـی  دغدغـه  سـطح 

مطالبـات  و  بـود  فانتـزی  نوعـی 
بیشـتر بـرای قشـر سـطح بـاالی 
جامعـه  و مرفـه بود. کسـی که در 
گیرد  مـی  قرار  زنـان  فراکسـیون 
بایشـد یک نـگاه همه جانبه داشـته 
باشد. از زن روسـتایی در دورترین 
نقطـه تـا زن شـهری بـاالی شـهر 
تهـران؛ بـا ایـن حـال  مـی بینیم 
در  شـده  بررسـی  مطالبـات  کـه 
فراکسـیون مجلـس دهـم  اغلـب 
دغدغـه هـای خانـم های سـاکن 
میـدان ولیعصـر بـه بـاالی تهران 

! ست ا
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ــا یــک مثــال وارد بحــث شــویم؛ فکــر کنیــد دانشــجویي  بیاییــد ب
ــه درس  ــزد ک ــه اي بری ــاي فرجــه برنام ــراي روز ه ــد ب ــي خواه م
بخوانــد، اولیــن کاري کــه مــي کنــد اولویــت هــاي خــود را بررســي 
مــي کند؛کــدام درس را در طــول تــرم نخوانــدم؟ کــدام درس نیــاز 
بــه وقــت بیشــتري دارد؟ کــدام درس امتحانــش زود تــر اســت؟ و 

و و ...
پــس در بهتریــن حالــت زمانــش را طــوري تنظیــم مــي کنــد کــه 

بــا رعایــت اولویــت هــا بــه تمــام دروس برســد.
شــاید اصلــي تریــن مســئله ي حــوزه ي زنــان ایــن باشــد کــه واقعــا 
مهــم تریــن مســئله زنــان چیســت؟! کــدام مســئله اســت کــه بایــد 
در اولویــت قــرار بگیــرد و در اســرع وقــت بــه آن رســیدگي شــود ؟

ــهیل ازدواج و  ــود... تس ــائل موج ــه مس ــم ب ــي بندازی ــال نگاه و ح
ــهیل  ــیدگي و تس ــه دار، رس ــان خان ــه زن ــواده، بیم ــکیل خان تش
ــاد،  ــان معت ــه زن ــیدگي ب ــواده، رس ــت خان ــان سرپرس ــي زن زندگ
ایجــاد زمینــه شــغلي متناســب بــا روحیــات زنانــه، حضــور بانــوان 
در اســتادیوم، جلوگیــري از ازدواج هــای بــه اصطــالح کــودک 
ــل  ــان، تعدی ــه زن ــواري ب ــور س ــه موت ــري، دادن گواهینام همس
فرهنــگ حجــاب، قوانیــن مربــوط بــه منــع خشــونت علیه زنــان و...

متاســفانه در مجلــس دهــم شــاهد ایــن بودیــم کــه پیگیــري هــاي 
فراکســیون زنــان و قانــون گــذاري هــاي مجلــس از اولویــت هــاي 
جامعــه بســیار دور بــوده اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه بــه مــواردي 
ــن ازدواج و  ــش س ــتادیوم و افزای ــوان در اس ــور بان ــون حض همچ
ایــن دســت مســائل تقلیــل یافتــه اســت کــه تصویــب اکثــر ایــن 
قوانیــن بــه تبــع حواشــي و جنجــال هایــي بــود کــه در فضــا هــاي 
حقیقــي و مجــازي بــه وجــود آمــده بــود. همــه ي مــا #دختر_آبــی 
را یادمــان هســت و همچنیــن کلیپــي کــه از مراســم عقــد دختــر ۹ 

ســاله پخــش شــده بــود!
بــرای مثــال در ایــن مقالــه بــه چنــد مــورد از ایــن پیگیــری هــای 

ی  عضــا شــود:ا مــی  اشــاره  مجلــس  فراکســیون 
10اســفند۹6:  سلحشــوری  پروانــه   .1
ــه  ــد آزادان ــد بتوانن ــان بای ــه زن »هم
بــه ورزشــگاه برونــد/ باالخــره ایــن 
ــا  ــه م ــی از جامع ــه بخش مطالب

 / مــا اســت 

براســاس مــاده ۹۷۹ قانــون مدنــی، فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان 
ــا  ــوند تنه ــد میش ــران متول ــه در ای ــی ک ــردان خارج ــا م ــی ب ایران
میتواننــد بعــد از رســیدن بــه ســن 18 ســال تمــام تقاضــای تابعیــت 
ایرانــی کننــد.و تــا رســیدن بــه ایــن ســن تابعیــت فقــط از طریــق 

ــت. ــده اس ــل می ش ــدر منتق پ
تبصــره ایــن قانــون اجــازه اقامــت در ایــران را بــه فرزنــدان حاصــل 
ــا در  ــرده  ام ــا ک ــی اعط ــردان خارج ــا م ــی ب ــان ایران از ازدواج زن
ــل  ــا قب ــودکان ت ــن ک ــی ای ــی و فرهنگ ــوق اجتماع ــوص حق خص
ــن  ــده ای ــبب ش ــه س ــری ک ــود. ام ــرده ب ــکوت ک ــالگی س از 18 س
کــودکان بــدون هرگونــه مــدرک هویتــی و درنتیجــه امــکان اســتفاده 
ــات  ــتفاده از امکان ــل و اس ــق تحصی ــل ح ــهروندی مث ــوق ش از حق
آموزشــی، حــق اســتفاده رایــگان از خدمــات بهداشــتی و درمانــی و 
بیمــه ســالمت، خدمــات بانکــی تــا ســن 18 ســالگی بــه ســر برنــد.
ــود  ــون وج ــن قان ــود ای ــطه وج ــه واس ــه ب ــکالتی ک ــل مش ــه دلی ب
داشــت، در ســال ۹۷، الیحــه »اصــالح قانــون تعییــن تکلیــف 
تابعیــت فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان خارجــی« 
ــد و  ــه ش ــد ارائ ــه فرزن ــی ب ــادر ایران ــت م ــال تابعی ــتای انتق در راس
کمــی بعــد در اردیبهشــت ۹8 در صحــن علنــی مجلــس بــه تصویــب 

رســید. 
ــد کــه ایــن الیحــه از کارآمــدی الزم  منتقــدان ایــن الیحــه معتقدن
ــوردار  ــوزه برخ ــن ح ــی ای ــالت اجتماع ــه معض ــخگویی ب ــرای پاس ب
ــرای کشــور  ــروز چالــش هــای جــدی ب نیســت و در عمــل باعــث ب
و همیــن طــور بــرای زنــان و دختــران ایرانــی کــه در معــرض ایــن 

ازدواج هــا هســتند مــی شــود .
ــاره  ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــن الیحــه میت ــه ای از اشــکاالت وارده ب

کــرد:
1 .در نظر گرفتن »ازدواج شرعی« به  جای »ازدواج قانونی«

ــدان  ــه فرزن ــت ب ــای تابعی ــور، اعط ــه  مذک ــده  الیح ــاده واح در م
ــت  ــی اس ــن در حال ــرد ای ــورت می گی ــرعی ص ــی از ازدواج ش ناش
ــی  ــان ایران ــی، ازدواج زن ــون مدن کــه قانون گــذار در مــاده 1060 قان
ــتعالم  ــت و اس ــازه از دول ــه اج ــوط ب ــی را من ــر ایران ــردان غی ــا م ب
ــی  ــون حت ــن قان ــق ای ــی می داند.طب ــرد خارج ــی م ــت واقع وضعی
ــی وارد کشــور شــده اند و به صــورت  ــرادی کــه به صــورت غیرقانون اف
ــد  ــدن، می توانن ــازات ش ــای مج ــه ج ــد ب ــی ازدواج  کرده ان غیرقانون
اقامــت دائــم بــرای خــود و تابعیــت بــرای فرزندانشــان کســب کننــد 
ــی فراهــم می شــود.  ــاب احتمــال سوءاســتفاده های فراوان و از ایــن ب
درواقــع ایــن الیحــه از حاکمیــت بــرای حمایــت از زن ایرانــی ســلب 

اختیــار نمــوده اســت.
ــاکن  ــی س ــادران ایران ــدان م ــن فرزن ــک بی ــدم تفکی 2. ع

ــور ــارج از کش ــا خ ــور ب کش
ــتن  ــته ندانس ــد و وابس ــکان تول ــرط م ــذف ش ــا ح ــه، ب ــن الیح ای
موضــوع اعطــای تابعیــت بــه لــزوم تولــد و اقامــت در ایــران، موجــب 
شــده فرزنــدان حاصــل از ازدواج زن ایرانــی بــا اتبــاع خارجــی کــه در 
خــاک ایــران متولــد نشــده اند و خــود آن هــا یــا مــادر آن هــا نیــز در 
ایــران زندگــی نمی کننــد هــم ایرانــی محســوب شــوند؛ امــری کــه 
ســبب گســترده شــدن جامعــه مخاطــب الیحــه خواهــد شــد. ایــن 
ــا  در حالــی اســت کــه آنچــه موضــوع هویــت و وضعیــت تابعیــت ی

از  دســت 
ن  شــما تال

برنمی داریــم!«
زنــان  تعــداد  از  دقیقــي  آمــار   -

معتــاد وجــود نــدارد امــا آنچــه در 
ــانگر آن  ــت نش ــرح اس ــي مط شیوع شناس

ــان  ــور را زن ــادان کش ــار معت ــت آم ــد جمعی ــه ۹ درص ــت ک اس
ــون  ــادان 2میلی ــداد کل معت ــا دی ۹6( تع تشــکیل مي دهند.)ایرن
ــر خــود  ــاد عــالوه ب ــر مــی باشــد کــه در مســئله اعتی و 800 نف
ــرض  ــز در مع ــراف اون نی ــه اط ــواده و جامع ــار خان ــخص بیم ش

ــند! ــی باش ــد م تهدی
2. فراکســیون زنــان مجلــس شــورای اســالمی از نیــروی انتظامــی 
ــوع  ــس موض ــدگان زن مجل ــا نماین ــه ای ب ــرد در جلس ــوت ک دع
صــدور گواهینامــه موتورســیکلت بــرای زنــان و خالءهــای قانونــی 

آن را مــورد بررســی قــرار دهد.)14مــرداد۹8(
ــار  ــز آم ــروی کار مرک ــت نی ــر جمعی ــرکل دفت ــزون) مدی - مح
ــازمان  ــی س ــار جمعیت ــات و آم ــابق اطالع ــرکل س ــران و مدی ای
ــرد  ــر مج ــزار نف ــون و 800 ه ــور (: 11 میلی ــوال کش ــت اح ثب
ــراد  ــاب اف ــا احتس ــه ب ــم ک ــور داری ــرده در کش ــز ازدواج نک هرگ
بــدون همســر در اثــر فــوت یــا طــالق، جمعیــت مجــردان ایــران 
بــه رقــم 13 میلیــون و 32 هــزار مــی رســد... مهمتریــن راهــکار 
ــای  ــح سیاســت ه ــران اجــرای صحی ــرای کاهــش تجــرد در ای ب

ــت.)22دی۹۷( ــواده اس ــی خان ــی جمعیت کل
ــاید  ــود ش ــودي خ ــه خ ــن ب ــن قوانی ــه ای ــت ک ــئله اینجاس مس
اشــتباه نباشــند ولــي توجــه تمــام و کمــال بــه آنهــا در میــان آن 
همــه مطالبــه مهــِم داري اولویــت باالتر قطعا کار اشــتباهي اســت.

در واقــع یــک ســوالی اساســی وجــود دارد تعــداد زنــان خانــه دار 
مــا بیشــتر اســت یــا تعــداد زنانــي کــه مــي خواهــد بــه ورزشــگاه 
ــي کــه مــي خواهنــد ازدواج کننــد بیشــتر  ــد؟ تعــداد جوانان برون
اســت یــا زنانــي کــه مــي خواهنــد گواهــي موتورســواري بگیرنــد؟

شــاید یــادآوري ایــن مســئله کــه تهــران تمــام ایــران نیســت هــم 
ــاي مســائل  ــت ه ــه اولوی ــي ب ــي توجه ــدگان را از ب ــي نماین کم
ــی  ــواده ای ــت خان ــادر سرپرس ــد م ــا بای ــا حتم ــازدارد! آی ــان ب زن
ــه  ــد وضــع ب ــه او توجــه شــود؟ چــرا بای خودســوزي کنــد کــه ب
جایــی برســد کــه زنــان حــس کننــد مطالبــات واقعــي آنهــا نادیده 
گرفتــه مــي شــود؟ امیــد بــرآن اســت کــه نماینــدگان 
مجلــس یازدهــم کمــی بــه دغدغــه هایــی واقعــی 
زنــان نزدیــک تــر باشــند و شــاید نماینــدگان 
محتــرم فراکســیون زنــان بایــد بــاري دیگــر 
ــت  ــند »اولوی ــود بپرس ــوال را از خ ــن س ای

واقعــی مــا کــدام مســئله اســت؟«

ــا مــردان خارجــی  اقامــت فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی ب
را تبدیــل بــه یــک مســئله نمــوده، ناظــر فرزنــدان حاصــل از ازدواج 
ــد   ــا مــردان خارجــی اســت کــه ســاکن ایــران بوده ان ــان ایرانــی ب زن

نــه خــارج از کشــور.
3. دامن زدن به ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

تاکنــون عــدم اعطــای تابعیــت بــه ایــن فرزنــدان تــا ســن 18 ســالگی 
به عنــوان یــک بازدارنــده در خصــوص افزایــش ایــن قبیــل ازدواج هــا 
ــی  ــش رو تمام ــه پی ــه الیح ــه اینک ــه ب ــا توج ــود. ب ــل می نم عم
ــروری  ــی را غیرض ــن قبل ــدرج در قوانی ــت من ــای تابعی ــروط اعط ش
تلقــی نمــوده اســت، منجــر بــه دامــن زدن بــه ایــن ازدواج هــا خواهــد 
شــد. در حقیقــت بســیاری از اتبــاع خارجــی بــرای دریافــت اقامــت 

ــد.  ــی می نماین ــان ایران ــا زن ــه ازدواج ب ــدام ب ــران اق ــم در ای دائ

4. اعطای تابعیت به هر فرد فاقد تابعیت در کشور
یکــی از مهم تریــن نــکات قابل توجــه در الیحــه مذکــور اشــاره 
ــدارد.  ــی ن ــه مــادر ایران ــه افــراد فاقــد هویتــی اســت کــه ربطــی ب ب
درحالی کــه ایــن الیحــه بــرای فرزنــدان مــادر ایرانــی در نظــر گرفتــه 
ــد  ــراد فاق ــت »اف ــده اس ــون آم ــن قان ــره 2 ای ــت در تبص ــده اس  ش
ــد  ــران متول تابعیتــی کــه خــود و حداقــل یکــی از والدینشــان در ای
ــه ســن 18 ســال تمــام  شــده باشــند می تواننــد پــس از رســیدن ب
ــتن  ــورت نداش ــه در ص ــد ک ــب کنن ــی کس ــت ایران ــی تابعی شمس
سوءپیشــینه کیفــری و نیــز نداشــتن مشــکل امنیتــی )بــه تشــخیص 
وزارت اطالعــات( بــه تابعیــت ایــران پذیرفتــه می شــود«. ایــن 
ــد  ــی دارن ــن غیرایران ــردی کــه والدی ــد شــامل هــر ف تبصــره می توان
ــود.  ــاکن اند ش ــران س ــی در ای ــا غیرقانون ــی ی ــورت قانون ــی به ص ول
بــا وجــود ایــن مشــکالت ریشــه ای و فــراوان، ســرانجام ایــن الیحــه 
بــا اعمــال اصالحــات ســطحی کــه چیــزی از فجایــع اجرایــی شــدن 
ــد رســید و  ــه تایی ــان ب ــد، در شــورای نگهب ــن الیحــه کــم نمیکن ای

بــرای اجــرا بــه دولــت ابــالغ شــد.
بــا اجرایــی شــدن ایــن قانــون بایــد منتظــر بحران هــای وحشــتناکی 
ــی در  ــران ایران ــروش دخت ــون ف ــورمان همچ ــران کش ــرای دخت ب

ــه طمــع اخــذ اقامــت قانونــی ایــران باشــیم. مناطــق محــروم ب

حربه ای به نام کودکان بی هویتحربه ای به نام کودکان بی هویت
بررسی قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 

قوانین جنجال ساز قوانین جنجال ساز 
        یا جنجال های قانون ساز؟        یا جنجال های قانون ساز؟
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پروانه مافی 
حزب و گروه ائتالف: اصالح طلب 

درصد آرا: 3۵/8۵ درصد
ــجوی دوره  ــی , دانش ــت دولت ــد مدیری ــی ارش ــالت: کارشناس تحصی

ــب و کار  ــت کس ــری مدیری دکت
سوابق نمایندگی : 

• نماینده تهران در دوره دهم مجلس شورا اسالمی 
• نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 

• عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی 
ــط  ــا سیاســت خل ــد ب ــان نبای ــور زن ــد اســت مســایل ام - وی معتق
شــود چــون آســیب زا میشــود و مــی گویــد  متأســفانه ســال هــای 

ایــن قضیــه بــوده ایــم کــه بــه صــورت جناحــی اخیــر شــاهد 
ــا قوانین  برخــورد شــده اســت لــذا امیــد داریــم ب

بلــوغ سیاســی در مســئوالن ایجــاد شــود 
ــرار  ــه ق ــی ک ــب قوانین ــد از تصوی و بع
ــد،  ــر کن ــی را پ ــای قانون ــت خالءه اس
ــد  ــی جدی ــا نگاه ــئوالن ب مس
ــه دور از منافــع جناحــی،  و ب
ــق  ــمت رون ــه س ــور را ب کش

ــد. ــد ببرن تولی

فریــده اوالد قبــاد، دیگــر ســال اولــی مجلــس دهــم، ایشــان نیــز 
ــی منتخــب  ــزان رای خوب ــا می ــوده و ب ــد ب در لیســت پرتعــداد امی
مــردم شــد. ایشــان عضــو فراکســیون محیــط زیســت، فراکســیون 
ــران و  ــدگان ته ــع نماین ــس مجم ــب رئی ــات، نای ــوزش و تحقیق آم

همچنیــن رئیــس فعلــی فراکســیون زنــان مــی باشــد. 
ــیون  ــه در کمیس ــی ک ــان موضوعات ــر ایش ــه اخی ــاس گفت ــر اس ب
ــورد  ــا را م ــد و آنه ــیت نشــان داده ان ــه آن حساس ــان نســبت ب زن
پیگیــری جــدی قــرار داده انــد عبارتنــد از »اصــالح قانــون مجــازات 
ــه را از  ــع زوج ــق من ــه زوج ح ــی ک ــالح قوانین ــی«، »اص اسیدپاش
ــاص  ــد« و »اختص ــته باش ــی را نداش ــل منطق ــدون دلی ــتغال ب اش
ــی  ــت و ب ــد سرپرس ــای ب ــواده ه ــت از خان ــرای حمای ــه ب بودج
ــورد  ــز م ــوارد دیگــر نی ــا بســیاری م ــن ه ــار ای سرپرســت«. در کن
بحــث و بررســی قــرار گرفتــه کــه از شــاخص هــای آن مــی تــوان 
بــه مســئله کــودک همســری و حضــور بانــوان در ورزشــگاه 

زنان در مجلسزنان در مجلس
بررسی عملکرد چهارتن از نمایندگان زن دهمین دوره مجلس شورای اسالمی

سمیه محمودی
حزب و گروه ائتالف: اعتدال گرا  

درصد آرا :۵۷/24 درصد 
تحصیالت: کارشناسی ارشد جامعه شناسی ,دانشجوی دکتری 

سابقه نمایندگی : 
• نماینده ی اصفهان در دوره ی دهم مجلس شورای اسالمی 

• عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
• عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی 

ــا  ــب ب ــوق متناس ــدی حق ــش 1۵ درص ــه افزای ــان اینک ــا بی - وی ب
ــراد  ــرای اف ــیاری ب ــکالت بس ــر مش ــن ام ــه ای ــت ک ــورم نیس ــرخ ت ن

اظهــار کــرد: دولــت ادعــا مــی کــم درآمــد ایجــاد مــی کنــد، 
ــوق، کنــد بــا افزایــش نقدینگــی  ــد حق ــطه رش ــه واس ب

حــال بایــد بــه ایــن نکتــه تــورم افزایــش مــی یابــد 
کــرد  توجــه  ــالح نیــز  ــا اص ــت ب ــه دول ک

بنزیــن و  ــن قیمــت  ــه ی بنزی ــز یاران واری
حســاب  خــود بــه  خانواده هــا 
افزایــش  نقدینگــی موجــود در بــه 
ــن  ــه دام مــی زد.جامع

هاجر چنارانی 
حزب و گروه ائتالف: اصول گرا 

درصد آرا:31/۵۷درصد
تحصیالت: کارشناسی ارشد جامعه شناسی 

زهرا سعیدی مبارکه 
حزب و گروه ائتالف: مستقل 

دررصد آرا : 30/84درصد 
ــی  ــی و مهندس ــی مال ــد مهندس ــی ارش ــالت : کارشناس تحصی

ــع ــرای صنای ــجوی دوره ی دکت ــع , دانش صنای
سابقه نمایندگی :

• نماینده مبارکه در دوره دهم مجلس شورای اسالمی 
ــس  ــی و سیاســت خارجــی مجل ــت مل • عضــو کمیســیون امنی

شــورای اســالمی 
• سخن گوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی 

- او از وزیــر تعــاون , کار و رفــاه اجتماعــی مــی خواهــد نیروهای 
ــمی  ــی و رس ــای پیمان ــه نیروه ــت ب ــرع وق ــرار دادی در اس ق
تبدیــل شــوند .از ایــن کــه دهــه شــصتی هــا بــه دلیــل ســن و 
ــد  سالشــان حــق شــرکت در آزمــون هــای اســتخدامی را ندارن
ــرای  ــی ب ــاه اجتماع ــتم رف ــر او سیس ــه نظ ــد .ب ــکایت میکن ش
ــری  ــاز نگ ــه ب ــاز ب ــا بدسرپرســت نی ــوار ی ــان سرپرســت خان زن
ــژه در  ــه وی ــان اســت ب دارد یکــی از موضوعــات مهــم بحــث زن
ــم  ــعه مه ــان در توس ــگاه زن ــعه جای ــال توس ــورهای در ح کش
ــژه  ــا توجــه وی ــی آنه ــه حضــور نقــش آفرین ــد ب ــه بای اســت ک
ــی  ــات منف ــه تعصب ــود، از ســویی ســقف شیشــه ای مجموع ش
کــه مانــع آن مــی شــود تــا زنــان از ســطح معینــی در سلســله 

ــازمانی  ــب س ــا مرات ــت فرداه ــا مدیری ــام دنی ــاال رود در تم ب
دوش  ــاور اســت و در بــر  ــردان خودب ــان و م زن
ــان  ــن می خودبــاوری نیــازی مبــرم بــرای ای
ــیرزنانی  اســت از تبــار ایــن کشــور تا ســقف ش

شیشــه ای را بــا حفــظ ارزش هــا 
و شــعائر اســالمی بشــکنند.

سابقه نمایندگی :
• نماینــده نیشــابور و فیــروزه در دوره ی دهــم مجلــس شــورای 

اســالمی
• عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
• عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی 

ــردن فراکســیون  ــد ))جــدا ک ــی میگوی - چناران
زنــان و خانــواده بــه ایــن دلیــل کــه در 
فراکســیون خانــواده آقایــان هــم حضــور 
ــد درســت   داشــته باشــند آن طــور کــه بای
انجــام نگرفتــه اســت(( و یکــی از جریاناتی  
جریــان  داشــته  حضــور  آن  در  کــه 
کــودک همســری اســت و معتقــد اســت 
ــان در  ــرای حضــور زن در کشــور مــا ب

مجلــس حــق کمــی قایــل هســتند .

اشــاره کــرد. کــه در جــای خــود خــوب اســت! امــا نقــد هایــی بــه 
ــه  ــه اینک ــت از جمل ــه وارد اس ــیون و ب ــن فراکس ــن ای ــرد ای عملک
ــا تأمــل نــگاه کنیــم بســیاری از مــوارد ذکــر شــده و  اگــر کمــی ب
بــه طــور کلــی اکثریــت طــرح هــای فراکســیون منحصــر بــه قشــر 

ــه مــی شــود.  خاصــی از جامع
یکــی از مســائل مهــم در مجلــس نظــارت بــر قوانیــن تصویــب شــده 
اســت. مســئله ای کــه متاســفانه شــاهد آن نیســتیم. بــرای نمونــه 
قانــون حــق مرخصــی همــراه بــا حقــوق دوره بــارداری زنــان 
شــاغل کــه بــه علــت عــدم نظــارت مناســب هیــچ تغییــر و اصالحی 

بــرای ایــن مســئله در مقــام عمــل صــورت نگرفتــه اســت.
نکتــه ایــن اســت کــه در بســیاری از موارد آســیب شناســی درســتی 
صــورت مــی گیــرد امــا در ادامــه پاســخ درســتی بــه آن مشــکالت 
داده نمــی شــود. ایــن پاســخ هــای نامناســب )در مرحلــه ی قانــون 
گــذاری( را مــی تــوان بــه دو دســته جــواب هــای ناقــص و جــواب 

هــای نادرســت تقســیم کــرد.
در جــواب هــای ناقــص، حیــن طراحــی پاســخ بــه همــه ی ابعــاد 
ــی آن  ــای احتمال ــد ه ــوارض و پیام ــا ع ــده، ی ــه نش ــکل توج مش
درنظــر گرفتــه نشــده اســت و یــا بــه انــدازه کافــی بــر روی عملیــات 
ســازی آن فکــر نشــده؛ در نتیجــه در مرحلــه ی عمــل نــاکار آمــد 

انــد.
جــواب هــای نادرســت، از بنیــاد اشــتباه هســتند. پاســخ هایــی کــه 
عکــس آن چیــزی کــه مــد نظــر اســت نتیجــه مــی دهنــد. انبوهــی 
مثــال از ایــن دســته جــواب هــا در حــوزه خانــواده وجــود دارد؛ هــر 
چــه قانــون گــذاری در ایــن حــوزه بیشــتر مــی شــود کانــون هــای 
خانــواده ســردتر و گسســته تــر مــی شــوند. همیــن عامــل اســت که 
ــه نوشــتن قوانیــن نشــدنی، بررســی مســائل  ــان را ب فراکســیون زن
ــازی هــای  خــاص و منحصــر، نشســت هــای تشــریفاتی و کاغــذ ب

اداری متهــم مــی کنــد.
گاهــا الزم اســت بــه جــای راهــکار هایــی بــرای پــس از خســارت، 
ــا حــد امــکان از  ــه مــی شــد کــه ت راه حــل هــای پیشــگیرانه ارائ
ــرای  ــو گیــری شــود. ب ــه مرحلــه ی آســیب جل رســیدن مســائل ب
مثــال مــی تــوان از صــدا ســیما ایــن مطالبــه را داشــت کــه چــرا 
ــی  ــد نم ــبی تولی ــه ی مناس ــواده برنام ــظ خان ــه ی حف در زمین

ــم  ــا خان ــود؟ قطع اوالد قبــاد از ایــن مســائل آگاهــی ش
دارنــد  ــه راســتی چــرا چنیــن بیشــتری  ولــی ب
از  را  در اقداماتــی  چــرا  ندیدیــم؛  ایشــان 

ایــن  هــای کنــار  فعالیــت  از  حجــم 
از  بُعــد فرهنگــی مشــکالت حقوقــی 

فــل  شــده انــد؟ و چــه بســیار غا
مشــکالتی هســتند کــه 
بــا پیشــگیری مناســب 
ــه درمــان  کارشــان ب
هــای ســخت نمــی 

ــند! رس

ریاست زنان !ریاست زنان !
بررسی عملکرد دو رئیس فراکسیون زناِن دهمین دوره مجلس شورای اسالمی

پروانــه سلحشــوری، در ســال 13۹4 عضــو کاندیــد هــای 
پیشــنهادی لیســت امیــد بــه ریاســت محمدرضــا عــارف، از حــوزه 
ــا آراء مردمــی برگزیــده  ــه نمایندگــی مجلــس ب انتخابیــه تهــران ب
ــه  ــه خان ــا ب ــه عنــوان نماینــده مــردم پ ــار ب ــرای اولیــن ب شــد و ب
ملــت گذاشــت. وی عضویــت کارگــروه روســتایی و عشــایری مناطق 
محــروم، معاونــت زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری و تدریــس در 

ــه خــود دارد. دانشــگاه آزاد اســالمی را در  کارنام
سلحشــوری از ابتــدای تصــدی پســت نمایندگــی، عضــو کمیســیون 
ــه  ــال های ۹۵ و ۹6 ب ــن در س ــد و همچنی ــس ش ــی مجل فرهنگ

ــان برگزیــده شــد. ریاســت فراکســیون زن
از جملــه لوایــح مطــرح شــده در مجلــس مــی تــوان بــه »افزایــش 
ــونت  ــن خش ــه م ــران«، »الیح ــن ازدواج دخت س
ــان  ــه زن ــون بیم ــار قان ــش اعتب ــان«، »افزای زن
ــور  ــزام حض ــرح ال ــن ط ــه دار« و همچنی خان
وزیــر زن در کابینــه ریاســت جمهــوری و 
افزایــش تعــداد نماینــدگان زن)بــدون توجه 
بــه اصــل شایســته ســاالری( در مجلــس 
اشــاره کــرد. الزم بــه ذکــر اســت 
ــق  ــا محق ــرح ه ــن ط ــر ای ــه اکث ک
نشــده و نهایتــا در دوره هــای بعــد 
تصویــب شــده انــد. اگرچــه لوایــح 
ــا  ــود ب ــام خ ــده در مق ــرح ش مط
اهمیــت مــی باشــند امــا بایــد بــه 
اولویــت هــای جامعــه نیــز توجــه 
ــه  ــه ک ــل توج ــه قاب ــت. نکت داش
ــره  ــه چه ــوری را ب ــم سلحش خان
ــدل کــرده  شــناخته شــده امــروز ب
اســت،  انتقــاد هــای تنــد و صریــح 

ــت. ــس اس ــان در مجل ایش
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بــه نظــر مــن وظیفــه ای کــه االن وجــود دارد، این اســت بــه نظــر مــن وظیفــه ای کــه االن وجــود دارد، این اســت 
کــه شــما بیاییــد مســایل را تقســیم بنــدی کنیــد؛ ببینیــد کــه شــما بیاییــد مســایل را تقســیم بنــدی کنیــد؛ ببینیــد 
کــدام مســایل اصلــی اســت، کــدام مســایل تبعــی؛ چون کــدام مســایل اصلــی اســت، کــدام مســایل تبعــی؛ چون 
اگــر مســایل اصلــی حــل شــود، مســایل تبعــی بــه دنبال اگــر مســایل اصلــی حــل شــود، مســایل تبعــی بــه دنبال 
آن حــل خواهــد شــد. اگــر دیدیــد چیــزی جزو مســایل آن حــل خواهــد شــد. اگــر دیدیــد چیــزی جزو مســایل 
ــت  ــِز هم ــت متمرک ــوزه فعالی ــت، آن را از ح ــی نیس ــت اصل ــِز هم ــت متمرک ــوزه فعالی ــت، آن را از ح ــی نیس اصل
طلــب خــود خــارج کنیــد و بــه مســأله اصلــی بپردازیــد. طلــب خــود خــارج کنیــد و بــه مســأله اصلــی بپردازیــد. 
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