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نشریه دخترانه دانشگاه پیام نور مشهد

)دفتر تحکیم وحدت(

ایستگاه یازدهم 
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انقالب اسالمی و در اثنای آن شعار نه شرقی 
نــه غربی جمهوری اســالمی تحولــی بزرگ 
در جامعه زنان ایران رقــم زد.  قبل از انقالب 
الگوی زنانه برای زنان کشور یا زن شرقی بود 
با ســاختاری منفعل و ســنتی که هیچگونه 
تاثیرگــذاری در جامعــه و سرنوشــت خــود 
نداشــت و یا الگوی زن غربی بود که سراســر 
دیدگاهی ابزاری و شــی انگاری  در آن دیده 
میشد و سر انجام روشنی نداشت ؛ اما الگوی 
ســومی که با آمدن انقالب اســالمی مطرح 
شد زنان مطابق با ارزش های اسالمی بودند 
، الگویی که خط بطالن  بر الگوهای شــرقی 
 و غربی کشــید و ناکارآمدیشــان را در جامعه

 ثابت کرد.
ثابت کرد کــه جامعه برای پویایــی و دوری از 
تحجر به توانمند ســازی زنان  و حضور شان 
در تمامی عرصه های فرهنگــی،  اجتماعی 
و سیاســی نیاز دارد؛ بنابراین زنــان عالوه بر 
ایفای نقش در محیط خانوادگی در جامعه نیز 

به نقش آفرینی رسیدند.
حضور زنان در کســوت نمایندگی در مجلس 
شــورای اســالمی و دســت یابی بــه قانون 
گذاری و نظارت بخشی از مشارکت سیاسی 
زنان را جلوه گر اســت کــه خروجی عملکرد 
آن سرنوشت جامعه را میســازد.  که گاهی با 
عملکرد موثر اتفاقات خوبی برای حقوق زنان 
رقم میخورد  و گاهی در اثــر انفعال در مقابل 
جریان های سیاسی  حق خواهی برای زنان 

حاصل نمیشود.
 در این شماره از نشریه صبا با توجه به اهمیت 
و حضور بانوان توانمند در عرصه سیاســی و 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی در راستای 
حل مسائل و مشکالت زنان جامعه به بررسی 
عملکرد فراکســیون زنان در دوره قبل و دوره 
فعلی و گوشه ای از فقدان قوانین در این حوزه 
می پردازیم تا گامی هر چند کوچک اما موثر در 
جهت مسیر بهتر شدن مجلس خیلی در حوزه 

زن و خانواده باشد

سومین شماره نشریه دخترانه صبا
صاحب امتیاز: 

انجمن اسالمی پیام نور
مشهد)دفتر تحکیم وحدت(

مدیر مسئول و سردبیر:
مهدیه روحانی فر

هیئت تحریریه: 
الهه لشــکری، ریحانه زراعتکار، انیس 
عرب زاده،  مهدیه روحانــی فر، فاطمه 

متقیان.

ویراستار: 
ریحانه زراعتکار،مهدیه روحانی فر

صفحه آرا: 
صهبا صابری

بــرای دریافــت شــماره های گذشــته  
نشــریه صبا و اعالم همــکاری  و انتقال 
پیشــنهادات به صفحه نشــریه صبا در 
اینســتاگرام و کانــال تلگــرام مراجعــه 

فرمایید.
@saba_ispnum 

بسمه تعالی

لیکن من همیشه این نگرانی را دارم، حاال که ما آمده ایم و می خواهیم برای پایان دادن به یک ستم 
بزرگـ  که در همه جای دنیا هم هنوز معمول اســتـ  اقدامی بکنیم؛ باز در دام همان اشــتباهاتی 
که دیگران کردند، بیفتیم. البته خانمهای فرزانه و هوشمند در دانشگاهها و محیطهای فعالیت 
اجتماعی، علمی و دینی، همه وظیفه دارند؛ منتها شما که در جای حساسی مشغول به کار هستید، 
این توانایی را دارید که با قانونگذاری، کار را عملیاتی و اجرایــی کنید؛ ولی آنها می توانند فقط در 

سطح عمومی روی فرهنگ اثر بگذارند.
به نظر من وظیفه ای که االن وجود دارد، این اســت که شما بیایید مســایل را تقسیم بندی کنید؛ 
ببینید کدام مسایل اصلی است، کدام مسایل تبعی؛ چون اگر مســایل اصلی حل شود، مسایل 
تبعی به دنبال آن حل خواهد شد. اگر دیدید چیزی جزو مسایل اصلی نیست، آن را از حوزه فعالیت 

متمرکِز همت طلب خود خارج کنید و به مسأله اصلی بپردازید.
مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان با بانوان نماینده در مجلس شورای اسالمی

۱۳۸۰/۷/۱۴

سخن سردبیر
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مهدیــه روحانی فر، دانشــجوی روان شناســی|  بهاِر امســال، بهارســتان 
سرنشینان اش در مجلس دهم را با همه پستی و بلندی های اش پیاده و 

یازدهمین دور از مسافرانش را سوار کرد !
با نگاه به دوره قبل می بینیــم رکورد حضور زنــان در دوره دهم مجلس 
شکسته و سالن ســبز بهارســتان میزبان ۱۷نماینده خانم بود. بررسی 
عملکرد و کیفیت حضورشان طرح های که پیگیری کردند می توان به: 
پیگیری طرح کودک همسری_ پیگیری خروج زنان نخبه از کشور بدون 
اذن همسر_ ورود زنان به ورزشــگاه_ تصویب طرح اسیدپاشی_ الیحه 

اعطای تابعیت به فرزندان و مادران ایرانی و....
اینها بخشی طرح های دوره دهم بود که برخی از آن مبدل به قانون شد 
و برخی از آن به علت وجود نقائص و اشــکاالتی که در آن وجود داشــته 
صالحیت مصوب شــدن را نداشــت. علی رغم پیگیری هــای پرتالش 
نمایندگان خانم در مســائل زنان نقدهایی بر عملکرد آنان وارد اســت؛ 
همانطور که از مسائل پیگیری شــده مشهود است عدم توجه به اولویت 
بندی مشکالت آحاد زنان جامعه و همچنین عدم ارائه طرح های جامع 
که شامل رفع مشکالت تمام اقشــار زنان باشد و پیگیری مطالبات قشر 
بخش بخصوصی از زنان و هدایت افکار عمومی از طریق رسانه و پررنگ 
نشان دادن آن مطالبات دســت چندمی ، آنها را از مسئولیت اصلی که 

رساندن صدای مشکالت واقعی تمام زنان جامعه است دور کرده بود.
مسئله دیگری که فقدان آن ملموس بود موضوع نظارت بر اجرای قوانین 
اســت ؛ در نتیجه عدم نظارت ،قوانین صرفا در غالــب اوراق متروکه ای 

محبوس می مانــد و ثمره ای بــرای جامعه ندارد در واقــع بدون نظارت 
قوانیــن ضمانت اجرایی نخواهند داشــت.مورد دیگری که باعث شــد 
چندان خروجی مطلوبی ، منطبق بر جامعه در فراکسیون زنان دوره دهم 
شاهد نباشــیم، عدم توجه به اسناد باالدســتی و منطبق سازی قوانین 
اسالمی با کنوانســیون های بین المللی بود. حال دوره یازدهم مجلس 
در شرایط اپیدمی کرونا آغاز به فعالیت کرده است ، مجلسی که ۱۶ خانم 
در کسوت نمایندگی داردو متاسفانه در ابتدای راه از دغدغه های مادرانه 
خانم فاطمه رهبر محروم مانده. از بررسی نمایندگان زن اینطور پیداست 
که ســابقه و دغدغه های آنان در این دوره به مشــکالت مردم نزدیک تر 
اســت و شــاید بهتر در حوزه زنان با تصویب قوانین ســازنده و به عنوان 
یک دستگاه مهم نظاراتی بر قوانین مطلوبی که صرفا تا مرحله تصویب 
رسیده و از اجرا بازمانده است موثر باشند. انتظار می رود فراکسیون زنان 
با داشتن برنامه عمل به دور از هیاهوهای سیاسی و جو سازی های رسانه 
ای و با نگاه به داخل کشور و مشکالت عامه زنان و دوری از راِه رفته دوره 
های قبل و مسائل حاشــیه ای خودداری کند. مجلس فعلی به فرموده 
مقام معظم رهبری یکی از قویترین و انقالبی ترین مجالس دوران انقالب 
است فرمایشات ایشان وزِن مسئولیت نمایندگان را سنگین تر کرده است 
. با روی کار آمدن مجلس انقالبی کورســوی امیــدی در دل های مردم 
جامعه شکل گرفته تا راه چاره ای برای بهبود شرایط فعلی و برون رفت از 
مشکالت بیندیشند و ضربه هایی که به واسطه ناکارآمدی دوره های قبل 

بر پیکره زندگی مردم و انقالب وارد شده است را التیام بخشند.

انیس عرب زاده، دانشجوی علوم اجتماعی|  مسئله جانبداری حقوق زنان 
و تبعیض مثبت در غرب: این دوره از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ در 
این دوره که ساختار تبعیض، مثبت است برابری حقوقی کافی نیست و 
منطق تبعیض حقوقی این است که زنان از جمله افرادی در جامعه هستند 
که به دلیل تبعیض های جنســیتی باید به نفع آنان تفاوت های حقوقی 
و جانبدارانه پیش بینی شــود. در برخی از احکام فقهی، در حال حاضر، 
ردی از نظریه هجر حقوق زن دیده میشود؛ ازجمله نذر  کردن توسط زن 
شوهردار، آزاد کردن برده و روزه مستحبی، ممکن است کسی از باب هجر 
حقوقی نسبی تلقی کند؛ مثال بگوید که منافع زن معقوله متعلق به همسر 

است و اگر این درست باشــد، درآمد زن به همسر تعلق می یابد که ما این 
مسئله را نمی پذیریم. تبعیض مثبت، دستاورد موج دوم فمنیست در غرب 
است. در موضوع ساختاری حقوق زن در غرب، دو مسئله حقوق برابری و 
تساوی طلبانه و ساختار حقوقی تبعیض مثبت را داریم. جوهره حقوق زن 
در غرب به این دو مسئله برمیگردد. دستاورد امواج فمنیست به ترتیب: 
موج اول توانست تا حدی به برابری دست پیدا کند اما در موج دوم، برابری 
کافی نیست و به خاطر پیشــینه تاریخی، عقب ماندگی و انحطاط زنان، 
برای اینکه جایگاه خود را پیدا کنند؛ باید در حقوق به نفع آنان، تفاوت های 

حمایتی وضع شود.

نه به راه رفته

مسافران بهارستان 
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۱(رسالت اصلی و  اولویت  خود را در حل کدام مسایل حوزه زنان می بینید؟ 
مساله زنان و خانواده در کشور ما مساله ای چند وجهی و متاثر از موضوعات 
گوناگون است و در بسیاری از ادوار مختلف دچار افراط و تفریط هایی شده 
است و از مسایل مختلفی رنج می برد:  در حوزه نگرشی، نگاه های جزیره 
ای به بخشی از مسایل زنان در یکی از حوزه فردی، خانوادگی و یا اجتماعی 
و غفلت از سایر حوزه ها اســت که حتی اگر ظاهرا گامی به سمت حل آن 
معضل ویژه باشد، معضالت جدیدی در بخشهای دیگر پدید آورده است. 
پس یکی از اولویتهای نگاه جامع و چندوجهی به موضوع زنان و خانواده 
است. به طور مثال عمده تالشهای حمایتی از حضور اجتماعی زنان در 
عرصه های شغلی و تحصیلی فرد محور می باشد بدون اینکه به جایگاه زنان 
در خانواده توجه نماید. لذا شما در بیشتر دانشگاه هایی که درصد باالیی 
از دانشجویان آنها از زنان هستند نشانه از از تسهیالت و امکانات مورد نیاز 
مادران دانشجو می بینید و یا در محیطهای شغلی به موضوع تسهیالتی 
برای پاسخگویی به نیاز عاطفی مادر و فرزند به یکدیگر در ساعات طوالنی 
کار مشاهده نمی کنید و ...  از سوی دیگر در حوزه ساختارهای در ساختار 
سیاسی و اداری کشــور نیز دســتگاه ها و نهادهای متعددی متولی این 
موضوع هستند که علیرغم برخی تمهیدات برای هماهنگی و هم افزایی 
آنها اغلب جزیــره ای عمل و حتی در برخی موارد بــه خاطر برخوردهای 
ســلیقه ای در جهت خالف یکدیگر عمل می کنند. لذا به نظر می رســد 
رسالت اصلی و گام اول در راستای حل مسائل زنان ایجاد ساختارهای غیر 
سیاسی فراگیر در این حوزه برای شناســایی و تدوین برنامه جامع در این 
زمینه و همچنین ارتقاء و اصالح ساختارهای اداری موجود و افزایش هم 
افزایی آنها در حل این معضالت است.  البته در این حوزه اسناد و قوانین 
متعددی وجود دارد که برخی دچار اشکاالت صوری و محتوایی هستند و 
برخی در مرحله اجرایی دچار مشکل شده اند. به نظر می رسد رسیدگی به 

این موارد اولویت اول حوزه زنان و خانواده باشد.

 ۲(به عنوان نائب رئیس فراکسیون زنان،مهمترین مشکالتی که فراکسیون 
می بایست ورود یا اقدام کند چیست؟ 

- شناخت ظرفیت های قانونی موجود و نظارت دقیق بر اجرای آن در همه 
نهادهای متولی به منظور صیانت از حقوق قانونی زنان و خانواده 

- ریل گذاری قانونی برای تقویت هم افزایی نهادهای متولی و ایجاد نهاد 
فراقوه ای با جایگاه قانونی الزم  برای رسیدگی به مسائل این حوزه جهت 

اجتناب از سیاست زدگی و برخورد جناحی و سلیقه ای 
- تالش در جهت تاکید بر صیانت از جایگاه خانواده و زنان در تدوین همه 

قوانین مجلس به دلیل جایگاه محوری آنان در جامعه 
- حمایت جدی قانونی و نظارتی از اقشار خاص از جمله: تامین زیرساخت 
های حماینی از زنان متاهل و دارای فرزند در عرصه های شغلی و تحصیلی، 

زنان سرپرست خانوار، زنان و کودکان بدسرپرست، کودکان کار و ....

 ۳( نقطه قــوت و نقطه ضعف فراکســیون زنــان در دوره دهم از نظر شــما 
چیست؟ 

بی تردید در همــه ادوار مجلس نمایندگان مختلفــی دغدغه این حوزه را 
داشته و به فراخور توان خود به این موضوع پرداخته اند. اما به نظر می رسد 
مهمترین نقاط ضعف عبارت نگاه های کوتاه مدت و نقطه ای به مسائل و 
فقدان جامع نگری در این حوزه مهمترین آسیب به شمار می رود. همچنین 
مجلسی که باید پیشران و زمینه ساز حل زیربنایی مشکالت باشد گاه دچار 

سطحی نگری و رویکرد شعاری در این حوزه شده است.  
 

۴(مجلس یازدهم  در به ثمر رسیدن مطالبات واقعی زنان چه نقشی میتواند 
ایفا کند؟ 

بنا به شان تقنینی و نظارتی مجلس، ریل گذاری و بسترسازی قانونی برای 
حل معضالت این حوزه اولین اولویت به شــمار مــی رود. بدین ترتیب در 
حوزه قانونگذاری نیازمند بازبینی در تعیین اولویتهای مسائل این حوزه 
و شناســایی خالهای قانونی  موجود و رفع آنها از طریق تصویب قوانین 
جدید و یا اصالح قوانین موجود و یا رفع موانع اجرایی قوانین بر زمین مانده 
هستیم. بی تردید این امر نیازمند تقویت حوزه وظایف نظارتی مجلس و 

کشف خالءهای قانونی و اجرایی در این زمینه می باشد.

5 (در رابطه با الیحــه صیانت ، کرامت و تامین امنیت بانوان که توســط قوه 
قضاییه یکسری اصالحات شــکل گرفت  و به دولت فرســتاده شده است 
نظرتان را بفرماییــد.  نقاط قوت و نقاط ضعف الیحه چه مواردی اســت و به 

عنوان نائب رئیس فراکسیون زنان چه رویکردی نسبت به آن دارید؟
در مورد الیحه صیانت کرامت بانــوان  چون الیحه توســط دولت هنوز به 
مجلس ارائه نشده نظر خاصی ندارم. در صورت ارائه الیحه و دریافت مجلس 
در کمیسیون بررسی و نقاط قوت و ضعف را احصا خواهیم کرد. تاکید بر 

ارسال الیحه داریم اما هنوز دریافت نکردیم

6( تشکیل کمیسیون خانواده و جمعیت  را چطور میبینید و نظرتان را در 
این باره  بفرمایید.

در مورد کمســیون خانواده معتقدم هســتم برای اینکه مجلس شــورای 
اسالمی بتواند نقش موثر و منسجمی در جهت اجرایی کردن اصل دهم 
قانون اساسی اهداف،  چشم انداز ، سیاست های کلی ابالغی خانواده و 
جمعیت ایفا کند از طرفی شاهد این تعدد نهاد های سیاست گذار و برنامه 
ریز در حوزه خانواده را و همین طور خال حضور موثر و قوی مجلس مرجع 
معین قانون گذار در این حوزه را تشکیل کیمسیون تخصصی و ویژه ای را 
برای بررسی کارشناسی مســائل حوزه خانواده و پیگیری و نظارت دقیق 
، مستمر بر عملکرد دستگاه های اجرایی و پیشــگیری از موازی کاری و 
عدم هم پوشانی با سیاســت های کالن قوانین مصوب ضروری میدانم. 
این کمیسیون با نگاه جامع و رویکردی کارشناسی به موضوعات کودک و 

نوجوان ، جوان میانساالن و سالمندان می بایست بپردازد.

مصاحبه اختصاصی نشریه صبا 
با سرکارخانم فاطمه رحمانی 

نائب رئیس فراکسیون زنان و نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی
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ریحانه زراعتکار، دانشجوی مهندسی مدیریت 
پــروژه|    خاطره ای از صبا، ســرکار خانم شهره 
پیرانی در اینستاگرام پستی را منتشر کردند؛ 
خاطرات و اتفاقات گذشــته ای نه چندان دور 
به سرعت از پیش چشمم عبور کرد. زمانی که 
کودکی خردســال بودم، در اوج وابســتگی و 
دلبســتگی به والدین، مادر و پدر برای درمان 
پدر، راهی تهــران شــدند. از تــب کردن ها و 
گریه های نیمه شــب از روی دلتنگی بگذریم؛ 
باید عادت می کــردم. زندگی مــا همین بود. 
اینکه من دلم می خواست مانند همه ی بچه ها 
برای تفریح کردن همراه پدرم بــه پارک بروم؛ 
امکان پذیر نبود، درخواست همراهی مادر هم 
کم لطفی بود. خانواده ی مــا مثل خانواده ی 
دوســتان و نزدیکان نبود. خانواده ای که پدر، 
مســئولیت و نقــش بیشــتری داشــته و مادر 
در چارچوب خانه، عشــق طبخ کند و عشــق 
بیافرینــد. در خانه ی ما، مادر با حفظ ســمت 
مادرانگی، پدر هــم بود. مادری کــه عالوه بر 
مسئولیت سنگین خانه داری، باید مسئولیت 
پسر ارشــد خانواده را هم بر دوش می کشید. 
تر و خشــک کردن خانواده پدری بر عهده ی 
مادر بود. رسیدگی به امور خانه از قبیل تربیت 
فرزند، خرید مایحتاج روزانه، ُپر کردن و حمل 
دوتا دوتای کپسول های گاز شصت کیلویی، و 
طی کردن چهار طبقه با شصت پله، ایستادن 
در صف کوپن در سرمای زمستان با پای پیاده، 
ثبت نام در مدرسه، دریافت کارنامه، حضور در 
جلســه اولیاء مربیان، ثبت نام در کالس های 
ورزشی، خرید لوازم التحریر، خرید لباس های 

نو، برگزاری آیین شب چله و عید نوروز و...
در خانه ی ما، خانه تکانی، شستن  فرش های 
ســه در چهار که وقتی آب در تار و پودش خانه 
می کند سنگین تر می شود نیز، بر عهده ی مادر 
بود. پروسه ی سخت و طاقت فرسایی که من از 
عهده ی انجام دادنش بر نمی آمدم و افسوس!
در کنار این ها، همراهی بیمار در بیمارستان، 
در بخشــی که فقــط آقایان حضــور دارند؛ بر 

عهده ی مادر بود.  تکیه گاه و ستون خانه مان، 
مادر بود. مادری که زیر فشــارهای زندگی به 
ســختی قامتش را اســتوار نگاه می داشــت؛ 
توصیه قریب بــه اتفاق افراد، حّتــی خانواده 
همســرش، به مادر این بود کــه: طالق بگیر 
و بچه هــا را رها کــن! مــادری کــه اعصاب و 
روان جامانــده ی پــدر را تحمل می کــرد و از 
ضربات مشــت های صدام! در امــان نبود. با 
این حال ایســتاد و زندگــی اش را حفظ کرد؛ 
چاره ای نداشــت! هیچکس، فرزندانش را به 
او نمی بخشــید. چرا که ولی فرزندانش نبود! 
هیچکس، ایــن را نمی دیــد که مــادر در این 
زندگــی، پیش از مــادر بودن یک پدر اســت. 
مادری که حق پدری بیشتری داشت، هر سال 
روز پدر، به پــدر خانواده هویت می بخشــید. 
پــدر از دنیــا رفت؛ الحمــداهّٰلل اجــداد پدری 
پیش از ایــن، از دنیا رفته بودنــد! زندگی مان 
دســتخوش تغییرات شــد. حال، مــادر برای 
اثبات مادرانگــی اش باید پله هــای دادگاه را 
باال و پایین می کرد! باید مادرانگی اش را ثابت 
می کرد تا فرزندانش را داشته باشد. فرزندانی 
را که برای نگهداری شــان ســال ها ســختی 
کشیده و آنها را به دندان گرفته بود. پس از آن 
که دادگاه به این مهم رسید که مادر می تواند، 
قیمومت ما را به ایشــان سپرد؛ بازی جدیدی 
آغاز شــد. هر از گاهی بایــد در دادگاه حاضر 
می شــدیم و مادر بایــد از مادرانگی اش دفاع 
می کرد. چقــدر حقارت آمیز اســت که، مادر 
برای هزینه های زندگی باید فاکتور ارائه دهد تا 
دستگاه قضایی، اطمینان حاصل کند؛ مادر 

واقعا دارد مادرانگی می کند!

بیســت ســالم را تمام کرده بودم؛ برای اینکه 
بتوانم خدمتگزار زائران علی بن موسی الرضا 
علیه السالم باشم، راهی حرم شدم. پرس وجو 
کنان به باب  الکاظم رسیدم تا از شرایط ثبت نام 
اطالع پیدا کنم. مسئول آن جا گفت خانم های 
مجرد باید امضای پدر را داشــته  باشند . گفتم 
پدرم فوت کرده. گفتند پدربزرگ یا مادربزرگ 
پدری! گفتــم: فوت کردنــد، گفتند عمویی، 
چیزی. گفتم نــدارم؛ قیمــم مامانمه. گفتند 

حاال یک کاریش می کنیم!
بدم آمــد؛ از آن جــا زدم بیــرون و بغض کردم. 
نگاه هــای کنجــکاو کــه بیشــتر بــه فضولی 
می ماند و مادرم را به رســمیت نمی شناســد. 
نگاه هایی که حّتی ســن قانونــی ام را نادیده 
می گیرنــد. نگاه هایــی کــه حتمــا بایــد، 
کســی سرپرســتی تــو را بــر عهــده داشــته 
 باشــد وگرنه تو را آدم حســاب ات نمی کنند. 

نگاه هایی که...
یک بام و دو هوا نمی شــود؛ قوانین سلیقه ای 
شــما دارد ما را زیر نگاه های حقارت بار از زن 
بودن پشــیمان می کنــد. نگاه هایی که باعث 
می شود قید مادر بودن را بزنیم؛ چرا که مادرها 
را به رســمیت نمی شناســند! زنــان خانه دار 
بدون بیمه و درآمد، بی پناه اند و محبورند تن به 
زندگی ای بدهند که خارج تحمل شان است؛ 
زنان بدون درآمــد در صورت احراز صالحیت، 
نمی تواننــد فرزندان شــان را نــزد خــود نگاه 
دارند. هرگز به زنان عاقله و بالغه ی بیوه، خانه 
اجاره نمی دهند. زنان همیشه باید پشت سر 
مردی پنهان شوند تا حقوق شان را به رسمیت 

بشناسند.

مادری
 غیر قانونی!
داستان های صبا، روایت بخشی از دغدغه 
های زنان جامعه  این قسمت مادری 
غیر قانونی!
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حقوق زنان
الهه لشکری، دانشــجوی حقوق|   باید نگاه مان را عوض 
کنیم تا زیبایی ها را ببینیم. حضرت محمد)ص(: )اکثر  

الخیر فی النساء(بیشترین خیر و برکت در زنان است.
نگاه کلی به)زن( در قانون اساســی: تــا قبل از قانون 
اساسی به نیروی انســانی و کرامت و حقوق شان توجه 
نمی شــد؛ به خصوص  که زنان در نظام طاغوت به ظلم 
و ستم متحمل شدند. به حقوق آنان در نظام اسالمی و 
قانون توجه بیشتری شد. در قانون اساسی به زن مانند 
یک شیء نگاه نمی شود، بلکه وظیفه خطیر مادری را 
دارد زیرا پرورش دهنده نسل آینده و  بسیار انسان ساز 

است.
اصل۲۰ قانون اساســی: )همه افراد ملت اعم از زن و 
مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق 
انســانی، سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
با رعایت موازین اســالم برخوردارند(  حمایت یکسان 
قانون نســبت به افــراد جامعه در همــه زمینه ها تاکید 

دارد.
مهمترین اصل قانون اساســی که نــگاه جامعی به زن 
دارد اصل۲۱قانون اساسی است )دولت موظف است 
حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسالمی 

تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱_ایجاد زمینه های مســاعد برای رشد شخصیت زن و 
احیای حقوق مادی و معنوی او)توجه به شخصیت زن(
دوران  در  خصــوص  بــه  مــادران  ۲_حمایــت 
بــارداری، حضانــت فرزنــد و حمایــت از کــودکان 

بی سرپرست)حمایت از مادران(
۳_ایجــاد دادگاه صالــح بــرای حفــظ کیــان و بقای 

خانواده) دادگاه صالح----< حفظ خانواده(
۴_ایجــاد بیمــه خاص بیــوگان و زنــان ســالخورده و 

بی سرپرست)بیمه خاص(
۵_اعطای قیمومــت فرزندان به مادران شایســته، در 
جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی)اعطای 

قیمومت-----<نبود ولی شرعی(

فاطمه متقیان، دانشــجوی علوم تربیتی| قصه از جایی شــروع شــد که در 
سالهای ۱۳۸5 تا ۱۳۸۹ که نویســنده کتاب در بنیاد شهید خراسان 
مشــغول فعالیت بود  و در آن مدت بــه جمع اوری اســناد و خاطرات 
شهدا می پرداخت در همین حین با خانواده نجاتی آشنا شد و خاطرات 
خانم مریم مقدس همسر جانباز را ضبط کرد. محوریت کتاب، روایتی 
عاشقانه و ماندگار با موضوع دفاع مقدس  است، که خانم مریم مقدس  
همسر سردار جانباز اکبر نجاتی یکی از فرماندهان دفاع مقدس به بیان 

خاطراتشان میپردازند 
 در بخشــی از این کتاب می خوانیم: مردی الغراندام با کیفی بزرگ بر 
شانه، پشت در ایســتاده بود و البه الی کاغذهای میان دستش دنبال 

چیزی می گشت. سر بلند کرد: »از جبهه نامه دارین«.
همانجا ماتم برد! در دل گفتم خدایا! ما که کسی را در جبهه نداریم؟! 
هیچ به فکرم نمی رسید چه کســی نامه فرستاده اس! پستچی پاکتی 
را طرفم گرفت. چشمم به اسم روی آن افتاد و دلم ریخت: »فرستنده: 

اکبر نجاتی یزدی زاده«.
دست و پایم سست شد. می دانستم پدر توی اتاق نشسته و هر لحظه 
ممکن اســت بپرسد چه کســی آمده؟ با دســتی لرزان نامه را گرفتم و 
ســریع در را بســتم! لحظه ای همان جا پشــت در آهنی ماندم تا تپش 
قلبم آرام شــود. بعد گوشه حیاط ایستادم و ســعی کردم دور از چشم 
دیگران پاکت را باز کنم و نشان خانواده ندهم. مادر و خانم جان تازه به 
حیاط آمده بودند. مادر با دیدن رفتــار غیرعادی و چهره رنگ پریده ام 
کنجکاو شــد و پرســید: »چــی تــوی دستته؟«نمی توانســتم بگویم 
نامه اشــتباه آمــده و آن را پاره کنــم؛ برای همیــن نامــه را رو به رویش 
گرفتــم: »نمی دانم چــرا این پســره از جبهــه نامــه داده!« خانم جان 
تا شــنید اکبر نامه داده با دســت پشــت دســت دیگــرش زد: »خاِک 
عالم! چطــور جــرات کرده نامــه بده؟«مــادر هم بــا صدایی کشــدار 
 گفــت: »باریــکالاا... چــه کاراا... چشــمم روشــن... حــاال کارتون به 

نامه نگاری رسیده!«

معرفی کتاب 
»تا ابد با تو می مانم« 
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اعضای محترم فراکسیون زنان مجلس شــورای اسالمی. سالم علیکم. 
حضور متعهدانه و مســئوالنه ی شــمارا در این مکان مقــدس خیر مقدم 

عرض می کنیم.
تکیه زدن بر جایگاه مقدس خدمت! خدمت به مردمی که ماحصل نتیجه 
وفاداری و پای کار ماندنشان، جایگاه کنونی شماست! تعهدی بس خطیر 

که قبول آن،همتی میخواهد واال و عزمی راسخ!
موضوع تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان بــا توجه به تالش هایی که در 
جمهوری اسالمی شکل گرفته هنوز به جایگاه مطلوبی که در خور آن است 

دست نیافته و دارای مشکالت راهبردی و زیرساختی است.
وجود معضالت و مشکالت فعلی در حوزه زنان و خانواده ماحصل عملکرد 
ناصواب مجلس در دوره های گذشته است، نگاه سیاسی و تک بعدی به 
مسائل و منطبق سازی قوانین اسالمی با کنوانسیون های بین المللی و 
عدم توجه به اسناد باالدستی و سیاست های کالن همچون سیاست های 
ابالغی کلی خانــواده و جمعیت و عدم توجه به فرهنگ ایرانی اســالمی 

کشور است .
در آستانه تشکیل فراکســیون زنان و خانواده در مجلس یازدهم، انجمن 
اسالمی پیام نور مشهد عضو اتحادیه دفتر تحکیم وحدت، بر خود وظیفه 
می داند تا اولویت ها و مسائل مهمی که در شرایط فعلی پرداختن به آنها 

ضروری است را یادآور شود.
   نظارت : نظارت بر اجرای قوانیــن مصوب برای کارآمدی هرچه بهتر 

مجلس ضروری است.
نیاز هســت که نمایندگان ،در اجرای قوانین مصوبه نظارت به عمل آورند 
در غیر این صــورت قانونگذاری بدون نظارت ضمانت اجرایی نداشــته و 
موثر نخواهد بود. وظیفه مهمی که ادوار گذشــته مجلس در حوزه زنان و 
خانواده مغفول مانده و باعث شده عمال خروجی ثمربخش در این حوزه 

مشاهده نشود.

  جمعیت: سیاســت های تهدید جمعیت بیش از ۲۰ ســال توســط 
مسئولین در کشور اجرا می شود تا جایی که نرخ رشد جمعیت از ۲/۳ در 
سال ۶۵ به ۲/۱ درصد در سال ۹۸ رسیده است. عدم اجرای سیاست های 
کلی جمعیت، عدم طرح حمایتی برای فرزندان چهارم، ایجاد محدودیت 
سنی برای وام ازدواج و ... قسمتی از اقدامات دولت برای سلب انگیزه برای 
فرزند آوری است. از جمله مواردی که می تواند در افزایش جمعیت موثر 
باشد طرح تشویقی خانوادهایی که از چهار فرزند بیشتر دارند، گسترش 
تبلیغات و فرهنگ سازی از طریق رسانه های جمعی صدا و سیما و دیگر 

رسانه ها ، توسعه زیرساخت های اقتصادی چون اشتغال ، درمان رایگان 
ناباروری و کاهش هزینه های زایمان و...

  اشــتغال: افزایش میــزان تحصیــالت در زنان، افزایش مشــکالت 
اقتصادی در سال های اخیر باعث شــده زنان به مشارکت و فعالیت های 
اجتماعی و اقتصادی در کنار مسئولیت های خود در خانه و مسئله مهم 

تربیت فرزندان ایفای نقش کنند.
در کنار خانــه داری و حضور زنــان در صحنه خانه که هم بــرای زنان و هم 
برای اعضای خانواده ارزنده است، اهمیت حضور زنان در عرصه اجتماع 
غیرقابل چشم پوشی است بنابراین باید راه میانی را که همان الگوی سوم 
میباشد را زمینه سازی و جســتجو نمود تا میان این دو نقش هماهنگی و 
توازن برقرار گردد. گســترش اشــتغال نیمه وقت بانوان ،توسعه مشاغل 
خانگی، ایجاد تناســب مشــاغل زنان بــا ویژگی های زنــان و هماهنگی 
ساختارهای شــغلی با نقش های خانوادگی ، افزایش مرخصی زایمان با 
ضمانت شغلی در پایان دوره مرخصی، ایجاد تسهیالت در فضای کاری 
برای نگهداری فرزندان، ایمنی فضای شغلی بیمه بیکاری و بیمه درمانی 

و....

  ازدواج: موضوع ازدواج و تشکیل خانواده از جمله مسائلی است که 
بسیار مورد کم لطفی مسئوالن قرار گرفته تا جایی که حمایت از آن صرفا به 

افزایش وام ازدواج خالصه شده است.
از مهمترین بی توجهی به این موضــوع را میتوان به عــدم اجرای قانون 
تسهیل ازدواج جوانان اشاره کرد که ۱۵ ســال از تصویب آن می گذرد اما 
دریغ از نظارتی که بر اجرای آن ملزم شوند که اکنون الزم هست که پس از 

اصالح اشکاالتی که در ان وجود دارد، به اجرا درآید.
ذکر این مســائل که مهمترین دغدغه امروز ما و زنان جامعه ست قطعا به 
همین عناوین ختم نشده و هر کدام ازین مسائل،زیرشاخه های دیگری 
را هم شامل میشــود که قطعا بزرگواران در جریان کّم و کیف روند اجرایی 

آن هستند.
لذا بیان این عناوین،بمنظور یادآوری و بــه جریان افتادن قوانین و برنامه 
هایی است که در حواشی اهداف و جریانهای سیاسی،مغفول واقع شده و 

از تب و تاب اجرا به صرفا سرفصل های متروکه ایی بدل شدند.
مجلس انقالبی و فراکســیون زنان،نقطه عطف و امیدی شد برای به ثمر 
نشاندن این برنامه های کاربردی کرد و برای سرعت گرفتن نیروی محرکه 

اجرایی این مطالبات همراه شماست.

نامه انجمن اسالمی پیام نور مشهد 
به اعضای فراکسیون زنان در مجلس یازدهم


