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بـــی تردیـــد توجـــه بـــه مســـئله زنـــان و خانـــواده و برداشـــتن گام هـــای مثبـــت از جانـــب 
ـــگاه حاکمیـــت  ـــن مســـئله در ن ـــه  نشـــان دهنـــده اهمیـــت ای ـــن زمین سیاســـت گـــذاران در ای
ـــه ایـــن حـــوزه نیازمنـــد  اســـت. از طرفـــی حـــل بســـیاری از مســـائل و آســـیب هـــای مربـــوط ب
ـــه  ـــد ب ـــم کن ـــا را فراه ـــد آن ه ـــی توان ـــون م ـــا قان ـــه تنه ـــت ک ـــبی اس ـــای مناس ـــاخت ه زیرس
همیـــن دلیـــل اســـت کـــه قانـــون گـــذاری در جهـــت ارزش هـــا و سیاســـت هـــای کلـــی 

ـــت.  ـــوردار اس ـــژه ای برخ ـــت وی ـــور از اهمی کش
ـــواده  ـــان و خان ـــوزه زن ـــیت ح ـــه حساس ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــت ک ـــر داش ـــم را در نظ ـــن مه ـــد ای بای
ـــوزه  ـــن ح ـــون در ای ـــن قان ـــه، تدوی ـــر جامع ـــه آن ب ـــوط ب ـــات مرب ـــتقیم تصمیم ـــر مس و تاثی
نیازمنـــد کار کارشناســـی شـــده و در نظـــر گرفتـــن اولویـــت هـــا بـــرای شناســـایی و حـــل 
ـــن  ـــه ای ـــن ب ـــس پرداخت ـــدگان مجل ـــف نماین ـــی از وظای ـــت و یک ـــود اس ـــای موج ـــیب ه آس

ـــد. ـــی باش ـــی م ـــن پارامترهای ـــاظ چنی ـــا لح ـــئله ب مس
ـــتخراج  ـــق اس ـــور دقی ـــه را بط ـــن جامع ـــود در بط ـــائل موج ـــت مس ـــی بایس ـــذار م ـــون گ قان
نمایـــد. ایـــن جاســـت کـــه بحـــث اولویـــت هـــای قانـــون گـــذاری مطـــرح مـــی شـــود. 
ـــد  ـــت بای ـــر اس ـــوری ت ـــی ف ـــه عبارت ـــت و ب ـــف در اولوی ـــات مختل ـــه  از جه ـــری ک ـــا ام طبیعت

بیشـــتر مـــورد توجـــه مجلـــس باشـــد. 
ـــون  ـــر قان ـــا اگ ـــت طبع ـــد در نظـــر گرف ـــه بای ـــز مســـئله مهمـــی اســـت ک ـــن نی کارآمـــدی قوانی
بـــدون اســـتفاده از نظـــر متخصصیـــن تصویـــب شـــود و بـــه مرحلـــه اجـــرا برســـد و یـــا 
ـــی،  ـــبک زندگ ـــود، س ـــای موج ـــئله، آماره ـــف مس ـــاد مختل ـــه ابع ـــن آن ب ـــدگان در تدوی نماین
ـــن امـــر خـــود مـــی  ـــی نداشـــته باشـــند ای ارزش هـــای مـــورد قبـــول جامعـــه و ... توجـــه چندان

ـــد. ـــم کن ـــون فراه ـــدی قان ـــرای ناکارآم ـــه را ب ـــد زمین توان
ـــان  ـــوزه زن ـــذاری ح ـــون گ ـــه قان ـــر کارنام ـــت ب ـــروری اس ـــه م ـــور خالص ـــوق بط ـــه ف ـــژه نام وی
ـــس دهـــم و  ـــیون زنـــان مجل ـــی از عملکـــرد فراکس ـــش مهم در چهـــار ســـال اخیـــر و بخ
ـــا  ـــفانه ب ـــه متاس ـــواده ک ـــان و خان ـــوزه زن ـــم ح ـــای مه ـــت ه ـــر اولوی ـــت ب ـــذاری اس ـــه گ البت
وجـــود اهمیـــت فـــراوان، تاکیـــدات مـــداوم مقـــام معظـــم رهبـــری، اســـناد باالدســـتی و 
ـــیون  ـــژه فراکس ـــه وی ـــس و ب ـــت، مجل ـــب دول ـــراز جان ـــال اخی ـــد س ـــردم، در چن ـــات م مطالب
ـــه فراموشـــی ســـپرده شـــدند و  ـــا ب ـــه آن هـــا نشـــد بطوریکـــه تقریب ـــی ب ـــان التفات ـــان، آنچن زن
در صـــورت تـــداوم بـــی توجهـــی بـــه آن هـــا، در آینـــده ای نزدیـــک کشـــور درگیـــر مشـــکالت 

ـــد.  ـــد ش ـــیاری خواه بس
ـــه  ـــت ک ـــد اس ـــرایط امی ـــن ش ـــت ای ـــه در مدیری ـــوه مقنن ـــم ق ـــش مه ـــه نق ـــه ب ـــا توج ـــال ب ح
ـــدگان مجلـــس  ـــب نماین ـــت هـــای فرامـــوش شـــده از جان ـــن اولوی ـــری جـــدی ای شـــاهد پیگی

ـــیم. ـــم باش یازده

فاطمه کریمی-سردبیر
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- زن بودن در ایران ممنوع
ــری  ــه فانت ــردان ک ــی م ــرای باق ــد ب ــی ش ــا الگوی ــدر رومین ¬-پ

کشــتن دختــران و زن هایشــان را بــه واقعیــت بــدل کننــد
- من ناموس کسی نیستم

ایــن جمــالت گوشــه ای از تعابیــری اســت کــه پــس از رســانه ای 
ــی  ــان م ــر، بی ــه دیگ ــد نمون ــرفی و چن ــا اش ــرای رومین ــدن ماج ش

شــد.
حادثــه دردناکــی کــه بــدون توجــه بــه ابعــاد و مســئله یابــی دقیــق، 
بــه ســرعت تبدیــل بــه بهانــه ای شــد بــرای بــه اصطــالح مدافعیــن 
حقــوق زن داخــل و خــارج کشــور کــه دوبــاره علــم خشــونت علیــه 
زنــان را بلنــد کننــد و البتــه ملعبــه کســانی کــه در ایــن میــان ماهــی 

گیــری از آب گل آلــود را مناســب تــر مــی دیدنــد.

ــق و  ــی دقی ــیب شناس ــد آس ــه نیازمن ــی ک ــب ماجرای ــن ترتی ــه ای ب
نگاهــی همــه جانبــه بــود بــه مــدد فضــای ملتهــب نشــات گرفتــه 
از رســانه هــا تبدیــل بــه فاجعــه ای شــد کــه تمــام دختــران را تهدیــد 
مــی کنــد! فاجعــه ای کــه اگــر بــرای آن چــاره ای نیندیشــیم 
ــت  ــی تح ــه عادت ــود ب ــل ش ــت تبدی ــد نیس ــول بعی ــن ق ــق ای مطاب

ــی! ــن چنین ــات ای ــی و اصطالح ــوان زن کش عن
بــه دنبــال ایــن ماجــرا از طــرف دیگــر دوبــاره بحــث الیحــه تامیــن 
ــه  ــار ب ــک ب ــد وقــت ی ــی کــه هــر چن ــان داغ شــد. بحث ــت زن امنی
ــای  ــدد در فض ــای متع ــوژه ه ــی س ــف و در پ ــای مختل ــه ه بهان
رســانه ای پررنــگ مــی شــد و بنــا بــر قــول برخــی سیاســیون مــی 
توانســت چــاره ای باشــد بــرای منــع خشــونت علیــه زنــان و آغــازی 

ــی...  ــوع چنیــن حوادث ــری از وق ــرای بازدارندگــی و جلوگی ب
در پــی ایــن حادثــه معاونــت امــور زنــان هــم تنهــا راه چــاره را بــرای 
پیــش گیــری از ایــن اتفاقــات، تســریع در اجرایــی شــدن ایــن الیحه 

دانســت و خواســتار بررســی فــوری آن در دولــت شــد.
فراز و فرودهای تامین امنیت!

ــوان  ــت بان ــن امنی ــت کرامــت و تامی  بررســی مجــدد الیحــه صیان
کــه ابتــدا در دولــت نهــم بــا عنــوان "تامیــن امنیــت زنــان" تدویــن 
شــده بــود در ســال ۹۵ توســط معاونــت امــور زنــان دولــت یازدهــم 
ــال ۹۶  ــرات، س ــال تغیی ــس از اعم ــه نهایتاپ ــد ک ــرگرفته ش از س

آغاز یک پایان

ــی و  ــه حقوق ــی در جنب ــال اصالحات ــتر و اعم ــی بیش ــت بررس جه
کیفــری آن، بــه قــوه قضائیــه ارســال شــد و نهایتــا پــس از دو ســال 
در ســال ۹۸ الیحــه اصالحــی قــوه قضائیــه بــه دولــت بازگردانــده 
شــد امــا بــدون هیــچ تصمیمــی در خصــوص ارســال آن بــه 
مجلــس نــه مــاه در دولــت مســکوت مانــد و نهایتــا پــس از حادثــه 

اخیــر مجــددا بــر ســر زبــان هــا افتــاد.
در ایــن میــان بایــد دیــد محتــوای الیحــه مذکــور اصــال پتانســیل 
رفــع و پیــش گیــری از چنیــن اتفاقاتــی را دارد؟ بــه عبــارت دیگــر از 

کارآمــدی الزم برخــوردار اســت یــا خیــر؟!
ــن  ــت و تامی ــت کرام ــه صیان ــد الیح ــی ده ــان م ــا نش ــی ه بررس
ــه در آن  ــدی ک ــات مفی ــی اصالح ــود برخ ــا وج ــوان ب ــت بان امنی
ــر نشــدن  ــی اســت کــه پ ــان دارای خالهای ــه همچن صــورت گرفت
آن هــا، نــه تنهــا بازدارندگــی الزم را ایجــاد نخواهــد کــرد بلکــه در 
صــورت عــدم اعمــال اصالحــات صحیــح و الزم بــر آن، مــی توانــد 
علــی رغــم اهدافــی کــه ذکــر کــرده بــه تزلــزل نهــاد خانــواده هــم 

منجــر شــود.
از ایــرادات مهــم موجــود در ایــن الیحــه کــه در الیحــه دولــت نیــز 
بــه چشــم مــی خــورد ابهــام در ارائــه تعاریفــی اســت کــه از برخــی 
واژگان ارائــه مــی دهــد بعنــوان نمونــه واژه کلــی خشــونت یکــی از 
تعاریفــی اســت کــه توقــع مــی رفــت الیحــه جدیــد بــه جــای حــذف 
تعاریــف و مصادیــق پــر اشــکال موجــود در فصل اول الیحــه قبلی، 
بــه نحــو صحیــح آن را اصــالح کنــد و مطابــق بــا عوامــل اثــر گــذار 
بومــی بــه آن بپــردازد. از طرفــی کلماتــی همچــون مزاحمــت و یــا 
تحقیــر منــدرج در تبصــره دو مــاده ۳۶ هــم از مفاهیمــی اســت کــه 
ــا و ســطوح مختلفــی  ــاوت، معن ــه جهــت ابهــام، در شــرایط متف ب
ــه ســو اســتفاده مغرضــان را  ــن جهــت زمین ــه همی را داراســت و ب
فراهــم میکنــد. وجــود ابهــام در چنیــن مــواردی کــه از مصادیــق 
خشــونت بــه حســاب مــی آینــد راه را بــرای تفســیر قضــات در نهــاد 

حساســی همچــون خانــواده بــاز خواهــد گذاشــت.
ایــن مســئله در فصــل چهــارم و در بحــث مجــازات هــا نیــز قابــل 
ــح و روشــن  مشــاهده اســت. نصــوص کیفــری مــی بایســت صری
بــوده و تــا حــد امــکان موجــب تفســیر مضیغ قضــات و کارشناســان 
باشــد. از مهــم تریــن ایراداتــی کــه همچنــان بــه الیحــه وارد اســت 

سارا یادگاری
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ــه  ــگاری وســیعی اســت کــه در فصــل چهــارم آن ب بحــث جــرم ان
ــریع  ــث ورود س ــی باع ــه قبل ــد الیح ــه همانن ــورد ک ــی خ ــم م چش

نهادهــای قضایــی و حقوقــی بــه چهارچــوب خانــواده مــی شــود.
در ایــن الیحــه ماننــد الیحــه قبلــی بخــش زیــادی از مــواد مربــوط 
بــه مجــازات و آییــن دادرســی تقریبــا همــان قوانیــن فعلــی اســت 
ایــن در حالــی اســت کــه بــا وجــود مطالبــات رهبــری در خصــوص 
مســئله ظلــم بــه زن در داخــل منــزل، بحــث کارآمــدی درخصوص 
مســئله خشــونت خانگــی بــه طــور صحیــح وجــود نداشــته و بــا ایــن 

رونــد الیحــه مذکــور در ایــن زمینــه نیــز تاثیرگــذار نخواهــد بــود.
ــه توجــه کنیــم کــه هنگامیکــه در حــوزه اثبــات  ــن نکت ــه ای ــد ب بای
ــود دارد  ــال وج ــواده خ ــاد خان ــا نه ــون و خصوص ــن قان ــرم در ای ج
ــری در  ــچ تغیی ــدون هی ــررات، ب ــرار مک ــون و تک ــردن قان ــه ک فرب
آییــن دادرســی و اثبــات جــرم تاثیــری در اصــالح و رفــع خشــونت 

ــان نخواهــد داشــت ــه زن علی
از طرفــی مداخلــه ســریع نهادهــا در خانــواده ایــراد دیگــری اســت 
ــث  ــه بح ــت ب ــی بایس ــن م ــت بنابرای ــه وارد اس ــن الیح ــه ای ــه ب ک
ــن  ــان روش ــه آن ــوب مداخل ــده و چارچ ــه ش ــا توج ــف نهاده وظای

شــود.
بعـــالوه بایـــد پرســـید بـــرای تدویـــن چنیـــن لوایحـــی بـــه کـــدام 
جامعـــه آمـــاری اســـتناد مـــی شـــود و اصـــال تحقیقـــات علمـــی 
ـــذاری  ـــش تاثیرگ ـــرای افزای ـــه ب ـــن الیح ـــن ای ـــل از تدوی ـــی قب موثق

آن صـــورت گرفتـــه اســـت؟
ـــت را  ـــه معاون ـــاده از الیح ـــه ۴۱ م ـــن ک ـــود ای ـــا وج ـــه ب ـــوه قضائی ق
حـــذف و برخـــی مـــواد آن را اصـــالح کـــرده، همچنـــان نیازمنـــد 

ـــت. ـــتری اس ـــرات بیش ـــال تغیی ـــی و اعم بررس
ـــراوان  ـــای ف ـــری ه ـــود پیگی ـــا وج ـــه ب ـــت ک ـــب اینجاس ـــه جال نکت
معاونـــت و فراکســـیون زنـــان و مطالبـــه از قـــوه قضائیـــه بـــرای 
ـــت  ـــاه در دول ـــه م ـــدت ن ـــه م ـــه ب ـــی، الیح ـــرات حقوق ـــال تغیی اعم

مســـکوت مانـــد
ـــت امـــور  ـــدان دلخـــواه معاون ـــا چن ـــن الیحـــه، گوی ـــن وجـــود ای ـــا ای ب

ـــد.  ـــل بیشـــتری دارن ـــی تمای ـــه الیحـــه قبل ـــوده و نســـبت ب ـــان نب زن
خانـــم ابتـــکار در گفـــت و گـــو بـــا خبرگـــزاری مهـــر از احتمـــال 
ـــن  ـــر داد. ای ـــد خب اســـتفاده از مفـــاد الیحـــه پیشـــین در الیحـــه جدی
ـــتر  ـــب بیش ـــه مرات ـــین ب ـــه پیش ـــرادات الیح ـــه ای ـــت ک ـــی اس درحال

ـــود. ب
امــا در بررســی بحــث خشــونت علیــه زنــان بایــد بــه ایــن نکتــه توجه 
نمــود کــه وارد کــردن تمامــی تعامــالت بانــوان بــه عرصــه قانــون و 
قضــا، غفلــت از ســایر نیازهــای زنــان بــوده و خــود نوعــی ظلــم بــه 
زن تلقــی مــی شــود. بعــالوه قانــون چگونــه مــی توانــد بــه تنهایــی 

آرامــش و احتــرام را بــه زنــان و کانــون خانــواده بازگردانــد؟
خانــواده نهــادی صرفــا حقوقــی و ازدواج تنهــا یــک معاملــه نیســت 
کــه بــه ایــن ســهولت بتــوان برخــورد ســخت و قضایــی بــا آن کــرد 
و برخوردهــای قانونــی بــا خانــواده مــی بایســت در جهــت تحکیــم 

آن و در مســیر ارزش هــای اســالمی باشــد.
ضمــن ایــن کــه در زمینــه احقــاق حقــوق افــراد نــگاه مجــزا 
و منفــرق بــه فــرد بــدون توجــه بــه پیوســتگی هــای زندگــی 
اجتماعــی و دیگــر افــراد، راه را بــرای ایجــاد آســیب هــای بیشــتر 

در جامعــه بــاز خواهــد گذاشــت.

تدویــن و تصویــب قوانیــن در زمینــه خشــونت نیازمنــد فهــم صحیح 
از ایــن پدیــده، نگاهــی همــه جانبــه بــه مســئله، توجــه بــه فرهنــگ 
بومــی کشــور و مبنــا قــرار دادن خانــواده جهــت اثربخشــی قانــون 
اســت نــه اقداماتــی نظیــر بــازی هــای رســانه ای و ســوژه محــوری 
بــرای جلــب نظــر جامعــه. همچنیــن بایــد توجــه داشــت نمــی تــوان 
بــر اســاس پارادایــم هــای غربــی و نــگاه امانیســتی غــرب بــه فــرد 

اقــدام بــه تدویــن قوانیــن نمــود. 
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یکــی از مســائلی کــه همــواره در عرصــه بیــن المللــی مــورد بحــث 
ــه آن  ــوط ب ــای مرب ــش ه ــت و چال ــوم تابعی ــرد مفه ــی گی ــرار م ق

ــژه مســئله تعییــن تکلیــف افــراد فاقــد تابعیــت اســت. بوی
اکثــر کشــورها نیــز در ایــن زمینــه بــرای کنتــرل و تعییــن تکلیــف 
تدابیــری  و  قانــون کــرده  بــه وضــع  اقــدام  افــرادش  تابعیــت 

ــد.  ــیده ان اندیش
کشــور مــا هــم بــا توجــه بــه ایــن مســئله و پدیــده مهاجــرت اتبــاع 
خارجــی بــه خصــوص مهاجــرت از کشــورهای همســایه بــه ایــران 
ــه  ــورها ب ــایر کش ــد س ــوده و مانن ــتثنی نب ــده مس ــن قاع و... از ای

ــه اســت. ــون پرداخت ــه قان مســئله تابعیــت از زاوی

□ قانونی برای تابعیت فرزندان مادران ایرانی 
ـــان  ـــل از ازدواج زن ـــدان حاص ـــت فرزن ـــف تابعی ـــن تکلی ـــون تعیی قان
ـــان  ـــیون زن ـــای فراکس ـــالش ه ـــا ت ـــی ب ـــر ایران ـــردان غی ـــی و م ایران
ـــم  ـــرا ه ـــه اخی ـــید ک ـــب رس ـــه تصوی ـــال ۹۸ ب ـــم در س ـــس ده مجل

ـــت. ـــده اس ـــالغ ش ـــی آن اب ـــه اجرای ـــن نام آیی
ــی  ــادران ایرانـ ــاندن مـ ــش رسـ ــدف مهمـ ــا هـ ــه گویـ ــی کـ قانونـ
مشـــمول ایـــن قانـــون بـــه حقـــی بـــود کـــه بیـــان مـــی داشـــت 
ـــرد  . ـــد ک ـــب خواهن ـــران را کس ـــت ای ـــی تابعی ـــه راحت ـــان ب فرزندانش
ــه  ــرا کـ ــت چـ ــایند اسـ ــیار خوشـ ــئله بسـ ــن مسـ ــگاه اول ایـ در نـ
ـــی دارنـــد و  ـــدر خارج ـــیاری از فرزندانـــی کـــه مـــادر ایرانـــی و پ بس
ســـاکن ایـــران هســـتند بدلیـــل نداشـــتن تابعیـــت ایرانـــی در مســـائلی 
ـــل  ـــن قبی ـــوری از ای ـــت و ام ـــغل، مالکی ـــالت ، ش ـــون تحصی همچ

ـــف  در  ـــن تکلی ـــی تعیی ـــور کل ـــالوه بط ـــد. بع ـــه ان ـــکل مواج ـــا مش ب
ـــت در  ـــس از ســـال هـــا گامـــی مثب ـــراد پ ـــن اف ـــت ای خصـــوص تابعی

ـــت. ـــه اس ـــن زمین ای
ـــت  ـــده در حمای ـــر ش ـــه ذک ـــور ک ـــون همانط ـــن قان ـــد ای ـــد دی ـــا بای ام

ـــی الزم را دارد؟ ـــی کارای ـــوق زن ایران از حق
ــد،  ــرح شـ ــون مطـ ــن قانـ ــد تصویـــب ایـ ــه در رونـ ــئله ای کـ مسـ
وجـــود ایراداتـــی در آن بـــود کـــه باعـــث شـــد در ابتـــدای امـــر، 
ـــه مجلـــس  ـــان جهـــت اصـــالح ب ـــس از بررســـی در شـــورای نگهب پ
ـــر آن، در  ـــی ب ـــال اصالحات ـــس از اعم ـــا پ ـــا نهایت ـــود ام ـــترد ش مس

قالـــب یـــک مـــاده واحـــده و دو تبصـــره بـــه تصویـــب رســـید.
ــه قانـــون مذکـــور بیـــان مـــی دارد کـــه فرزنـــدان  بطـــور خالصـ
حاصـــل از ازدواج شـــرعی زن ایرانـــی بـــا مـــرد خارجـــی بـــه 
درخواســـت مـــادر مـــی تواننـــد تابعیـــت ایرانـــی دریافـــت کننـــد 
ــن  ــز چنیـ ــال نیـ ــاالی ۱۸ سـ ــدان بـ ــوص فرزنـ ــالوه در خصـ بعـ
امـــری بـــه درخواســـت خـــود فـــرد قابـــل اجراســـت. همچنیـــن 
ـــدام  ـــز اق ـــدر نی ـــرای پ ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــف ش ـــی مکل ـــروی انتظام نی
ـــی  ـــوارد در صورت ـــن م ـــی ای ـــد. تمام ـــت نمای ـــه اقام ـــدور پروان ـــه ص ب
اســـت کـــه مشـــکل امنیتـــی وجـــود نداشـــته باشـــد و تشـــخیص آن 

بـــر عهـــده وزارت اطالعـــات و ســـپاه اســـت.
ـــادی  ـــدای زی ـــر و ص ـــدا س ـــان ابت ـــه از هم ـــون ک ـــن قان ـــه ای ـــا ب ام
ــت.  ــیاری وارد اسـ ــرادات بسـ ــان ایـ ــود همچنـ ــرده بـ ــا کـ ــه پـ بـ
ـــران  ـــب نظ ـــات صاح ـــا و اعتراض ـــود اصراره ـــا وج ـــه ب ـــی ک ایرادات
در حـــوزه زنـــان همچنـــان مرتفـــع نشـــده و بـــا ایـــن حـــال هـــم 

اکنـــون در حـــال اجراســـت.

یرساخت های حمایت وارونه؟! تابعیت یا ز
حانیه مالیی
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□ حمایت وارونه زیر چتر ازدواج شرعی!
پیــش فرضــی کــه در رونــد بررســی ایــن قانــون بــه چشــم مــی خورد 
و در تصویــب آن تاثیرگــذار بــود، بحــث نادیــده گرفتــه شــدن حقــوق 
زنــان در اعطــای تابعیــت دولــت متبــوع آنــان بــه فرزندانشــان بــود؛ 
ــه نظــر مــی رســید کــه اعطــای تابعیــت  ــن ب ــان دیگــر چنی ــه بی ب
ــوق  ــدن حق ــه ش ــده گرفت ــوی نادی ــه نح ــدر ب ــق پ ــا از طری صرف
ــی  ــه م ــیم ک ــی رس ــه ای م ــه نقط ــا ب ــود و نهایت ــی ش ــی م زن تلق
بینیــم اعطــای تابعیــت از طریــق مــادر بــه فرزنــد بــا چنیــن پیــش 
فرضــی حــق زن محســوب شــده و در نتیجــه تصویــب ایــن قانــون 

موفقیتــی بــزرگ و قدمــی اســت در حــوزه حقــوق زنــان!
بــدون شــک افــراد بســیاری در ایــران بــه جهــت نداشــتن تابعیــت 
ایرانــی بــا وجــود داشــتن مــادر ایرانــی در معــرض مشــکالتی 
هســتند و مشــکل تابعیــت چنیــن افــرادی بایــد حــل مــی شــد امــا 
ــم  ــی بینی ــید م ــب رس ــه تصوی ــه ب ــده ای ک ــاده واح ــه م ــا مطالع ب
ــن  ــب ای ــا تصوی ــان مطــرح مــی شــود ب آنچــه در حــوزه حقــوق زن

ــت.  ــض شــده اس ــل نق ــون در عم قان
بــا مراجعــه بــه قانــون مذکــور مشــاهده مــی کنیــم، مشــمولین ایــن 
ــردان  ــی و م ــان ایران ــدان حاصــل از ازدواج شــرعی زن ــون فرزن قان
غیــر ایرانــی هســتند بنابرایــن حتــی در صــورت ازدواج موقــت هــم 
ایــن قانــون قابــل اجراســت. یعنــی صــرف ارائــه یــک صیغــه نامــه 

در اعطــای تابعیــت کفایــت مــی کنــد . 
ــذ  ــس از اخ ــدر پ ــت پ ــث اقام ــئله بح ــن مس ــار ای ــی در کن از طرف
تابعیــت بــه چشــم مــی خــورد. بــه ایــن صــورت کــه مــرد مــی توانــد 
ــود  ــوع خ ــن موض ــد و ای ــت اقامــت کن ــای دریاف ــی تقاض ــه راحت ب

ــران  ــا دخت ــرادی ب ــن اف ــش ازدواج هــای موقــت چنی باعــث افزای
ــه  ــه بهان ــه خصــوص در مناطــق محــروم و حاشــیه ای ب ــی ب ایران
اخــذ اقامــت مــی شــود و در ادامــه حتــی ممکــن اســت بــه جهــت 
ــدن  ــه ش ــاهد فروخت ــی، ش ــر فرهنگ ــار فق ــادی در کن ــر اقتص فق
ــدون در  ــدک ب ــی ان ــه بهای ــی ب ــن مناطق ــی در چنی ــران ایران دخت

ــان باشــیم.  نظــر گرفتــن حقــوق آن
ــع محکــم  ــی کــه منب ــه آمارهای ــا اســتناد ب ــون مذکــور ب ــی قان یعن
نداشــته و مبتنــی بــر شــواهد تجربــی و قطعــی نیســتند، بــه صــرف 
اســتناد بــه یــک آمارگیــری پیامکــی بــرای احقــاق حقــوق ۵۰ هــزار 
نفــر بــا چنیــن مفــادی راه را بــرای تضییــع حقــوق طیــف گســترده 

تــری از زنــان همــوار مــی کنــد.
ــا چنیــن قیــدی ناقــض  ــه راحتــی ب ــون ب ضمــن ایــن کــه ایــن قان

ــان مــی دارد  ــی اســت کــه بی ــون مدن ــاده ۱۰۶۰ قان م
ازدواج زن ایرانــی بــا تبعــه خارجــی منــوط بــه اجــازه مخصــوص از 
جانــب دولــت اســت و از همیــن حیــث ایــن قانــون نفــوذ حاکمیــت 

در ایــن ازدواج هــا را زیــر ســوال میبــرد.

□ وقتی قانون قید مسائل امنیتی خورد!
گفتــه شــد کــه یــک دلیــل مســترد شــدن قانــون از جانــب شــورای 
نگهبــان بــه مجلــس در ســال ۹۸ لحــاظ نکــردن مســائل امنیتــی 
حاصــل از اعطــای تابعیــت بــه فرزنــد و اقامــت پــدر فرزنــد در ایــران 
ــکالت  ــتن مش ــد نداش ــالح و قی ــده، اص ــاده واح ــن م ــود. بنابرای ب
امنیتــی بــه آن افــزوده شــد بــه ایــن نحــو کــه هــم مســئله دریافــت 
ــتن  ــه نداش ــروط ب ــدر مش ــت پ ــئله اقام ــم مس ــد و ه ــت فرزن تابعی
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مشــکل امنیتــی شــده و تشــخیص ایــن مســئله نیــز برعهــده وزارت 
اطالعــات و ســپاه اســت.

ــاده واحــده  ــوای م ــه محت ــن شــرطی ب ــه کــردن چنی ــا اضاف ــا ب ام
ــن قیــد بطــور کامــل حــل نشــده و  مشــکالت ناشــی از فقــدان ای

ــه چنــد نکتــه توجــه کــرد؛  ــد ب بای
بررســی هــای مربــوط بــه نداشــتن مشــکالت امنیتــی در خصــوص 
تابعیــت و بــه ویــژه اقامــت پــدر، بیشــتر حــول محــور ســوابق 
ــروز  ــال ب ــان احتم ــال همچن ــن ح ــا ای ــت و ب ــرد اس ــته ف و گذش
ــی  ــه ضمانت ــن چ ــود دارد. بنابرای ــده وج ــی در آین ــکالت امنیت مش
در خصــوص احتمــال اقدامــات بــر ضــد امنیــت از جانــب فــردی 
ــت  ــس از دریاف ــی دارد، پ ــگ متفاوت ــت و فرهن ــت و قومی ــه ملی ک

ــود دارد؟ ــت وج ــت و اقام تابعی
از طرفــی مســئله امنیــت تنهــا محــدود بــه امنیــت سیاســی نیســت 
بلکــه رونــدی کــه ایــن قانــون در پیــش گرفتــه اســت، بــر شــرایط 
فرهنگــی و اجتماعــی از جملــه نــژاد، هویــت، فرهنــگ، دیــن و... 
تاثیــر مــی گــذارد و از ایــن حیــث امنیــت اجتماعــی، فرهنگــی و ... 

را هــم بــه مخاطــره مــی انــدازد.
البتــه بحــث تعییــن تکلیــف در خصــوص نیروهــای نظامــی و 
امنیتــی نیــز ازجملــه انتقاداتــی اســت کــه در ایــن میــان بــه چشــم 

مــی خــورد.

□ عمده مطالبات برای چه کسانی است؟
ــدان  ــورد فق ــم میخ ــه چش ــون ب ــن قان ــه در ای ــی ک ــی از ایرادات یک
ــن  ــر از آن، ســکونت مشــمولین ای ــران و مهــم ت ــد در ای شــرط تول
ــران اســت. در حالــی کــه عمــده مطالبــات در زمینــه  قانــون در ای
تابعیــت مربــوط بــه  کســانی اســت کــه بــا وجــود ســکونت در ایــران 
بــدون تابعیــت ایرانــی از برخــی حقــوق محــروم هســتند. اگــر 
جامعــه هــدف ایــن قانــون عمدتــا چنیــن افــرادی انــد بــدون شــک 

مــی بایســت ایــن شــرط در قانــون ذکــر مــی شــد در حالیکــه مــاده 
واحــده بــا عامیــت خــود و بــا ذکــر نکــردن شــرط ســکونت در ایــران 
جامعــه مشــمولین ایــن قانــون را توســعه داده و ایــن جامعیــت 
و عدم تفکیــک بیــن ســاکنین ایــران و کســانی کــه در ایــران 
ــیاری  ــروز مشــکالت بس ــرای ب ــه را ب ــود زمین ــد، خ ســکونت ندارن
فراهــم مــی کنــد. گســترش مشــارکت سیاســی افــرادی کــه ســاکن 
ایــران نیســتند ماننــد انتخابــات هــا و... بــه بهانــه داشــتن تابعیــت 
ایرانــی و نتایــج آن نمونــه ای از ایــن مــوارد اســت. مســئله ای کــه 

بحــث امنیــت را نیــز تحــت شــعاع قــرار خواهــد داد.

□ پایان نگاشت…
ــا وجــود ایــرادات فــوق قانــون مذکــور بــه تصویــب رســید و هــم  ب

ــز در حــال اجراســت! اکنــون نی
ــدان  ــا فق ــرادات مطــرح شــده و ب ــه ای ــدون توجــه ب ــه ب ــی ک قانون
جامعــه آمــاری دقیــق و مســتند بــه اجــرا در مــی آیــد، خــود موجــب 

بــروز مشــکالت بســیاری خواهــد بــود.
در چنیــن شــرایطی ایــن نکتــه همچنــان جــای ســوال اســت کــه 
ــدون  ــوق زن، ب ــه حق ــه بهان ــان ب ــیون زن ــات فراکس ــور اقدام چط
ــون،  ــن قان ــرده ای ــا پ ــان در پس ــده زن ــول مان ــق مغف ــه ح ــه ب توج
مــاده ۹  از جملــه  المللــی  بیــن  اســناد  بــوی  و  رنــگ  بیشــتر 

کنوانســیون رفــع هرگونــه تبعیــض علیــه زنــان را دارد؟!
البتــه ایــن مســئله تنهــا بــه ایــن قانــون ختــم نشــده و ســایر 

گیــرد. برمــی  در  نیــز  را  فراکســیون  اقدامــات 
بعــالوه فراکســیون زنــان مجلــس دهــم علــی رغــم تبلیغــات رســانه 
ای در خصــوص ایــن قانــون بــدون توجــه بــه ایراداتش، تالشــی در 
راســتای اصــالح ایــن مــوارد نکــرده و در عیــن حــال اعضــای آن 
همچنــان تصویــب ایــن قانــون را از موفقیــت هــای بــزرگ در ایــن 

حــوزه بــر میشــمارند.
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طـــرح افزایـــش ســـن ازدواج موســـوم بـــه کـــودک همســـری 
یکـــی از موضوعـــات مهـــم مطـــرح در کارنامـــه عملکـــرد 
ــب  ــم از جانـ ــس دهـ ــه در مجلـ ــت کـ ــان اسـ ــیون زنـ فراکسـ
ــر و  ــه سـ ــد و البتـ ــری شـ ــت پیگیـ ــان  و دولـ ــیون زنـ فراکسـ
ــدف  ــا هـ ــرح بـ ــن طـ ــرد . ایـ ــد کـ ــم بلنـ ــیاری هـ ــدای بسـ صـ
اصـــالح مـــاده ۱۰۴۱ قانـــون مدنـــی مصـــوب ســـال ۸۸ و 
افزایـــش حداقـــل ســـن ازدواج، از ســـال ۹۵ وارد مجلـــس 
ـــت  ـــد فوری ـــا قی ـــال ۹7 ب ـــت س ـــد و در نهای ـــالمی ش ـــورای اس ش
در مجلـــس مطـــرح شـــده و پـــس از بررســـی هـــای صـــورت 
ــس رد  ــی مجلـ ــی قضایـ ــیون حقوقـ ــوی کمیسـ ــه، از سـ گرفتـ

شـــد. 

۱۰۴۱ چه بود؟  ماجرای 
ـــا  ـــه باره ـــود ک ـــواردی ب ـــه م ـــی از جمل ـــون مدن ـــاده ۱۰۴۱ قان م
ـــروز  ـــس از ب ـــت پ ـــده  و در نهای ـــول ش ـــر و تح ـــتخوش تغیی دس
ـــط  ـــال ۸۸ توس ـــن ازدواج در س ـــل س ـــن حداق ـــالف در تعیی اخت
مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام اصـــالح شـــد و اکنـــون 
ـــن ازدواج  ـــل س ـــور حداق ـــاده مذک ـــت. م ـــرا اس ـــال اج ـــز در ح نی
)عقـــد نـــکاح( را در دختـــر ۱۳ ســـال تمـــام شمســـی و پســـر 
ـــاس  ـــر اس ـــت و ب ـــه اس ـــر گرفت ـــی در نظ ـــام شمس ـــال تم ۱۵ س
ــه  ــی، بـ ــه اذن ولـ ــوط بـ ــنین منـ ــن سـ ــل از ایـ آن، ازدواج قبـ
ـــت . ـــح اس ـــخیص دادگاه صال ـــا تش ـــت، ب ـــت مصلح ـــرط رعای ش
 درمجلـــس دهـــم موضـــوع حداقـــل ســـن ازدواج مجـــددا بـــر 

ـــاد  ـــا افت ـــان ه ـــر زب س
فراکســـیون زنـــان و دولـــت در ابتـــدا موضـــوع ممنوعیـــت 
ـــود  ـــل وج ـــه دلی ـــا ب ـــد ام ـــرح کردن ـــال را مط ـــر ۱۸ س ازدواج زی
ــا  ــان نهایتـ ــای کارشناسـ ــت هـ ــی و مخالفـ ــکالت اساسـ مشـ
ــن ازدواج را  ــل سـ ــه حداقـ ــد کـ ــم شـ ــده ای تنظیـ ــاده واحـ مـ
ـــام  ـــال تم ـــر ۱۸ س ـــی و در پس ـــام شمس ـــال تم ـــر ۱۶ س در دخت

شمســـی در نظـــر مـــی گرفـــت. 
ــا ۱۶  ــال تـ ــر از ۱۳ سـ ــرح، ازدواج دختـ ــاس ایـــن طـ ــر اسـ بـ
ـــوط  ـــی، من ـــام شمس ـــال تم ـــا ۱۸ س ـــال ت ـــر از ۱۶ س ـــال و پس س
ـــمی  ـــد جس ـــراز رش ـــرط اح ـــه ش ـــم دادگاه ب ـــی و حک ـــه اذن ول ب
و روانـــی مـــی باشـــد.  بعـــالوه در تبصـــره طـــرح، ذکـــر شـــده 
اســـت کـــه ازدواج قبـــل از ۱۳ ســـال بـــرای دختـــر و قبـــل از 

۱۶ ســـال بـــرای پســـر، ممنـــوع اســـت. 

ح های غیر کارشناسی اصرار فراکسیون بر طر
فاطمه کریمی

ارائه دالیل مردود و عدم کار کارشناســـی! 
فراکســـیون زنـــان و مدافعـــان ایـــن طـــرح معتقـــد بودنـــد 
ـــر  ـــد تغیی ـــودکان، نیازمن ـــاری ک ـــری از ازدواج اجب ـــرای جلوگی ب

قانـــون فـــوق و افزایـــش ســـن ازدواج هســـتیم. 
در همیـــن راســـتا هـــم عواملـــی از جملـــه تـــرک تحصیـــل 
ـــالق،  ـــار ط ـــش آم ـــگام، افزای ـــای زودهن ـــران در ازدواج ه دخت
بـــرای  الزم  پختگـــی  عـــدم  زودهنـــگام،  بـــارداری  خطـــر 
ــی  ــد؛ دالیلـ ــرح کردنـ ــترک و ... را مطـ ــی مشـ ــکیل زندگـ تشـ
ــر  ــه از منظـ ــوده و نـ ــح بـ ــاری صحیـ ــت آمـ ــه جهـ ــه بـ ــه نـ کـ

ـــرش! ــل پذی ــی قابـ تخصصـ
بـــه عنـــوان نمونـــه اســـتناد بـــه مســـئله افزایـــش تـــرک 
ـــاری  ـــت آم ـــه جه ـــی ب ـــن ازدواج های ـــران در چنی ـــل دخت تحصی
ـــال  ـــا س ـــده ت ـــت آم ـــای بدس ـــق آماره ـــت. طب ـــول نیس ـــل قب قاب
ـــا ۱7  ـــنی 7 ت ـــن س ـــه در میانگی ـــانی ک ـــداد کس ـــاله تع ۹۵ هرس
ـــر از  ـــرده اند،7۰۰نف ـــل ک ـــرک تحصی ـــل ازدواج ت ـــه دلی ـــال ب س
۱۴۰۰۰ اســـت یعنـــی حـــدود نیـــم درصـــد از کل کســـانی کـــه 

تـــرک تحصیـــل مـــی کننـــد. 
در  طـــالق  افزایـــش  خصـــوص  در  هنگامیکـــه  طرفـــی  از 
ــه  ــا مراجعـ ــود، بـ ــی شـ ــگام صحبـــت مـ ــای زودهنـ ازدواج هـ
بـــه آمارهـــا شـــاهد ایـــن نکتـــه هســـتیم کـــه در ســـنین پاییـــن 
تـــر نســـبت طـــالق بســـیار کمتـــر از میانگیـــن طـــالق هـــای 
مربـــوط بـــه ســـنین باالتـــر اســـت بنابرایـــن اینطـــور اســـتنباط 
ـــتری  ـــات بیش ـــن از ثب ـــنین پایی ـــا در س ـــه ازدواج ه ـــود ک ـــی ش م

ــد.  برخوردارانـ
در  طـــرح،  ایـــن  موافقـــان  ادعـــای  برخـــالف  همچنیـــن 
خصـــوص خطـــر بـــارداری در ســـنین پاییـــن تـــر آمارهـــا چیـــز 
دیگـــری را نشـــان مـــی دهنـــد؛ چنانچـــه خطـــر مـــرگ و میـــر 
ـــن در  ـــور میانگی ـــوده و بط ـــز ب ـــیار ناچی ـــر بس ـــن ت ـــنین پایی در س
یـــک بـــازه ۵ ســـاله نســـبت فـــوت بـــه زایمـــان مـــادران صفـــر 
ـــارداری  ـــر ب ـــال خط ـــاالی ۳۵ س ـــنین ب ـــوض در س ـــت در ع اس

بـــه مراتـــب بیشـــتر مـــی باشـــد.
ــی  ــا م ــرح ه ــذاری ط ــون گ ــر قان ــت ه در ام ــه داش ــد توج بای
بایســت از پشــتوانه تحقیقــی و آمــاری صحیحــی برخــوردار 
باشــند ایــن در حالــی اســت کــه طــرح مذکــور فاقــد مطالعــات 
ــتیم  ــه هس ــن نکت ــاهد ای ــه ش ــت چنانچ ــده اس ــی ش کارشناس
مطالعــات  طــرح  ایــن  شــدن  مطــرح  دالیــل  ارائــه  در  کــه 
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آن  مدافعــان  اســتنادات  و  نگرفتــه  دقیقــی صــورت  آمــاری 
چنــدان پشــتوانه علمــی و تجربــی نــدارد.

ـــد  ـــی کنن ـــتناد م ـــکالتی اس ـــه مش ـــز ب ـــی نی ـــان برخ ـــن می در ای
کـــه طبیعتـــا حـــل آنهـــا نیازمنـــد همـــت مســـئولین اعـــم 
از قـــوه مجریـــه و مقننـــه اســـت. مســـلما امـــوری اعـــم از 
ــکالت  ــغل، مشـ ــدان شـ ــه فقـ ــادی از جملـ ــکالت اقتصـ مشـ
تحصیلـــی و... دلیـــل قانـــع کننـــده ای بـــر افزایـــش ســـن 
ـــش  ـــه افزای ـــه ب ـــا توج ـــورت ب ـــن ص ـــه در ای ـــت چراک ازدواج نیس
ــه ازدواج  ــی از مقولـ ــور کلـ ــد بطـ ــان، بایـ ــکاری جوانـ ــرخ بیـ نـ

صـــرف نظـــر کـــرد. 

اتخـــاذ تصمیـــم نســـبت بـــه ازدواج کـــودکان نیازمنـــد 
مطالعـــه و تحقیـــق اســـت 

اوال در خصـــوص ازدواج هـــای اجبـــاری کـــه بـــه دالیـــل 
اعتیـــاد  فرهنگـــی،  مشـــکالت  فقـــر،  از  اعـــم  مختلفـــی 
ـــی  ـــون نم ـــک قان ـــدون ش ـــرد، ب ـــی گی ـــورت م ـــواده و... ص خان
توانـــد تاثیـــر گـــذار باشـــد. چراکـــه در حـــال حاضـــر بـــا توجـــه 
بـــه قانـــون فعلـــی هـــم ازدواج هـــای زیـــر ۱۳ ســـال منـــوط 
ـــراز  ـــا اح ـــورت ب ـــن ص ـــه در ای ـــخیص دادگاه ، ک ـــه تش ـــت ب اس
عـــدم رشـــد جســـمی و عقلـــی و مصلحـــت فـــرد ایـــن ازدواج 
ثبـــت نمـــی شـــود؛ بنابرایـــن ازدواج هـــای اجبـــاری بـــا توجـــه 
ــالح  ــوده و اصـ ــمی بـ ــر رسـ ــورت غیـ ــرایط بصـ ــن شـ ــه ایـ بـ
ــود  ــد بـ ــذار نخواهـ ــوص اثرگـ ــن خصـ ــا در ایـ ــه تنهـ ــون نـ قانـ
ــوق  ــدن حقـ ــال شـ ــه پایمـ ــن ازدواج بـ ــا افزایـــش سـ ــه بـ بلکـ

زنـــان نیـــز دامـــن خواهـــد زد. 
شــرایط  بــا  متناســب  منطقــه،  هــر  در  ازدواج  کــه   آن  دوم 
فرهنگــی و فــردی همــان منطقــه صــورت میگیــرد و پیچیــدن 
ــه رفــع آســیب ازدواج  ــه بهان ــرای تمــام جامعــه ب یــک نســخه ب
ــاص  ــود اختص ــه خ ــترده ای را ب ــار گس ــا آم ــه اتفاق ــاری ک اجب
دختــران  از  بســیاری  چراکــه  اســت  نامعقــول  دهــد،  نمــی 
ــرح  ــن مط ــوده و زیرس ــون ب ــن قان ــمول ای ــه مش ــرانی ک و پس
عقلــی  و  جســمی  نظــر  از  اســت  ممکــن   ، هســتند  شــده 
ــون  ــن قان ــب ای ــا تصوی ــا ب ــند ام ــته باش ــرایط ازدواج را داش ش
ــن مســئله خــود آســیب هــای  ــرو شــوند و ای ــت روب ــا محدودی ب

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــی را ب فراوان
ــد از ازدواج  ــه ۲۰ درصـ ــه کـ ــن نکتـ ــه ایـ ــه بـ ــا توجـ ــال بـ حـ
ـــت،  ـــال اس ـــر ۱۸ س ـــراد زی ـــه اف ـــوط ب ـــور مرب ـــی کش ـــای فعل ه
اعمـــال محدودیـــت در ســـن ازدواج ، خـــود در کاهـــش نـــرخ 

ــود.  ــد بـ ــذار خواهـ ــاالنه و تغییـــرات جمعیتـــی اثرگـ ازدواج سـ
ــم شـــدن  ــه کـ ــه بـ ــا توجـ ــی بـ ــرایط فعلـ ــه در شـ ضمـــن اینکـ
ســـن بلـــوغ و تبعـــات آن افزایـــش ســـن ازدواج آســـیب هـــای 

ــت.  ــد داشـ ــیاری را در برخواهـ بسـ
بایـــد گفـــت تصویـــب ایـــن طـــرح نـــه تنهـــا چـــاره ای بـــرای 
جلوگیـــری از ازدواج هـــای اجبـــاری نیســـت، بلکـــه خـــود 
موجـــب افزایـــش آمـــار ازدواج هایـــی مـــی شـــود کـــه شـــرعی 
ــن ازدواج  ــد سـ ــن تحدیـ ــتند؛ بنابرایـ ــی نیسـ ــا قانونـ ــوده امـ بـ
ـــه  ـــت، بلک ـــیب نیس ـــع آس ـــب رف ـــا موج ـــه تنه ـــورد، ن ـــن م در ای
ـــوزه  ـــا در ح ـــتر خصوص ـــای بیش ـــیب ه ـــاد آس ـــث ایج ـــود باع خ
ـــی  ـــر برخ ـــز بناب ـــی نی ـــر فقه ـــد؛ از منظ ـــد ش ـــان خواه ـــوق زن حق
ـــت.  ـــکال اس ـــت در ازدواج دارای اش ـــال ممنوعی ـــرات، اعم نظ
ـــرد. ـــن ک ـــدد تعیی ـــن ازدواج ع ـــرای س ـــوان ب ـــی ت ـــن نم همچنی

تکرار یک بازی رســـانه ای! 
ــرح در  ــدن ط ــده و رد ش ــرح ش ــرادات مط ــام ای ــود تم ــا وج ب
ــی در  ــی و داخل ــای خارج ــانه ه ــی رس ــش برخ ــس، واکن مجل
جــو ســازی و هدایــت افــکار عمومــی جهــت تصویــب ایــن 
ــن  ــان ای ــه مخالف ــه طوریک ــود. ب ــز ب ــل برانگی ــیار تام ــرح بس ط
بدیــن  و  نامیــده شــدند  طــرح، مدافعــان کــودک همســری 
ترتیــب هرگونــه مخالفــت بــا طــرح فــوق و بیــان ایــرادات 
آن موافقــت بــا کــودک همســری تلقــی مــی شــد و اســتناد 
ــاری  ــای اجب ــی ازدواج ه ــت قربان ــه حقیق ــه ب ــی ک ــه کودکان ب
ــر افــکار  ــر ب ــت از طــرح مذکــور و تاثی ــد در راســتای حمای بودن
بــی تردیــد ازدواج اجبــاری   . عمومــی صــورت مــی گرفــت 
نوعــی  و  ظلــم  عقلــی  و  بلــوغ جســمی  بــه  توجــه  بــدون  و 
آســیب اجتماعــی اســت امــا ایــن امــر بیــش از اینکــه نیــاز 
بــه محدودیــت در ســن ازدواج داشــته باشــد نیازمنــد فرهنــگ 

ــت.  ــیب اس ــن آس ــع ای ــتای رف ــازی در راس س
نماینــدگان فراکســیون زنــان و دولــت امــا بــا وجــود تمــام 
پیگیــر  همچنــان  شــد  وارد  طــرح  ایــن  بــه  کــه  ایراداتــی 
فراکســیون   از عمــر  بطوریکــه دو ســال  بودنــد  آن  تصویــب 
ــود.  ــراد ب صــرف پیگیــری طرحــی شــد کــه از اســاس دارای ای
ــه از  ــود کـ ــوری شـ ــرف امـ ــت صـ ــی توانسـ ــه مـ ــالی کـ دوسـ
ـــیون در  ـــای فراکس ـــا اعض ـــود ام ـــوردار ب ـــتری برخ ـــت بیش اولوی
ـــری  ـــر پیگی ـــا ب ـــت ه ـــه اولوی ـــه ب ـــدون توج ـــال ب ـــار س ـــول چه ط
طـــرح هـــای غیـــر کارشناســـی، نظیـــر طـــرح افزایـــش ســـن 

ازدواج اصـــرار ورزیدنـــد. 
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شـــاید بـــاورش بـــرای همـــه مـــا ســـخت باشـــد امـــا ورزشـــگاه 
هـــا چنـــد وقـــت اســـت کـــه نقـــش بســـیار اساســـی و مهمـــی 
ــن  ــردم ایـ ــی از مـ ــل بخشـ ــِی حداقـ ــی سیاسـ ــت دهـ در جهـ

ســـرزمین دارنـــد!
ــرای  ــت و بـ ــار رای دهیسـ ــی معیـ ــرای برخـ ــا بـ ــگاه هـ ورزشـ
ـــتن  ـــت گذاش ـــی دس ـــه گوی ـــان ک ـــری! چن ـــار رأی گی ـــی معی برخ

روی ایـــن مـــورد از اوجـــب واجبـــات سیاســـی کاریســـت!
ـــان در ورزشـــگاه هـــا دســـتاویزی  ـــد وقتیســـت کـــه حضـــور زن چن
ـــت  ـــب جه ـــالح طل ـــه اص ـــوم ب ـــان موس ـــرای جری ـــت ب ـــده اس ش
ـــوان  ـــان و بان ـــرای برخـــی زن کســـب رای و از جهتـــی، معیـــاری ب

ـــش رای! ـــت پخ ـــور جه ـــن کش ای
ـــر  گ ـــه ا ـــوب ک ـــده و معی ـــی نش ـــت کارشناس ـــه غای ـــئله ای ب مس
ــود  ــای موجـ ــی در فضـ ــی و فرهنگـ ــای اجتماعـ ــیب هـ از آسـ
بگذریـــم، نفـــس سیاســـی کاری هایـــی کـــه در حـــول  آن انجـــام 
میگـــردد پـــر اشـــکال و پـــر نکتـــه اســـت؛ بـــرای کســـانی کـــه 

ـــد!  ـــت ان ـــل دق اه
ـــه  ـــت ک ـــیار اس ـــب بس ـــای تعج ـــوب ج ـــن مکت ـــده ای ـــرای نگارن ب
ـــل  ـــه تفصی ـــا ب ـــات ی ـــر انتخاب ـــب در ه ـــالح طل ـــاح اص ـــرا جن چ
ـــا  ـــگاه ه ـــوان در ورزش ـــور بان ـــه حض ـــه مقول ـــال ب ـــه اجم ـــا ب و ی
ــاد نمیکنـــد؟  می پـــردازد و در نهایـــت امـــر نیـــز تغییـــری ایجـ
جـــای ســـوال اســـت کـــه چـــرا ایـــن آقایـــان و خانمهـــا بـــرای 
خودســـوزی دختـــران و زنـــان ایالمـــی و صـــد هـــا مصیبـــت 
کیـــد اصلـــی  زنـــان سرپرســـت خانـــوار دل نمیســـوزانند و تأ
ــد؟  ــرار میدهنـ ــی قـ ــت دوم و جانبـ ــائل دسـ ــر  مسـ ــود را بـ خـ
ــا  ــرات صرفـ ــن حضـ ــد ایـ ــر قصـ گـ ــه ا ــد کـ ــده نمی دانـ نگارنـ
لـــذت بـــردن زنـــان از ورزش اســـت پـــس چـــرا هیـــچ تبلیغـــی 
بـــر روی تقویـــت ورزش بانـــوان انجـــام نمی دهنـــد؟ هیـــچ 
منعـــی بـــرای لـــذت بـــردن از فوتبـــال بانـــوان وجـــود نـــدارد! 

ورزش بانوان نیازمند توسعه امکانات است
 نه سیاسی کاری!

ـــر روی ورزش  ـــد ب ـــته ان ـــت گذاش ـــتان دس ـــن دوس ـــرا ای ـــس چ پ
گـــر مشـــکل ایـــن دوســـتان  ـــد کـــه ا ـــده نمی دان آقایـــان؟ نگارن
لـــذت بـــردن از ورزش اســـت پـــس چـــرا در مســـابقه فوتبـــال 
ایـــران و کامبـــوج تمـــام مســـئله برخـــی از ایشـــان شـــده بـــود 

تفکیـــک ورزشـــگاه و دو قســـمتی کـــردن آن؟ 
هیـــچ کـــدام ایـــن ســـوال هـــا بـــرای نویســـنده پاســـخ نـــدارد! 
ــد  ــم نباشـ ــان مهـ ــوزی زنـ ــه خودسـ ــرد کـ ــور کـ ــود تصـ نمیشـ
امـــا فوتبـــال دیدنشـــان چـــرا! نمیشـــود درک کـــرد کـــه ورزش 
ـــی از  ـــوان خال ـــازی بان ـــای ب ـــگاه ه ـــد و ورزش ـــم نباش ـــان مه زن
ـــگاه  ـــوان در ورزش ـــور بان ـــن حض ـــد مبلغی ـــد و قص گر باش ـــا تماش
ـــه  ـــرد ک ـــول ک ـــوان قب ـــد! نمیت ـــز باش ـــالم و تمی ـــه س ـــای مردان ه
ـــت و  ـــوان از ورزش اس ـــردن بان ـــذت نب ـــا ل ـــکل آن ه ـــام مش تم
ـــرد  ـــن زن و م ـــوری بی ـــع ت ـــک مان ـــان ی ـــئله ش ـــر و مس ـــد گی بع

در ورزشـــگاه باشـــد!
تمـــام ایـــن مســـائل را کـــه کنـــار هـــم میگذاریـــم بـــه نتیجـــه 
کـــه  نمی توانیـــم  ورزی  غـــرض  و  کاری  سیاســـی  اال  ای 

نرســـیم!!
امـــا از سیاســـی کاری هـــا و اغـــراض کـــه بگذریـــم در مـــورد 
ــرف و ســـخن  ــز حـ ــا نیـ ــگاه هـ ــوان در ورزشـ ــور بانـ ذات حضـ

فـــراوان اســـت.
ــل  ــرعا قابـ ــا شـ ــور و تماشـ ــه ایـــن حضـ ــد دانســـت کـ اوال بایـ

ایـــراد اســـت.
یعنـــی آنکـــه تماشـــای ورزشـــی کـــه الزمـــه اش دیـــدن بـــدن 
مـــردان توســـط زنـــان اســـت حتـــی بصـــورت زنـــده از طریـــق 
تلویزیونـــی نیـــز مـــورد اختـــالف بـــوده و برخـــی از علمـــا بـــر 

ــاده انـــد. حرمـــت آن صحـــه نهـ
یعنـــی اینکـــه بـــی اشـــکالی تـــام و تمـــام آن از نظـــر شـــرعی 
ـــراوان  ـــث ف ـــای بح ـــوع ج ـــن موض ـــده و در ای ـــات نش ـــوز اثب هن

علی میرزایی
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ـــت. اس
از طرفـــی بایـــد دقـــت کـــرد کـــه در صـــورت حلیـــت شـــرعی 
و بـــی اشـــکالی آن از منظـــر شـــرع هـــم بـــاز اولویـــت اســـالم 
در مـــراودات اجتماعـــی ایـــن اســـت کـــه اختـــالط زن و مـــرد 
ـــود  ـــی وج ـــزام محکم ـــه ال ـــا ک ـــد و آنج ـــزوم باش ـــد ل ـــط در ح فق

ـــردد. ـــاب گ ـــدن اجتن ـــع ش ـــن جم ـــدارد از ای ن
الزامـــات  تمـــام  از  فـــارغ  اجتمـــاع  و  اختـــالط  ایـــن 
ــس  ــود را پـ ــان خـ ــناختی، امتحـ ــان شـ ــناختی و انسـ روان شـ
ـــات آن دســـت  ـــه ای از تبع ـــا تبع ـــدرن هـــر روز ب داده و غـــرب م

می کنـــد.. نـــرم  پنجـــه  و 
وضعیـــت ســـالمت جنســـی، امنیـــت جنســـی، انحرافـــات 
ـــوب  ـــدی خ ـــی موی ـــه تنهای ـــرب ب ـــواده در غ ـــی و دوام خان جنس
و دلیـــل مســـتحکمی اســـت بـــر اینکـــه چـــرا نبـــود اجتمـــاع و 

اختـــالط اولویـــت اســـت و اهمیـــت دارد.
از مســـئله شـــرع و اثـــرات شـــوم جنســـی ایـــن اختـــالط بـــر 
جامعـــه کـــه بگذریـــم تـــازه مســـئله نبـــود زیـــر ســـاخت هـــای 

ــود! ــاز میشـ ــی و... آغـ ــی و فرهنگـ الزم سیاسـ
ــوان  ــور بان ــت حض ــش و ظرفی ــا گنجای ــای م ــگاه ه ــا ورزش آی
ــد؟ ــظ کن ــت زن را حف ــد کرام ــگاه می توان ــا ورزش ــد؟ آی را دارن
بزرگــی  و  کرامــت  واجــد  زنــان  ایرانی_اســالمی  ســنت  در 

دارنــد. مضاعــف  احترامــی  و  شــأن  و  هســتند  خاصــی 
احتــرام  و  زنــان  بــر حفــظ شــأنیت  کیــد دارد  تأ ایــن ســنت 

. ایشــان 
در یــک چنیــن اتمســفر ســنتی و فرهنگــی ای آیــا مــا میتوانیــم 
ــای  ــگاه ه ــط جای ــای مختل ــگاه ه ــه ورزش ــیم ک ــن باش مطمئ

ــن مملکــت هســتند؟ ــران ای ــه دخت ــرای کرامــت زنان ــی ب امن
نمیکننــد  رحــم  هــم  مــردان  بــه  کــه  هایــی  ورزشــگاه  آیــا 

باشــند؟  زنــان  بــرای  مناســبی  جــای  می تواننــد 
مادامــی کــه زیــر ســاخت هــای فرهنگــی و امنیتــی تأمیــن 
بنظــر  نامعقــول  بیشــتر  دادن  حضــور  اجــازه  انــد  نشــده 

دادن. حضــور  جــواز  تــا  می رســد 
ــه مســئله  ــان در ورزشــگاه هــای مردان ــه هــر حــال حضــور زن ب

ــود. ــوب نمیش ــی  محس ای حیات
ــز در  ــی نی ــناختی فراوان ــه ش ــرعی و جامع ــکاالت ش ــالوه اش بع

بــر دارد.
ــت  ــر و فرص ــتفاده گ ــو اس ــده ای س ــی ع ــن فضای ــک چنی در ی
ــد. ــزاق می کنن ــا ارت ــه ه ــا و گفت ــعار ه ــن ش ــا از ای ــب صرف طل
ـــان  ـــد، زن ـــا میکن ـــالم را ره ـــران ای ـــه دخت ـــی ک ـــیون زنان فراکس
سیســـتان را محـــور بحـــث هـــای خـــود قـــرار نمی دهـــد، 
ــه  ــذارد  بـ ــث نمی گـ ــه بحـ ــتانی را بـ ــوان کردسـ ــب بانـ مصائـ
ـــی  ـــت نم ـــد اهمی ـــه بای ـــور ک ـــت آن ط ـــواده و جمعی ـــئله خان مس
ـــران  ـــان ته ـــت از زن ـــک اقلی ـــور ی ـــم اش حض ـــم و غ ـــد و ه ده
ـــئله اش زن  ـــه مس ـــت، ن ـــردان اس ـــای م ـــگاه ه ـــین در ورزش نش

اســـت و نـــه میتوانـــد کـــه باشـــد!
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ــگاه  ــزه ای از نـ ــه آمیـ ــم کـ ــی می کنیـ ــه ای زندگـ ــا در جامعـ مـ
ـــی  ـــه  تنهای ـــدام ب ـــه هیچ ک ـــی ک ـــت دو نگاه ـــدرن اس ـــنتی و م س
نیازهـــای  و  ابهام هـــا  ســـؤال ها،  پاســـخگوی  نتوانســـته اند 
ـــی  ـــت اجتماع ـــان فعالی ـــرگردانی می ـــان در س ـــند و زن ـــان باش زن
و مســـئولیت های خانوادگـــی و نیـــاز بـــه مـــادری در تکاپـــو 
ـــه  ـــادل در آن ب ـــاد تع ـــه ایج ـــی ک ـــام و دو هوای ـــک ب ـــتند؛ ی هس
ســـادگی میســـر نمی شـــود. ایـــن بحـــران در ســـال های اخیـــر 
گریبان گیـــر بســـیاری از دختـــران شـــده اســـت. پیـــش از ایـــن 
ـــا  ـــده  ام ـــر ش ـــت زن منتش ـــه هوی ـــددی درزمین ـــای متع کتاب ه
ــده  در  ــوری عرضه شـ ــی و تئـ ــث کلـ ــرکارعلیه مباحـ ــاب سـ کتـ
ایـــن کتـــاب هـــا را در متـــن زندگـــی به صـــورت کامـــاًل عینـــی 
ـــران  ـــا دخت ـــد ت ـــک میکن ـــد و کم ـــی کش ـــر م ـــه تصوی ـــن ب و روش
ــران  ــدگاه دختـ ــا دیـ ــه بـ ــوند و جامعـ ــده شـ ــتر دیـ ــر و بیشـ بهتـ

ـــردد. ـــناتر گ ـــروز آش ام
ـــتکاران  ـــه کش ـــی و ریحان ـــی خان ـــره عیس ـــته زه ـــرکارِعّلیه نوش س
اســـت. ایـــن کتـــاب شـــامل چنـــد روایـــت مـــادر دختـــری 
ــت زن را در  ــه هویـ ــت کـ ــی اسـ ــذاب و خواندنـ ــی جـ ــا زبانـ بـ

جامعـــه ی ایرانـــی بررســـی می کنـــد.

زن در آیینه کتاب
زنـــان،  بـــه حـــوزه  تمـــام عالقه منـــدان  بـــه  ایـــن کتـــاب 

شـــود. مـــی   پیشـــنهاد  جامعه شناســـی  و  خانـــواده 

از کتاب بخشی 
عالقه منـــد  چیـــزی  بـــه  نمی توانـــد  زن  نیســـت؟  آدم  زن، 
ــا شـــوق آن زندگـــی کنـــد؟  باشـــد؟ برایـــش تـــالش کنـــد و بـ
ـــکل  ـــت دارد ش ـــه دوس ـــزی ک ـــق چی ـــش را طب ـــد هویت ـــر نتوان گ ا
ـــه  ـــر چگون ـــی اش دارد؟ دیگ ـــر زندگ ـــلطی ب ـــه تس ـــس چ ـــد، پ ده

ــٔه مطلـــوب در جهـــان هســـتی برســـد؟ ــه نقطـ ــد بـ می توانـ
ــودک  ــًا کـ ــود. قطعـ ــم بـ ــر از دهانـ ــای گنده تـ ــا حرف هـ این هـ
ــت  ــران هویـ ــد از بحـ ــاله نمی توانـ ــوان ده-دوازده سـ ــا نوجـ یـ
در جامعـــٔه زنـــان صحبـــت کنـــد و بخواهـــد حـــق برابـــرش 
بـــا مـــردان را از جامعـــٔه مردســـاالر بازســـتاند؛ امـــا تمـــام ایـــن 
حرف هـــا فقـــط تـــوی ذهنـــم بـــود؛ بـــا ادبیـــات کودکانـــٔه 

خـــودم.
مـــن جوابـــم بـــه »بـــزرگ شـــدی می خـــوای چـــه کاره بشـــی؟« 
ـــه  ـــی بچ ـــی خیل ـــی وقت ـــش، یعن ـــردم. اول اول ـــوض ک ـــا ع را باره
بـــودم، دلـــم می خواســـت بـــزرگ کـــه شـــدم »مامـــان« شـــوم. 

سمانه پورزارع
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ــای  ــی از جواب هـ ــم یکـ ــوی ذهنـ ــه تـ ــدن همیشـ ــان شـ مامـ
چه کاره شـــدن بـــود. کمـــی کـــه بزرگ تـــر شـــدم، حـــدودًا 
کالس ســـوم-چهارم ابتدایـــی، فهمیـــدم بایـــد غیـــر از مامـــان 
شـــدن شـــغل دیگـــری هـــم انتخـــاب کنـــم. نمی دانســـتم 
ــردن  ــرح کـ ــه دورٔه مطـ ــا اینکـ ــم؛ تـ ــه باشـ ــان چـ ــر از مامـ غیـ
ـــٔه  ـــه نیم ـــی ک ـــل کس ـــن مث ـــید و م ـــون رس ـــس زن در تلویزی پلی
ـــه  ـــزرگ ک ـــم ب ـــم گرفت ـــد تصمی ـــه باش ـــازه یافت ـــود را ت ـــدٔه خ گمش
گـــر  شـــدم پلیـــس شـــوم. حتـــی خوشـــحال هـــم بـــودم کـــه ا
پلیـــس شـــوم مجبـــور نیســـتم چـــادرم را دربیـــاورم. می توانـــم 
مثـــل ایـــن رزمایش هایـــی کـــه چنـــدی یـــک  بـــار در تلویزیـــون 
پخـــش می شـــود چـــادرم را ســـر کنـــم و بـــا زیپ الیـــن از بـــاال 
ــروم و  ــاال بـ ــاب بـ ــا طنـ ــوار بـ ــک دیـ ــد از یـ ــن، بعـ ــم پاییـ بیایـ
ــر،  ــم »الله اکبـ ــم داد بزنـ ــرم و محکـ ــت بگیـ ــه دسـ ــی بـ تفنگـ

ــزی. ــدر فانتـ ــر!«؛ همین قـ ــه ای رهبـ خامنـ

ــا  ــروان صبـ ــدم سـ ــریال ها دیـ ــه در سـ ــی کـ ــن پلیـــس زنـ اولیـ
بـــود کـــه نقـــش مهمـــی در تصمیـــم مـــن داشـــت. هنـــوز 
هـــم نمی دانـــم فامیلـــی اش صبـــا بـــود یـــا در ادارٔه پلیـــس 

خانم هـــا را بـــه اســـم کوچکشـــان صـــدا می زننـــد. حتـــی 
ــر  ــا هـ ــود؛ امـ ــه بـ ــریال چـ ــام آن سـ ــه نـ ــم کـ ــر نمی دانـ دیگـ
وقـــت پخـــش می شـــد، چـــادر و مقنعـــه می پوشـــیدم و جلـــوی 
ـــم  ـــی آوردم. مدادرنگی های ـــا را درم ـــروان صب ـــون ادای س تلویزی
را بـــا چســـب نـــواری طـــوری بـــه هـــم چســـبانده بـــودم 
کـــه شـــبیه ُکلـــت کمـــری شـــود. وقتـــی تنهـــا بـــودم، ســـعی 
ـــم  ـــن کن ـــن را تمری ـــط راه رفت ـــک خ ـــم و روی ی ـــردم محک می ک
تـــا موقـــع رژٔه نظامـــی دیگـــر نخواهـــم یـــاد بگیـــرم کـــه روی 
ــی  ــدی و عصبانـ ــودم جـ ــا خـ ــه بـ ــوی آینـ ــروم. جلـ ــط راه بـ خـ
حـــرف مـــی زدم و دیالوگ هایـــی کـــه پلیـــس زن ممکـــن اســـت 
بـــه کار ببـــرد را تمریـــن می کـــردم. حتـــی گاهـــی چـــادر و 
ــه  ــت در خانـ ــی ام پشـ ــگ مدادرنگـ ــا تفنـ ــر و بـ ــه سـ ــه بـ مقنعـ
ــات را  ــز عملیـ ــم رمـ ــوی ذهنـ ــه تـ ــس از آنکـ ــتادم و پـ می ایسـ
می گفتـــم، ســـعی می کـــردم بـــدون آنکـــه کســـی متوجـــه 
شـــود وارد خانـــه شـــوم. پشـــت مبل هـــا و میزهـــا و ســـتون ها 
و دیوارهـــای خانـــه کمیـــن می کـــردم و مجســـم می کـــردم 
ـــن  ـــت و م ـــده اس ـــی ش ـــه مخف ـــِی زن در خان ـــمن فرض ـــک دش ی

رفتـــه ام کـــه او را بـــا چنـــد کیلـــو هروئیـــن دســـتگیر کنـــم.
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 در حـــال حاضـــر یکـــی از مهـــم تریـــن مســـائل کشـــور در 
حـــوزه زنـــان و خانـــواده، بحـــث حمایـــت از تشـــکیل خانـــواده و 
تســـهیل ازدواج جوانـــان اســـت قضیـــه ای کـــه بـــا  توجـــه بـــه 
ـــد  ـــیاری فاق ـــر بس ـــون در نظ ـــر راه آن، تاکن ـــر س ـــود ب ـــع موج موان
اهمیـــت بـــوده و بـــرای رفـــع مســـائل مربـــوط بـــه آن نیازمنـــد 
اقداماتـــی بـــه ویـــژه در حـــوزه قانـــون گـــذاری هســـتیم. در 
حـــال حاضـــر بخـــش زیـــادی از جمعیـــت کشـــور متشـــکل از 
جوانانـــی اســـت کـــه بـــه دالیـــل مختلـــف از جملـــه مشـــکالت 
ـــت  ـــود سیاس ـــدم وج ـــکن و... و ع ـــغل، مس ـــم از ش ـــادی اع اقتص
هـــای حمایتـــی در تجـــرد بســـر میبرنـــد و حـــدود ۱۳ میلیـــون 
ــه انـــدک  ــد. بطوریکـ ــور را تشـــکیل مـــی دهنـ از جمعیـــت کشـ
ـــای  ـــی ه ـــده و نگران ـــل ش ـــران تبدی ـــه بح ـــئله ب ـــن مس ـــدک ای ان

ــه اســـت.  ــیاری را برانگیختـ بسـ
ــه  ــن زمینـ ــود در ایـ ــتی موجـ ــناد باالدسـ ــه اسـ ــه بـ ــدم توجـ عـ
ــهیالت ازدواج  ــه تسـ ــوط بـ ــن مربـ ــرای قوانیـ ــال در اجـ و اهمـ
ــر  ــه بـ ــت کـ ــی اسـ ــه بحرانـ ــن زدن بـ ــم دامـ ــان در حکـ جوانـ
ـــای  ـــیب ه ـــاد آس ـــت و ایج ـــه جمعی ـــور از جمل ـــر کش ـــائل دیگ مس

ــت. ــد داشـ ــر خواهـ ــی تاثیـ ــی و اجتماعـ فرهنگـ
یکـــی از قوانیـــن موجـــود در حـــوزه ازدواج، قانـــون تســـهیل 
ــه تاکنـــون حـــدود ۱۵  ــد. قانونـــی کـ ــان مـــی باشـ ازدواج جوانـ
ســـال از تصویـــب آن گذشـــته و بـــا وجـــود اینکـــه نیازمنـــد 
ـــد  ـــود، بع ـــاه ب ـــدود ۶ م ـــت ح ـــس از گذش ـــی پ ـــه اجرای ـــن نام آیی
ــان  ــده و همچنـ ــل شـ ــیو منتقـ ــه آرشـ ــتقیما بـ ــب مسـ از تصویـ
بالتکلیـــف باقـــی مانـــده اســـت و هیـــچ اقـــدام جـــدی در 
ـــه  ـــی ک ـــه. درحال ـــورت نگرفت ـــرای آن ص ـــالح و اج ـــتای اص راس
ـــوی  ـــاره ج ـــت چ ـــی توانس ـــرا، م ـــالح و اج ـــه، اص ـــورت توج در ص
ـــیاری  ـــد بس ـــا ح ـــه ت ـــرا ک ـــد چ ـــان باش ـــکالت جوان ـــیاری از مش بس
بـــه چالـــش هـــای پیـــش روی ازدواج جوانـــان پرداختـــه اســـت.

ح یک بالتکلیفی در شر

تسهیل ازدواج چه می گوید؟!
قانون تســـهیل ازدواج مشتمل بر ۱۳ ماده است.

مطابـــق مـــاده ۱ آن دولـــت موظـــف بـــوده صنـــدوق اندوختـــه 
ـــاه اساســـنامه  ـــس از گذشـــت ســـه م ـــان را تشـــکیل دهـــد و پ جوان
ـــس  ـــه مجل ـــب ب ـــت تصوی ـــرده و جه ـــن ک ـــه آن را تدوی ـــوط ب مرب
ـــه  ـــوط ب ـــز من ـــون نی ـــه قان ـــن نام ـــه آیی ـــالوه تهی ـــد. بع ـــم کن تقدی
ـــه  ـــه البت ـــود ک ـــاه ب ـــه م ـــت س ـــس از گذش ـــنامه و پ ـــب اساس تصوی

ـــد.  ـــته نش ـــتا برداش ـــن راس ـــی در ای ـــچ قدم ـــدا هی ـــان ابت از هم
ــر  ــرای آن هـ ــزارش اجـ ــت گـ ــی بایسـ ــون مـ ــن قانـ ــق ایـ مطابـ
شـــش مـــاه یکبـــار توســـط دولـــت تهیـــه و بـــه کمیســـیون 
فرهنگـــی مجلـــس تقدیـــم مـــی شـــد . ســـوال اینجاســـت چـــرا 
ـــوع  ـــن موض ـــس ای ـــف مجل ـــدت و در ادوار مختل ـــن م ـــی ای در ط

ــد؟  ــری نشـ پیگیـ
ـــون  ـــن قان ـــر ای ـــه ذکـــر اســـت دریافـــت گـــزارش و نظـــارت ب الزم ب
ـــف  ـــون موظ ـــا کن ـــس ت ـــوده و مجل ـــه دوره اول نب ـــدود ب ـــا مح تنه

ـــت.  ـــوده اس ـــر ب ـــن ام ـــری ای ـــه پیگی ب
ـــث  ـــورد بح ـــم میخ ـــه چش ـــون ب ـــوای قان ـــه در محت ـــواردی ک از م
مســـکن اســـت. دولـــت مکلـــف اســـت از منابـــع پیـــش بینـــی 
شـــده و از صنـــدوق اندوختـــه جوانـــان بـــه متقاضیـــان  وام 
ودیعـــه مســـکن پرداخـــت کنـــد. بعـــالوه مکلـــف اســـت کـــه بـــا 
کمـــک ســـایر نهادهـــا از جملـــه بنیـــاد مســـکن و... اقـــدام بـــه 
ـــدت  ـــه م ـــب ب ـــاره مناس ـــا اج ـــد و ب ـــت نمای ـــکن موق ـــاخت مس س
ســـه ســـال بـــه زوج هـــای متقاضـــی اختصـــاص دهـــد. وزارت 
ــات الزم را  ــد اقدامـ ــز موظفنـ ــی نیـ ــای آموزشـ ــوم و نهادهـ علـ
ــام  ــی انجـ ــای متاهلـ ــگاه هـ ــذاری خوابـ ــاخت و واگـ ــرای سـ بـ

دهنـــد.
دولـــت میبایســـت در هـــر اســـتان کمیتـــه ســـامان ازدواج را 
تشـــکیل میـــداد. کمیتـــه ای کـــه متشـــکل از فرمانـــدار، امـــام 

زهرا باقری بهلولی
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ــر  ــارت بـ ــه نظـ ــود و وظیفـ ــهر بـ ــورای شـ ــس شـ ــه و رئیـ جمعـ
ـــدم  ـــت ع ـــه جه ـــا ب ـــت ام ـــده داش ـــر عه ـــون را ب ـــرای قان ـــد اج رون
ـــد  ـــکیل نش ـــچ گاه تش ـــون هی ـــه قان ـــوط ب ـــه مرب ـــن نام ـــن آیی تدوی
ـــن  ـــمول ای ـــای مش ـــا و ارگان ه ـــک از نهاده ـــچ ی ـــب هی و از جان

قانـــون نیـــز مطالبـــه ای در ایـــن راســـتا صـــورت نگرفـــت.

ـــمات  ـــه مراس ـــان هزین ـــه ازدواج جوان ـــوط ب ـــائل مرب ـــر مس از دیگ
ـــت. ـــان اس ـــتغال آن ازدواج و اش

ــم ازدواج  ــزاری مراسـ ــوص برگـ ــی در خصـ ــور حتـ ــون مذکـ قانـ
ـــی  ـــتگاههای دولت ـــه دس ـــت و کلی ـــرده اس ـــه ک ـــل ارائ ـــم راه ح ه
ــهیالت  ــه تسـ ــی را کـ ــهرداری هایـ ــی و شـ ــای عمومـ و نهادهـ
ـــامان  ـــه س ـــی کمیت ـــا هماهنگ ـــا ب ـــرده ت ـــف ک ـــد موظ ـــی دارن رفاه

ازدواج بـــه زوج هـــای متقاضـــی خدماتـــی ارائـــه کننـــد. 
ـــگ  ـــر فرهن ـــت در ام ـــی میبایس ـــای اجرای ـــت و نهاده ـــالوه دول بع
و تصحیـــح  مناســـب، مشـــاوره  الگوهـــای  ارائـــه  و  ســـازی 
باورهـــای غلـــط نســـبت بـــه ازدواج جوانـــان قـــدم برمـــی 
ـــود  ـــی نب ـــه کالن ـــص بودج ـــد تخصی ـــه نیازمن ـــری ک ـــتند. ام داش

ــد. ــن میشـ ــئوالن، ممکـ ــه مسـ ــا توجـ ــا بـ و صرفـ
در خصـــوص اشـــتغال جوانـــان دولـــت میبایســـت تـــا مـــدت دو 
ـــه  ـــک هزین ـــوان کم ـــه عن ـــی ب ـــخ ازدواج مبلغ ـــس از تاری ـــال پ س
ـــوان  ـــای ج ـــواده ه ـــه خان ـــنه ب ـــرض الحس ـــورت ق ـــه ص ـــی ب زندگ
در صورتیکـــه هیـــچ کـــدام از زوجیـــن منبـــع درآمـــدی نداشـــته 
ـــت  ـــرایط را در اولوی ـــد ش ـــن واج ـــرد و متاهلی ـــت میک ـــند پرداخ باش
دسترســـی بـــه فرصـــت هـــای شـــغلی، وام اشـــتعال و مســـکن 

ـــداد. ـــرار می ق
ـــه  ـــز پرداخت ـــربازی نی ـــت س ـــئله خدم ـــه مس ـــی ب ـــون حت ـــن قان ای
اســـت. مـــاده 7، بـــرای ترغیـــب جوانـــان بـــه امـــر ازدواج و 
ــس از  ــا پـ ــرده تـ ــف کـ ــاع را موظـ ــواده وزارت دفـ ــکیل خانـ تشـ

ــل  ــی از قبیـ ــلح اقداماتـ ــای مسـ ــده کل نیروهـ ــت فرمانـ موافقـ
ـــکونت و  ـــل س ـــه مح ـــل ب ـــربازان متاه ـــت س ـــل خدم ـــن مح تعیی
ـــربازان  ـــر س ـــزان دو براب ـــه می ـــن ب ـــتمری متاهلی ـــت مس ـــا پرداخ ی

مجـــرد انجـــام دهـــد. 
ـــه  ـــوادی از آن ک ـــون و م ـــوای قان ـــه محت ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــور کل بط
بـــه راحتـــی قابـــل اجـــرا و پیگیـــری بـــود شـــاهد ایـــن مســـئله 
ـــی  ـــه فراموش ـــون ب ـــن قان ـــی ای ـــور کل ـــا بط ـــه تنه ـــه ن ـــتیم ک هس
ـــرای  ـــتای اج ـــی در راس ـــچ اقدام ـــون هی ـــه تاکن ـــد، بلک ـــپرده ش س
ـــه راحتـــی  ـــاج نداشـــت و حتـــی ب ـــه آییـــن نامـــه احتی مـــوادی کـــه ب
ــث  ــا مباحـ ــربازی و یـ ــه خدمـــت سـ ــد از جملـ ــی شـ ــن مـ ممکـ
ـــاوره  ـــی و مش ـــانه مل ـــطح رس ـــازی در س ـــگ س ـــه فرهن ـــوط ب مرب
ـــی متوســـطه  ـــکیل خانـــواده در کتـــب درس و طـــرح مباحـــث تش
ـــن  ـــری ای ـــدم پیگی ـــت. ع ـــه اس ـــورت نگرفت ـــدی ص ـــور ج و... بط
ـــا  ـــن دارد کـــه ب ـــا آن نشـــان از ای ـــط ب ـــن مرتب ـــون و دیگـــر قوانی قان
ـــئله  ـــر مس ـــری ب ـــم رهب ـــام معظ ـــات مق ـــدات و مطالب ـــود تاکی وج
حمایـــت از خانـــواده و تســـهیل ازدواج جوانـــان و بـــا گذشـــت ۴ 
ـــور  ـــئله مذک ـــواده، مس ـــی خان ـــای کل ـــت ه ـــالغ سیاس ـــال از اب س
ـــت و  ـــچ اولوی ـــی از هی ـــذاری و نظارت ـــون گ ـــی، قان ـــوزه اجرای در ح

ـــت.  ـــوردار نیس ـــی برخ اهمیت
اســـاس کار در حـــوزه اجرایـــی و قانـــون گـــذاری تـــالش در 
جهـــت رشـــد جامعـــه اســـت و از همیـــن جهـــت افـــرادی کـــه 
ــتند در  ــف هسـ ــد موظـ ــئولیت انـ ــب مسـ ــوزه صاحـ ــن حـ در ایـ
ـــه  ـــود در جامع ـــکالت موج ـــع مش ـــف و رف ـــرای وظای ـــتای اج راس
ـــد.  ـــر بگیرن ـــا را در نظ ـــت ه ـــه و اولوی ـــی پرداخت ـــیب شناس ـــه آس ب
مســـئله ازدواج جوانـــان از اولویـــت هـــای امـــروز کشـــور اســـت 
ــا  ــون و بـ ــره قانـ ــه از پنجـ ــن مقولـ ــه ایـ ــت بـ ــن میبایسـ بنابرایـ
نـــگاه بـــه ابعـــاد مختلـــف آن توجـــه نمـــود تـــا نهایتـــا قدمـــی در 
ـــود. ـــته ش ـــان برداش ـــهیل ازدواج جوان ـــع و تس ـــع موان ـــتای رف راس
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ــی  ــات بررس ــی از جلس ــالب در یک ــر انق ــه رهب ــود ک ــال ۹7 ب س
آســیب هــای اجتماعــی نســبت بــه عــدم اجــرای قانــون تســهیل 

ــد.  ــه کردن ــان گالی ازدواج جوان
ــئولین  ــیاری از مس ــوش بس ــه گ ــان ب ــا آن زم ــاید ت ــه ش ــی ک قانون
ــه در  ــال ۱۳۸۴ ک ــوب س ــهیل ازدواج مص ــون تس ــود. قان ــنا ب ناآش
حــال حاضــر حــدود  ۱۵ ســال از تصویــب آن مــی گــذرد و در طــی 
ایــن مــدت مــدام میــان دولــت و مجلــس دســت بــه دســت شــده 
و تــا کنــون نیــز تــالش جــدی در زمینــه اجرایــی شــدنش صــورت 

نگرفتــه اســت.
اشــاره رهبــری بــه ایــن موضــوع گویــی حــرف دل جوانانــی بــود کــه 
ــه مســئله  ــد. بــی توجهــی ب ــرای ازدواج بودن نیازمنــد تســهیالتی ب
ازدواج جوانــان ایــن مفهــوم را بــه ذهــن میرســاند کــه شــاید در نظــر 
برخــی از مســئولین ۱۳ میلیــون جــوان مجــرد، رقــم قابــل توجهــی 

نباشــد یــا اصــال مگــر اینهــا هــم بایــد ازدواج مــی کردنــد؟
ــه  ــم ک ــی کنی ــورد م ــی برخ ــا و لوایح ــرح ه ــا ط ــه ب ــی ک ــا زمان ام
گاهــا حتــی بــدون لحــاظ آمــار دقیــق، پیگیــری و حتــی تصویــب 
ــی کــه قشــر بســیار محــدودی از  ــا موضوعات و اجــرا مــی شــوند ی
جامعــه را در بــر مــی گیرنــد، بــه ایــن پرســش میرســیم کــه اصــال 
ــد  ــا بای ــی اســت ی ــان دغدغــه ای همگان ــا موضــوع ازدواج جوان آی

ــر مســتثنی کــرد؟! ــن ام ــت را از ای ــس و دول مجل
برخــی هــم انــگار توقــع دارنــد در امــر ازدواج از ســنگ صدا بشــنوند 

امــا جوانــان حــق مطالبه چنین مســائلی را نداشــته باشــند.
بایــد گفــت مســئله حمایــت از جوانــان در امــر ازدواج نــه تنهــا یکــی 
از اولویــت هــای کشــور اســت بلکــه مطالبــه اصلــی جوانــان و بــه 
تبــع آن مطالبــه یــک جامعــه مــی باشــد. امــا هــر چــه تــالش مــی 

شــود ایــن مطالبــه انــگار بــه گــوش مســئولین نمــی رســد. 
عدم اجرای این قانون معلول عوامل بسیاری است!

از ازدواج آسان تا آرشیو بهارستان...

در قانــون تســهیل ازدواج صحبــت از تشــکیل صندوقــی اســت بــه 
نــام صنــدوق اندوختــه جوانــان کــه بنــا بــود پــس از گذشــت ۳ مــاه 
ــم مجلــس  ــب تقدی ــه جهــت تصوی ــه شــده و ب اساســنامه اش تهی
شــود. اساســنامه ای کــه هیــچ گاه تهیــه نشــد و در نتیجــه هیــچ 

گاه نوبــت بــه تدویــن آییــن نامــه اجرایــی قانــون نیــز نرســید.
ــن  ــه ای ــور ب ــه کل کش ــارد از بودج ــدود ۳۲۰ میلی ــال ۱۳۸۵ ح س
ــا تشــکیل صنــدوق  صنــدوق اختصــاص یافــت. امــا مدتــی بعــد ب
ــئله  ــا مس ــدوق اساس ــن صن ــا ای ــام ب ــا)ع( و ادغ ــام رض ــر ام مه

ــد.  ــوش ش ــال فرام ــز کام ــنامه نی اساس
ــاهد  ــهیل ازدواج، ش ــون تس ــر قان ــال از عم ــول ۱۵ س ــه در ط البت
ــچ گاه  ــا هی ــم ام ــون بودی ــن قان ــرای ای ــری اج ــه پیگی ــد مرحل چن
اقدامــی جــدی بــرای تعییــن تکلیــف ایــن مســئله صــورت نگرفــت 
در نتیجــه قانــون مذکــور بطــور کلــی فرامــوش شــد گویــی کــه از 

ــا آرشــیو مجلــس را مزیــن کنــد. ابتــدا آمــده بــود ت
نکتــه اینجاســت کــه حتــی بــا ابــالغ سیاســت هــای کلــی خانــواده 
در ســال ۹۵ و تصویــب مــواد ۱۰۱ و۱۰۲ قانــون برنامــه ششــم 
توســعه نیــز موضــوع ازدواج جوانــان و تحکیــم خانــواده بطــور 

ــت. ــده اس ــری نش ــدی پیگی ج
ــه در  ــی ک ــش های ــال ۹۸ و واکن ــری، در س ــه رهب ــس از مطالب پ
ــم  ــا خان ــد، نهایت ــود آم ــه وج ــوع ب ــن موض ــه ای ــبت ب ــه نس جامع
طــرح  از  زنــان،  فراکســیون  اعضــای  از  و  نماینــده  سیاوشــی 
ــون  ــرای قان ــدم اج ــت ع ــه باب ــوه قضائی ــه ق ــس ب ــکایت مجل ش
ــحال  ــر خوش ــدای ام ــه در ابت ــری ک ــر داد خب ــهیل ازدواج خب تس

ــت... ــیاری اس ــکات بس ــز ن ــا حائ ــود ام ــده ب کنن
ــان حرکــت  ــه ســمت ازدواج جوان طبیعتــا حرکــت مجلــس دهــم ب
ــون را در  ــن قان ــر ای ــدای ام ــس از ابت ــا چــرا مجل ــود ام ــی ب مطلوب

ــداد؟ اولویــت قــرار ن

حانیه زرنگ
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چــرا فراکســیون زنــان مجلــس بــا ۱7 نماینــده خانــم در ســال های 
ــا  ــد کــه عموم ــی کردن گذشــته وقــت خــود را صــرف طــرح مباحث
ــدان  ــق و فق ــاری دقی ــتوانه آم ــد پش ــا فاق ــید و ی ــب نرس ــه تصوی ب
کار کارشناســی شــده بــود؟ مــواردی از جملــه طــرح افزایــش ســن 
ــه  ــا ب ــت و... ام ــون تابعی ــان، قان ــت زن ــن امنی ــه تامی ازدواج، الیح

ایــن قانــون کــه اتفاقــا اولویــت بیشــتری داشــت اعتنایــی نشــد؟
از آن گذشــته اگــر بحــث بــر ســر شــکایت مجلــس از دولــت اســت 
چــرا در تنظیــم شــکایت تنهــا بــه دولــت نهــم و دهــم بســنده شــد؟ 
ــه اینکــه هــم دولــت و هــم مجلــس در تمامــی ایــن ســال  مگــر ن

هــا مســئول عــدم پیگیــری ایــن قانــون هســتند؟ 
از دیگـر سـو اعـالم مـی شـود کـه قانون مذکـور بـار مالی داشـته و 
دارای اشـکاالت فراوانـی اسـت کـه اجرای آن را ناممکـن می کند. 
در ایــن راســتا هــم بایــد گفــت حقیقــت ایــن اســت کــه بخشــی از 
محتــوای قانــون بــه جهــت گذشــت زمــان مســلما قابلیــت اجرایــی 
ــون را  ــود در قان ــف موج ــس ضع ــچ ک ــر هی ــرف دیگ ــد. از ط ندارن
نفــی نمــی کنــد قانــون مذکــور منابــع مالــی مشــخصی نــدارد کــه 
البتــه بخشــی از آن طــی تصویــب آییــن نامــه مشــخص مــی شــد. 
ــرار داده و  ــاب ق ــورد خط ــت را م ــا دول ــون صرف ــن قان ــالوه ای بع
ــا دولتهــا ایــن قانــون را دســت بدســت  همیــن امــر باعــث شــده ت
ــورد  ــدارد، برخ ــم ن ــخصی ه ــرای مش ــت اج ــون ضمان ــد و چ کنن

ــه متخلفیــن صــورت نخواهــد گرفــت.  ــری نســبت ب ــی موث قانون
امــا حتــی اگــر قانــون نیازمنــد اصــالح بــود چــرا در طــی ایــن چهار 
ســال کوچکتریــن اقدامــی بــرای اصــالح آن از جانــب نماینــدگان 

و بــه ویــژه فراکســیون زنــان صــورت نگرفــت؟
ــدارد  ــی ن ــت اجرای ــون قابلی ــد قان ــالم ش ــه اع ــس از آن ک ــرا پ چ
ســعی نشــد نســبت بــه تصحیــح آن اقدامــی صــورت بگیــرد؟ اگــر 
نیــاز بــه اصــالح قانــون وجــود داشــت کــه البتــه قانــون بــی تردیــد 

ــوه  ــه ق ــس ب ــکایت مجل ــال ش ــس اص ــود پ ــات ب ــد اصالح نیازمن
ــون لزومــی نداشــت.  ــن قان ــه عــدم اجــرای ای ــه نســبت ب قضائی

ــه  ــز میبایســت نســبت ب ــون نی ــای مطروحــه در قان بعــالوه نهاده
تعییــن تکلیــف ایــن امــر از جانــب دولــت و مجلــس واکنشــی 
ــه و ...  ــه جمع ــتانداران، ائم ــا، اس ــه ه ــد. وزارتخان ــان میدادن نش
کــه همگــی جــزو مشــمولین ایــن قانــون بــوده و تاکنــون پیگیــری 

ــد.  ــته ان ــرای آن نداش ــدم اج ــه ع ــبت ب ــی نس چندان
بایــد توجــه داشــت نســبت بــه عــدم اجــرا و پیگیــری قانون تســهیل 
ازدواج صــرف دولــت مســئول نیســت . مجلــس و فراکســیون زنــان 
هــم بایــد بپذیــرد کــه در طــول مــدت فعالیــت خــود و حتــی ماقبــل 
آن پیگیــری هــای الزم را انجــام نــداده اســت و وقــت خــود را صرف 

پرداخــت بــه مســائلی کــرده کــه از اولویــت کمتــری برخــوردار انــد. 
مجلــس دهــم هــم بــا تمــام ایــن مســائل بــه پایــان رســید و آن چــه 
ــهیل ازدواج و  ــوزه تس ــری در ح ــردم و رهب ــه م ــت مطالب ــی اس باق

حمایــت از خانــواده اســت.
ــی کــه مشــکل شــان تســهیل  ــا جوانان ــس دهــم گذشــت ام مجل
ــه  ــت و آن چ ــم رف ــس ده ــد. مجل ــده ان ــی مان ــت باق ازدواج اس
ــان  ــدی ازدواج جوان ــش ۴۰ درص ــا کاه ــد ب ــس جدی ــت مجل هس
اســت. قانــون تســهیل ازدواج ۱۵ ســاله شــد امــا هنــوز نــه اجــرای 
ــد  ــده. بای ــال ش ــر آن اعم ــی ب ــه  اصالحات ــت  و ن ــهود اس آن مش
توجــه داشــت مســئله، لحــاظ کــردن اولویــت هــا در رونــد قانــون 
گــذاری و البتــه میــزان اثــر بخشــی قانــون در جامعــه نیــز هســت! 
ــت  ــم اس ــس یازده ــار مجل ــت در اختی ــون فرص ــال اکن ــر ح در ه
کــه بــا توجــه بــه  معضــل ازدواج جوانــان و البتــه بحــران کاهــش 
جمعیــت کــه بخــش مهمــی از آن بــا ازدواج جوانــان حــل شــدنی 
اســت ، جهــت تســهیل ازدواج ۱۳ میلیــون جــوان ایرانــی گام 

ــردارد.  ــری ب موث
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"سـن زیـاد، انتخـاب اشـتباه، راه اشـتباه، ازدواج غیـر متعـارف" این 
واژگان تراوشـات ذهـن بنـده از مقولـه سـریال های شـبکه نمایش 
خانگـی نیسـت ایـن هـا واژه هـای نام بـرده شـده توسـط کاراکتر و 

شـخصیت هـای اصلـی خود ایـن فیلم هاسـت.
گذشـته از ایـن، عـادی سـازی روابط، خیانـت به همسـر ، و یا حتی 
ترویـج زندگـی هـای مرفـه و به دور از سـطح زندگی اکثـر مخاطبان 
ایـن سـریال هـا و... از معایـب آن هاسـت و اگـر بخواهیـم تمـام 
کاسـتی هـای آن را نـام ببریم بی شـک زمـان زیادی الزم اسـت تو 
خـود حدیـث مفصل بخـوان از این مجمـل. خانواده با ایجاد عشـق 

و تعهـد میـان زوجین تشـکیل مـی گردد.
واژه تعهـد در ایـن مقولـه بـار سـنگینی بـه دوش مـی کشـد، بـه 
معنـای پذیرفتـن عشـق و بر عهـده گرفتن وظایفی نسـبت به طرف 
مقابـل اسـت. حـال بـا وجـود دیـدن ایـن صحنـه هـا مثـال خریدن 
همسـر، چـک در ازای فرزنـد، بـر هـم زدن عروسـی بـه راحتـی آب 
خـوردن چـه بـر سـر تعهـد و عشـق میـان اعضـای خانـواده خواهد 
آمـد؟ بـا توجـه بـه شـرایط معیشـتی کنونـی مـردم و در نظـر گرفتن 
سـطح اکثریـت جامعـه ایـن تجمـل گرایـی کـه شـاهد آن هسـتیم 
تاثیـر زیـادی روی روابـط و توقعـات اعضـای خانواده از هـم خواهد 
گذاشـت. آیـا بهتـر نیسـت کمـی نزدیـک تـر به عـرف جامعـه عمل 
شـود؟ خانـواده بـه عنـوان اصلـی تریـن رکن و نهـاد تربیتـی و تعهد 

در جامعـه اسـت.
حـال عـادی سـازی ایـن ازدواج هـای ناموفـق و یـا بر هـم زدن آن 
و حتـی عـادی جلـوه دادن روابـط حتـی میان اشـخاص متاهل چه 

تبعاتـی در پـی خواهد داشـت؟
از بعـد اجتماعـی ارتبـاط میـان دو نامحـرم و یـا حجابـی کـه نبـود 
آن سـنگین تـر و عاقالنـه تـر اسـت و یـا عادی بـودن برخـورد های 

تعهد ُدّر گران بهای این روز های شبکه نمایش خانگی
فیزیکـی و.... آیـا میتـوان بـا وجـود ایـن صحنـه هـا ، جوانـان را 

مواخـذه کـرد ؟  
بـا وجـود ایـن قبـح شـکنی هـا اصـال راهی بـرای امـر به معـروف و 

نهـی از منکـر باقـی مانده اسـت؟
محتـوای ایـن سـریال هـا در تضـاد بـا عـرف جامعـه  و مولفـه های 

فرهنگـی اجتماعـی و حتـی اقتصـاد جامعـه ماسـت.
فـی الواقـع مـا شـاهد کـم رنگ شـدن و یا اصـال نادیده گرفته شـده 

فرهنـگ خـود در این سـریال ها هسـتیم.
در شـرایطی کـه ایـن سـریال هـا مـی بایسـت موجب دور هـم جمع 
باشـد  اعضـا  فراغـت  اوغـات  پرکـردن  و  خانـواده  اعضـای  شـدن 
متاسـفانه بالعکـس موجـب بـه سـردی گراییـدن روابـط و بـه وفـور 

احسـاس کمبـود مـردم در زندگـی شـان شـده اسـت. 
بایـد گفـت فضایـی کـه خـود بـا توجـه بـه ظرفیـت هایـش توانایـی 
تولیـد آثـار غنـی فرهنگـی و نزدیـک به سـطح زندگـی مـردم را دارد  
در غفلـت برخـی از مسـئولین تبدیـل شـده اسـت بـه تبـری بـرای 
تخریـب فرهنـگ اصیـل ایرانـی اسـالمی و البتـه مـروج فرهنـگ 
ایـن  بـه نقـش زن  ایـن مطلـب کافیسـت  بـرای دریافـت  غربـی! 
تـا دیـدگاه کاالیـی بـه زن را کـه از  سـریال هـا نگاهـی بیندازیـم 

فرهنـگ غربـی نشـأت میگیـرد در آثـار خودمـان ببینیـم. 
وزارت ارشـاد مسـئول اصلـی نظـارت بر نمایـش خانگی اسـت بنابر 
گفتـه وزیـر ارشـاد شـورای نظـارت مثـل گذشـته کارهـا را ارزیابـی 
می کنـد. ایـن در حالـی اسـت که شـاخص نظارت بر شـبکه خانگی 
ایـن حـوزه دقـت جـدی  بنابرایـن در  نیسـت  همچنـان مشـخص 
مسـئوالن ذیربـط نیـاز اسـت تـا  در نهایـت بـا نظـارت بـر شـبکه 
نمایـش خانگـی به تحکیـم بنیان خانـواده و تقویت فرهنـگ ایرانی 

اسـالمی کمـک شـایان گـردد نـه بالعکس.

زهرا مشهدی
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در علـم جمعیت شناسـی شـاخصی بـه نـام welltime وجود دارد 
کـه طبـق ایـن شـاخص اگـر کمتـر از ۲۰ درصـد جامعـه را افـراد 
زیـر ۱۵ سـال تشـکیل ندهنـد ان جامعـه رونـد پیـری خـود را آغـاز 
نمـوده اسـت و ایـن مسـاله دقیقـا همـان چیزی اسـت کـه حتی از 
همیـن االن نیـز بعضـی از شـهرهای ایـران بـا آن دسـت و پنجـه 
نـرم میکننـد و ایـن مهـم خـود نشـان دهنـده ان اسـت کـه هـم 
اکنـون مسـاله جمعیـت کشـور و پیـر شـدن ایرانیان نه تنهـا از یک 
خطـر بالقـوه عبـور کـرده اسـت بلکـه در بعضـی از مـوارد نیـز وارد 
فـاز بحـران و تهدیـد گردیـده ایـم و تـالش هـای آتـی را نـه بـرای 
جلوگیـری از ایـن  بحـران بلکـه بـرای کنتـرل و مهـار ایـن بحـران 

بایـد آغـاز نمود
بررسـی و ارائـه راهـکار بـرای کاسـتن از عمـق ایـن خطر،نیازمنـد 
سـاعت هـا مطالعـه و ارائـه راهکارهـای دقیـق و صدالبتـه آسـیب 
شناسـی تاریـخ طـی شـده در مبحـث جمعیـت اسـت کـه هـدف 
از نـگارش ایـن مقالـه پرداختـن بـه مـورد اخـر بـا رویکـرد امنیـت 

میباشـد. محـوری 
جمعیـت همـواره یکـی از مهم تریـن مولفه های علم سیاسـت و از 
مهـم تریـن عوامـل کیفیـت حکمرانـی بـوده اسـت؛ لذاسـت که در 
طـول تاریـخ مهـم تریـن کشـورهای جهـان کـه بـه نوعـی صاحب 
هژمونـی برتـر شـده انـد عـالوه بـر دارا بـودن مولفـه هایـی نظیـر 
قـدرت نظامـی برتـرو موقعیـت ژئوپولتیـک خـوب از جمعیـت زیـاد 
و توانمنـد برخـوردار بـوده انـد و همچنیـن کشـورهای ضعیـف نیـز 

عمدتـا از فقـر جمعیتـی و خـالء نخبگانـی رنـج میبـرده انـد.
در  کـه  اسـت  بحـدی  تـا  سیاسـت  علـم  در  جمعیـت  اهمیـت 

یخ معاصر جنگی به قدمت تار
نگاهی به جنگ تمام عیار جمعیتی علیه ملت ایران

امیررضا بخشی پور

مطالعـات  نظیـر  هایـی  گرایـش  بـا  علـم  ایـن  عالیـه  تحصیـالت 
جمعیـت  و یـا جمعیـت شناسـی سیاسـی روبـرو میشـویم کـه بـه 

میپـردازد. مختلـف  هـای  جمعیـت  هـای  کنـش  بررسـی 
پنتاگون،عامل اصلی کنترل جمعیت

طبـق گـزارش CIA در کتـاب دیکتاتـوری کارتل هـا دفاتر تحقیق 
و عملیـات دانشـگاه هـای امریـکا بـرای اولیـن بار در سـال ۱۹۲7 
مامـور بـه طـرح ریـزی تئوریـک تنظیم خانـواده میشـود کـه ایـن 
طـرح ریـزی نزدیـک بـه دو دهـه بـه طـول مـی انجامـد و تا سـال 
نهایتـا  و  انجامـد  مـی  طـول  بـه  جنگ جهانـی  پـس از  و   ۱۹۴۸
ایـاالت متحـده و دانشـگاه هـای امریـکا  ارتـش  بیـن  قـراردادی 
منعقـد میگـردد کـه منجـر بـه تاسـیس رشـته ارتباطات و سـالمت 

عمومـی مگیـردد.
فـارغ التحصیـالن ایـن رشـته موظفنـد کـه بـه تحقیـق و تنظیـم 
امـور جمعیتـی و بـه منظـور تامیـن منافـع یـاالت متحـده بپردازنـد 
. لذاسـت کـه بایـد اذعـان نمـود کـه مباحـث مروبـط بـه جمعیت و 
خانـواده در جهـان از نـگاه دولتمـردان آمریکایی مسـاله ای کامال 
امنیتـی اسـت و پیونـدی تنگاتنـگ با امنیـت ملی این کشـور دارد.
همچنیـن قابـل ذکر اسـت کـه ایـن مطالعـات جمعیتـی در امریکا 
پـس از تکمیـل تبدیـل بـه عملیـات هایـی میشـود که طبق اسـناد 

پنتاگـون  زیـر نظـر پنتاگـون اجـرا میگردد.
همچنیـن قابـل ذکـر اسـت کـه عمـده فعالیـت هـای مربـوط بـه 
 CMOC مسـائل جمعـت شـناختی زیر نظـر مرکزی تحت عنـوان
یـا مرکـز عملیات های نظامـی و غیر نظامی امریکا انجام میشـود . 
طبـق تعاریـف این مرکز تمامی سـازمان هـای بین المللی بایسـتی 
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در جهـت تامیـن منافـع امریـکا و بـا تبعیـت از دکتریـن امنیت ملی 
آمریـکا فعالیـت نمایند.

بـه عنـوان مثـدد طبـق مصوبات گـروه بیلدربرگ در نشسـت سـال 
بـا مسـلمانان  تقابـل  بـرای  ۱۹۹۰ یکـی از مهـم تریـن روش هـا 
در  کشـی  خـود  و  جنـگ   ایجـاد  خاورمیانـه؛  نفـت  بـر  تسـلط  و 
خاورمیانـه میباشـد کـه نتایـج آن را میتـوان در حملـه امریـکا بـه 
عراق و افغانسـتان، ناامنی های همیشـگی کشـورهای خاورمیانه 
و ایجـاد گـروه هـای ارهابـی و تکفیـری نظیـر داعـش کـه بـه قتل 

عـام چندیـن میلیـون انسـان مسـلمان انجامیـد مشـاهده نمـود.
طبـق تعریـف CMOC برای کنترل جملیت کشـورهای مسـلمان 
بایـد سـه دسـتورالعمل مهـم را در نظـر گرفت کـه این سـه عبارتند 

از
۱.:هدایـت و جهـت دهـی مدیریـت سیاسـی کشـورهای اسـالمی 
 Cognitive_جنگ شـناختی داخلی)ایجـاد  مدیـران  توسـط 

)  warfare
طبـق ایـن دسـتور العمـل مراکـز مختلـف ایده پـردازی و دسـتگاه 
هـای امنیتـی اریـکا موظـف هسـتند تـا مقدمـات الزم بـرای بـاور 
پذیـری مدیـران سیاسـی کشـورهای اسـالمی نسـبت بـه کاهـش 

جمعیـت را فراهـم نماینـد.

همچنیـن؛ دسـتگاه هـای ایـاالت متحـده موظـف هسـتند پس از 
تسـلط بـر اندیشـه و تصمیـم مدیـران کشـورهای اسـالمی طـرح 
هایـی را بـری کنتـرل و تنظیـم جمعیت ارائـه نمایند . بعنـوان مثال 
بیـن  توسـعه  و  رشـد  امریکایی)آژانـس  هـای  همـکاری  موسسـه 
المللـی آمریـکا_USAID( هزینـه تمامـی طـرح هـای کاهـش 

ای  یـا موسسـه  و  اسـت  بـر عهـده گرفتـه  را  جمعیـت در جهـان 
دیگـر.... موظـف اسـت بـه اتـکای شـبکه عظیـم جهانـی خـود در 
دنیـا مـواد ضـد بـارداری را تولیـد و بـا نظـارت موسسـه همـکاری 
هـای آمریکایـی بـرای تاثیـر در کشـور های هـدف توزیـع نماید. از 
دیگـر طـرح هـای امـاده شـده توسـط ایـن موسسـه طـرح فاصلـه 
 MBS طـرح  بـه  موسـوم  زوجیـن  زایمان هـای  بیـن  انداختـن 

میباشـد.
۲ _سازمان های بین المللی:

طبـق دسـتور العمـل ذکـر شـده در مرکـز CMOC آمریـکا تمامی 
سـازمان هـای بیـن المللی نظیر سـازمان ملل ،یونسـکو ،سـازمان 
پـول  المللـی  بیـن  صنـدوق  و  جهانـی  جهانی،بانـک  بهداشـت 
موظـف هسـتند در کنتـرل و تنظیـم و در نهایـت کاهـش جمعیـت 

کشـورهای مـورد هـدف ایلـگاالت متحـده نقـش ایفـا نماینـد
۳_ نبرد فرهنگی و رسـانه ای بر روی کشورهای هدف

کنتـرل  در  بخـش  تریـن  مهـم  کـه  میکنـد  CMOCتاکیـد    
جمعیـت کشـورهای نامطلـوب بـرای ایـاالت متحـده پرداختـن بـه 
نبـرد فرهنگـی مـی باشـد و از ایـن روی از اندیشـکده هـا و مراکـز 
مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی آمریـکا میخواهـد کـه بـه ایجـاد 
محتـوا بـرای ایـن نبـرد فرهنگـی بپـردازد تـا اینکـه در بلنـد مـدت 
بتواننـد نظـام اندیشـه ای مسـلمانان را در مبحـث فرزنـد آوری و 

ازدیـاد نسـل تغییـر دهـد.
ایـن مرکـز از مهـم تریـن مولفـه هایـی کـه بـرای ترویـج آن بـرای 

کنتـرل موالیـد و جمعیـت ضـروری میدانـد عبارتنـد از:
مصالـح  بـه  نسـبت  اقتصـادی  منافـع  اهمیـت  بـر  تاکیـد  الـف( 

عـی جتما ا
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طریـق  از  جامعـه  بـر  حاکـم  اخالقـی  هـای  ارزش  تضعیـف  ب( 
تغییـر سـبک زندگی،ترویـج همباشـی و روابط آزاد جنسـی به جای 
ازدواج و تئوریـزه نمـودن ناهنجـاری های جنسـی نظیر همجنس 

گرایی،هـم باشـی و...از طریـق نخبـگان اجتماعـی
 Individualism &( فردگرایـی  و  اومانیسـم  ترویـج  ج(  

: )H u m a n i s m
از مهـم تریـن عوامـل جلوگیـری از تشـکیل خانـواده مـی تـوان بـه 
ترویـج روحیـه فـرد گرایـی و اگوسنتریسـتی)خود محـوری( اشـاره 
نمـود کـه در تقابـل بـا نـگاه دیـن و حتی سـنت ، فـرد را از تشـکیل 

خانـواده کـه بـر پایـه فـداکاری و ایثـار اسـتوار اسـت دور میکنـد
د( توسـعه مصرف گرایی و ترویج روح سوداگر

ه( جـا انداختـن عـدم مغایـرت دیـن بـا کنتـرل جمعیـت و موالیـد 
بـرای جوامـع مسـلمان 

ی( تاکیـد بـر آزادی و اسـتقالل زن در امـور بـارداری و برجسـته 
نمـودن نقـش کاری وی بـه جـای نقـش مـادری:

بـه عنـوان مثال کمیته ای تحت عنوان CEDAW یا کنوانسـیون 
رفـع هـر گونـه تبعیـض از زنـان رسـالت خـود را تاکید بر اسـتقالل 
زن از تعهـدات زناشـویی ،آمـوزش جنسـی و کاهـش فرزنـد آوری و 
تبلیـغ وسـایل ضـد بـارداری همـراه بـا تاکیـد بـر هویـت اجتماعـی 
زنـان یـا همـان تاکیـد بـر نیـروی کار بـودن آنـان و تعـارض آن بـا 

نقـش مـادری نموده اسـت
الزم بـه ذکـر اسـت تالیـف تلخیـص گونـه ایـن اقدامـات تاکیـدی 
بـود بـر اهمیـت مبحـث جمعیـت از نـگاه دولـت آمریـکا و تاثیـر 
مسـائل جمعیـت در ایجـاد ده هـا کارگـروه، کنوانسـیون ،کمیتـه و 
سـازمان کـه زیـر نظـر پنتاگـون بـه فعالیـت میپردازنـد و صـد البته 

از آن جایـی کـه جمهـوری اسـالمی بـه عنـوان مرکزیـت مقاومـت 
اسـالمی مطرح اسـت دسـتگاه هـای مربوطه برای تحقـق کنترل 
جمعیـت در جمهـوری اسـالمی بیشـتر میپردازند،بـه عنـوان مثال 
برژینسـکی مشـاور امنیـت ملـی سـابق امریـکا بـا تاکیـد بـر نقـش 

جمعیـت ایـران در مصاحبـه ای در زمسـتان ۸۸ میگویـد:
از فکـر کـردن بـه حملـه پیـش دسـتانه بـه تاسیسـات اتمـی ایـران 
اجتنـاب کنیـد و گفـت و گـو هـا بـا تهـران را برقـرار کنیـد و بـازی 
طوالنـی مدتـی را شـروع کنیـد چـون زمـان در تغییـر و تولید نسـل 
در ایـران بـه نفـع رژیـم کنونـی نیسـت)تاکید توامـان بـر کاهـش 

موالیـد و جنـگ نـرم(

حال با قید این مقدمه به تشـریح تاریخ جمعیت ایران میپردازیم
ایـن  متوجـه  مـددکاری  مدرسـه  دانشـجویان   ۱۳۳۵ سـال  در 
مسـئله می شـوند کـه بیـن تعـداد فرزنـدان و فقـر در خانـواده رابطه 
مسـتقیمی حاکـم اسـت بدیـن صـورت که هـر چـه تعـداد فرزندان 
در یـک خانـواده بیشـتر مـی شـود میـزان فقـر نیـز در آن خانـواده 
بیشـتر مـی گـردد بالفاصلـه پـس از انتشـار چنیـن گزارش هایـی 
پزشـکی بـه نـام کلرنـس گمبـل به در خواسـت ایـران فـردی به نام 

ادیـث گیتـس را بـه تهـران فرسـتاد 
تـا تحقیقاتـی پیرامـون کنتـرل جمعیـت در ایـران را آغـاز کنـد پس 
از بررسـی اولیـه و همراهـی حکومـت پهلـوی سـازمان های رژیـم 
کـودکان  از  حمایـت  ملـی  انجمـن  شاهنشـاهی  سـازمان  نظیـر 
خیریـه فـرح پهلـوی جمعیـت شـیر و خورشـید و با مدیریـت فردی 
بـه نـام فرمانفرمایـان در سـال ۴۳ واحـد حمایـت از مـادر و کودک 
را در وزارت بهداشـت وقـت تشـکیل دادنـد و به توزیـع قرص های 
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اسـپرم کـش در بـازار بهداشـت ایـران روی آوردنـد .
در سـال ۴۶ پسـت معاونـت بـرای تنظیـم خانـواده تاسـیس شـد 
و سـپس شـورای جمعیـت نیویـورک نیـز بـرای نظـارت بـه مسـئله 
تنظیـم جمعیـت در ایـران بـود کـرد و پـس از آن قوانینـی در جهت 
تسـهیل کنترل موالید نظیر افزایش حداقل سـن ازدواج و تسـهیل 
طبـق  آمریکایـی  مستشـاران  همچنیـن  شـد  ایجـاد  طـالق  در 
تحقیقـات خـود به ایـن نتیجه رسـیدند که یکـی از مهمترین دالیل 
فرزنـدآوری بـاال در بیـن ایرانیـان تـرس از مشـکالت سـنین پیـری 
در بیـن والدیـن بوده اسـت لـذا به سـرعت صندوق بازنشسـتگی را 
تاسـیس کردنـد تا تسـهیالت و خدمـات آن را جایگزین فرزند آوری 

در بیـن والدیـن ایرانـی قـرار دهند . 
ایـران  در  موالیـد  کنتـرل  برنامـه  شـدن  تـر  جـدی  بـا  همچنیـن 

 . نظیـر  اقداماتـی 
تامیـن دارو بـرای جلوگیـری از بـاروری زوجیـن در ۱7 میلیـون بـار 
مراجعـه آمـوزش ۱۶ هـزار کادر پزشـکی و ۲۲۰ هـزار نفـر نیـروی 
کادر درمـان بـرای اجـرای طـرح تنظیم خانـواده اجـرای 7۵ پروژه 
بـزرگ مطالعاتـی در راسـتای کنتـرل جمعیـت صـورت گرفـت و در 
سـال ۱۳۵۰ اولیـن گام قانونـی عقیـم سـازی افراد برداشـته شـد و 
در برنامـه پنجـم ایـران موفـق شـد تـا از تولـد یـک میلیـون و ۳۰۰ 

هـزار کـودک پیـش بینـی شـده ممانعـت به عمـل آورد.
و مسـئوالن وقـت پیـش بینـی جلوگیری از تولـد ۲ میلیـون نوزاد را 
در برنامـه ششـم در نظـر گرفتنـد و در نتیجـه تمامـی ایـن اقدامات 
همـه جانبـه حکومـت پهلوی در آسـتانه انقالب اسـالمی توانسـت 
نـرخ نـرخ رشـد جمعیـت را کـه در سـال ۳۵_۴۵ به سـه و دو دهم 
می رسـید بـه ۲۶ دهـم در سـال ۵۵ _۴۵ برسـاند و عمـاًل طـرح 

کنتـرل جمعیـت ایـران بـا موفقیت بـه اجـرا درآمد . 
بـا وقـوع انقـالب اسـالمی طـرح کنتـرل جمعیـت بـا تعویـق روبرو 

شـد و از آنجایـی کـه هنـوز ذائقـه مـردم مـردم ایـران تغییـر نکـرده 
بـود و مـردم بـه طـرح کنتـرل موالیـد بـا ظن منفـی می نگریسـتند 
فضـا برای رشـد دوبـاره موالیـد در بیـن خانواده های ایرانـی فراهم 
گردیـد همچنیـن آغـاز جنـگ تحمیلـی علیـه ایـران موجـب شـد 
تـا دولـت ایـران نیـز بیـش از پیـش بـه ازدیـاد نسـل روی آورد بـه 
گونـه ای کـه در سـال های دهـه شـصت دولـت اقدامـات عملی را 
بـرای حمایـت از خانواده های صاحـب فرزند و نـوزادان فراهم آورد 
حمایـت دولـت از خانـواده هـا در مسـائل معیشـتی و اقتصادی که 
در قالـب تعاونـی هـا و کوپـن هـا صـورت مـی گرفـت موجـب شـد 
تـا خانواده هـا بـه نقـش دولـت در تامیـن معیشـت ایمـان بیاورنـد 
و در کنـار آن ترویـج مسـائل اعتقـادی نظیـر تاکیـد دین اسـالم به 
کثـرت جمعیـت و همچنیـن مسـائل دیگـری نظیر رشـد چشـمگیر 
مهاجـرت  میـر  و  مـرگ  کاهـش  انقـالب  از  پـس  در  بهداشـت 
گسـترده بـه ایـران موجب شـد شـد تـا با رشـد جمعیـت در دهه ۶۰ 
مواجـه شـویم و در مجمـوع در دهـه شـصت دولت ایران سیاسـت 

انبسـاطی در رشـد جمعیـت را در نظـر گرفـت.
بـا پایـان جنـگ و آغـاز سیاسـت هـای دولـت سـازندگی و حاکـم 
شـدن نـگاه توسـعه محـور بر دولـت ایران بـار دیگر مولفـه جمعیت 
بـرای  مزاحمـت  عامـل  یـک  عنـوان  بـه  موالیـد  رشـد  و  فـراوان 
رسـیدن بـه دروازه هـای توسـعه و رفـاه مطـرح شـد عقب ماندگـی 
هـای ناشـی از جنـگ طوالنـی مـدت نیـز در تعمیـق ایـن دیـدگاه 
بـه گونـه ای کـه جمهـوری  بـود  ایـران موثـر  بیـن سیاسـتمداران 
اسـالمی بـا همـکاری مراکـز بین المللی نظیـر یونسـکو همت ویژه 

بـرای کنتـرل موالیـد در پیـش گرفـت . 
سـوم  هـای  فرزنـد  از  حمایـت  عـدم  نظیـر  دولـت  سیاسـت های 
کـه  خانواده هایـی  بـرای  تشـویقی  هـای  بسـته  کنـار  در  بعـد  بـه 
قصـد کنتـرل موالیـد را داشـتند نظیـر اهـدای ۵ هـزار ریـال بـرای 
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خانواده هایـی کـه قصـد وازکتومـی دارنـد یـا در اولویـت قـراردادن 
خانواده هـای همسـو بـا طرح بـرای دریافت وام مسـکن و درمان و 
انـواع تسـهیالت موجـب شـد در دهه 7۰ با سـقوط عجیـب میزان 
موالیـد روبـه رو شـویم تـا جایـی کـه کنتـرل جمعیـت در ایـران بـه 

بزرگتریـن کنتـرل جمعیـت در قـرن تعبیـر گردیـد . 
مراکـز بیـن المللـی از کنتـرل جمعیـت در ایـران بـه انقـالب دیگـر 

تعبیـر نمودنـد و 
و حتـی ایـران کـه قصـد داشـت در اولین هدف رسـمی خـود برای 
کنتـرل جمعیـت میـزان نـرخ موالیـد را از شـش فرزنـد در سـال 
۱۹۸۰ بـه چهـار فرزنـد در سـال ۲۰۱۱ برسـاند توانسـت ۱۱ سـال 
قبـل از موعـد و در سـال ۲۰۰۰ میـزان موالیـد را بـه دو فرزنـد از 

هـر زن برسـاند . 
اسـتفاده بیـش از 7۰ درصـد از زنـان از روش هـای جلوگیـری از 
بـارداری موجـب شـد کـه خانـواده ایرانـی در صـدر اسـتفاده از این 

روشـها در میـان کشـورهای در حـال توسـعه قـرار بگیـرد . 
میـزان  بگیـرد  قـرار  توجـه  مـورد  بایـد  کـه  دیگـری  مهـم  مسـئله 
اعتمـاد عمومـی مـردم بـه طـرح هایـی بود کـه پـس از انقالب رخ 

داد زیـرا کـه مـردم هـم در دهـه ۶۰ و هـم دهـه 7۰ 
بـا سیاسـت های انبسـاطی و انقباضـی دولت درباره رشـد جمعیت 
همراهـی نمودنـد و ایـن مسـاله دقیقـًا نقطـه مقابـل آن یعنـی عدم 
اعتمـاد مـردم بـه دسـتگاه در سـال های قبـل از انقـالب را مـی 

. رساند 
آیـت اللـه مـکارم شـیرازی در یک مصاحبـه در مورد عدم اسـتقبال 
مـردم از برنامـه هـای تنظیـم خانواده قبـل از انقالب اسـالمی، به 
سیاسـی بـودن ایـن برنامـه ها اشـاره و اظهـار داشـتند: »در دوران 
قبـل از انقـالب بـه همـه مسـائل بـا سـوءظن نگریسـته مـی شـد، 
زیـرا خارجـی هـا بر ما مسـلط بودنـد و مستشـاران آمریکایـی تقریبًا 
در تمامـی تشـکیالت مـا حضـور داشـتند و هـر برنامـه ای کـه از 

طـرف آنهـا پیشـنهاد مـی شـد از جملـه برنامـه کنتـرل جمعیـت بـا 
سـوءظن مـردم همـراه بـود، لـذا عـدم اسـتقبال مـردم بیشـتر بـه 

دلیـل سـوءظن آنهـا نسـبت بـه دسـتگاه حکومتـی بود«
علـی رغـم موافقـت بسـیاری از علمـا در مـورد برنامـه هـای تنظیم 
ایـن  اجـرای  بـا  افـرادی  جنـگ،  از  پـس  سـالهای  در  خانـواده 
برنامـه هـا مخالفـت کردنـد. یکـی از روحانیـون مخالف حاج سـید 
محمدحسـن حسـینی تهرانـی بـود. بررسـی نظـرات علمـا در مورد 
برنامـه هـای تنظیـم خانواده حاکی اسـت که اواًل: نظـرات علمای 
مذهبـی موافـق بـا برنامـه هـا انعـکاس بیشـتری در جامعه داشـته 
اسـت، ثانیـًا: بـه دلیـل ایـن کـه روحانیـت و علمـای مذهبـی بعـد 
از انقـالب نقـش مهمـی در سـاختار سیاسـی و اجتماعـی جامعـه 
ثالثـًا:  آنـان بیشـتر مـالک عمـل قـرار گرفـت.  داشـتند، نظـرات 
طرح مسـائل و مشـکالت جمعیتـی و ضرورت اعمـال برنامه های 
کنتـرل جمعیـت در مسـاجد و نمازجمعـه و سـایر مراسـم مذهبـی 
دلیـل دیگـری بـر تبلیـغ ایـن برنامـه هـا و پذیـرش آن توسـط مردم 

و خانـواده هـا بود. 
مجمـوع اقدامـات فـوق و غفلـت مسـئولین از اثـار مخـرب کنتـرل 
اواخـر دهـه ۸۰ جمعیـت  تـا در  نـرخ رشـد موجـب شـد  افراطـی 
شناسـان نسـبت بـه آثـار پیـری در سـالهای آتـی هشـدارهایی را 
دهند.هشـدار هایـی کـه بالفاصله مورد تاکید و تاییـد رهبر انقالب 
قـرار گرفـت. حـال پس از گذشـت حدود یـک دهه از هشـدارهای 
مکـرر رهبـر معظـم انقـالب همچنـان نـه تنهـا تغییـر ویـژه ای در 
رشـد جمعیـت دیـده نمیشـود بلکـه متاسـفانه آمـار سـاالنه رشـد 
جمعیـت هـر سـاله از سـال قبـل نگـران کننـده تـر میباشـد. عـدم 
اهمیـت بـه ایـن نیـاز  مهـم موجـب شـده اسـت کـه جلوگیـری از 
مخاطـرات پیـری جمعیـت تنها در یـک برنامه عملیاتـی اضطراری 
تعمیـق  همچنیـن  و  هـا  دسـتگاه  همگانـی  عـزم  و  همـت  بـا  و 

گفتمـان عمومـی ازدیـاد نسـل صـورت پذیـر باشـد.
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شهریورامسـال پنجمیـن سـال اسـت کـه از ابـالغ سیاسـت هـای 
کلـی خانـواده از سـوی رهبـر انقـالب میگـذرد و این مناسـبت می 
توانـد بهانـه خوبـی بـرای طـرح دوبـاره ایـن سیاسـت ها و اشـاره به 
نقـش مغفـول مانـده مجلـس در تحقـق آنهـا باشـد تاکیـد مـداوم 
رهبـری معظـم انقالب بـر اهمیت خانواده را تنهـا در موارد مقطعی 
و بـا نگاه سـنتی نسـبت بـه حفظ خانـواده نمی توان نگریسـت بلکه 
نـگاه منظومـه ای بـه سـخنان ایشـان دربـاره خانـواده را مـی تـوان 
انقـالب  تـراز  تمـدن  تحقـق  در  عامـل  تریـن  مهـم  چارچـوب  در 
اسـالمی نگریسـت و از ایـن روسـت کـه مـی تـوان تحلیـل نمـود 
کـه رهبـر معظم انقـالب در تمامـی صحبت های مربوطـه و حتی 
در سـخنان اخیـر ایشـان در جلسـه مجازی بـا دانشـجویان تمامی 
کـم کاریهـای نظام اسـالمی پیرامـون این مهـم را پذیرفتنـد و غیر 
کردنـد کـه در ایـن زمینـه هـر آنچه که کار شـود باز هم کم اسـت . 
ایشـان خانـواده را سـلولی از پیکـره اجتمـاع می دانند که سـالمت 
و یافـت در آن بـه سـالمت و آفـت در اجتماع منجر می شـود توجه 

مجلـس یازدهـم بـه مقوله خانـواده و همچنین 
شـماره هـای طـرح شـده نماینـدگان در زمـان انتخابـات موجـب 
گردیـده اسـت و توقـف و رصـد عملکـرد نماینـدگان در ایـن حـوزه 
تشـکیل  و  دقیق تـر  بررسـی  ضـرورت  کـه  اسـت  لـذا  کنـد  رشـد 
اهـداف  پیشـبرد  بـرای  مجلـس  سـوی  از  خانـواده  کمیسـیون 
سیاسـت هـای کلـی خانـواده ضـروری می نمایـد علـی الخصـوص 
کـه بـه نظـر می رسـد برخـی از مولفـه هـای پیدا شـده در این سـند 

بـه طـور مسـتقیم مجلـس را مـورد تخاطـد قـرار داده اسـت .
بـه عنـوان مثـال بنـد دوم این سـند بـه محور قـرار گرفتـن خانواده 
تمامـی  و  اجرایـی  هـای  سیاسـت  برنامـه  مقـررات  و  قوانیـن  در 
نظامـات آموزشـی ،فرهنگـی ،اجتماعـی و اقتصادی بـه ویژه نظام 
مسـکن و شهرسـازی تاکیـد دارد حـال آنکـه بـه نظـر می رسـد این 
محوریـت هنـوز بـرای هیـچ یـک از ارگان هـای تصمیـم گیـری یا 

تصمیم سـاز نظـام جـدی تلقـی نشـده اسـت . 
مجلـس یازدهـم بـا محـور قـرار دادن خانـواده در طرح هـای خـود 
می توانـد طـی سـال های پیش روی فعالیـت خود گفتمـان خانواده 
محـوری را ابتـدا در مجلس و در سـاحت قوانین و سـپس در دولت 

و دیگـر دسـتگاه های اجرایـی جـا بیندازد . 
همچنیـن مجلـس باید در سـاحت تقنیـن و نظارت شـرایط را برای 
جلوگیـری از تزلـزل نهـاد خانواده پس از تشـکیل آن فراهم نماید .
هـر چنـد دسـتگاه هـای مختلفـی نقشـها و وظایف متعـددی را در 
امـر خانـواده دارنـد امـا عـدم تمرکـز و مـوازی کاری آنـان در کنـار 
عـدم امنیـت دیگـر دسـتگاه ها بـه ایـن مهم موجـب گردیده اسـت 

کـه بـه ایـن نقـش هـا و وظایف بـه خوبـی عمل نشـود . 
از مهمتریـن وظایـف مجلـس یازدهـم سـاماندهی نظام مشـاوره و 
آمـوزش قبـل حیـن و پس از تشـکیل خانواده و تسـهیل دسترسـی 
بـه آن اسـت کـه ایـن نظـام مشـاوره ای بـا تقسـیم تهدیـدات علیه 
خانـواده در دو حـوزه تهدیـدات درون خانوادگـی و بـرون خانوادگی 
بایـد طرح هایـی را در جهـت جلوگیـری از زورگویـی، بـی محبتـی 
اعضـا بـه همدیگـر، هزینه های مضـر در اقتصاد خانـواده، دخالت 
نهادهـای فـرا خانـواده، بدحجابـی و آزادی هـای جنسـی فراهـم 
آورد و در مقـام شـور بـه مجلـس شـورای اسـالمی تجلیـل دهـد . 

اشـاره شـده در سیاسـت های کلـی خانـواده کـه  نـکات  از دیگـر 
موجـب مانـور جریـان فمینیسـم و غـرب گـرا بـر روی معضـالت 
یـا  و  بدسرپرسـت  زنـان  ی  مسـئله  اسـت  شـده  آن  از  ناشـی 
در  مختلفـی  قوانیـن  هرچنـد  اسـت  سرپرسـت  زن  خانواده هـای 
ادوار گذشـته بـرای حمایـت از ایـن معضـل مهـم تصویـب گشـته 
اسـت امـا عـدم تحقق آنـان یا کمبـود قوانیـن مکمل موجب فشـار 
روز افـزون علیـه ایـن خانـواده هـا گردیـده اسـت کـه نـگاه ویـژه 
مجلـس بـه ایـن مسـئله مهـم می توانـد گره گشـای برخـی مسـائل 

در ایـن امـر گـردد.

سیاست های کلی خانواده در ایستگاه بهارستان
سیده فاطمه محمدی
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بـرای رسـیدن بـه رکـورد تاریخـی و ناراحـت کننـده پیرتریـن کشـور 
دنیـا، فقـط ۳۰ سـال زمـان وجـود دارد. یعنـی بـرای مبـدل شـدن 
بـه یـک کشـور ضعیـف و فرتـوت مـدت زمـان کمـی متوجـه نسـل 
حاضـر و آینـده اسـت. ازطرفـی فرصت بـرای جبران بسـیار محدود 
و رسـیدن بـه زیـر سـاخت ها زمـان بـر اسـت. آمارهای وحشـتناکی 
کـه فـرا بحـران را نشـان می دهـد بـرای ازبیـن بـردن یـک کشـور 
کافـی اسـت. مسـئله »جمعیت«، به عنـوان موضوعی اسـتراتژیک، 
یکـی از مهم تریـن نقـاط قـوت کشـورها بـرای رشـد و توسـعه بـه 
حسـاب می آیـد .پیـر شـدن جمعیـت خطرنـاک تـر از بمـب سـاعتی 
اسـت، بمبـی کـه بـه مـرور و نـه یکبـاره امنیـت یـک سـرزمین را از 
بیـن می بـرد. موضوعـی کـه در پیـام مشـاور عالـی وزیـر بهداشـت 
بـه مناسـبت روز ملـی جمعیـت، تلخ تـر از کرونا دانسـته شـد. تلخی 
کـه مـزاج ایـران را تغییـر خواهـد داد و اگر فکری به حال آن نشـود 

ابـدی خواهد شـد.
حـل بحـران مذکـور کـه می توانـد تمـام موفقیت های این سـرزمین 
کهـن را در طـول ده هـا سـال از بیـن ببـرد نیـاز بـه همتـی جمعی و 

تالش جـدی مسـئوالن دارد. 

زنگ خطر به صدا درآمد
بـر اسـاس مطالعـات جمعیـت شناسـی وطبق آمـار بانـک جهانی، 
متاسـفانه، نـرخ باروری در ایران ۱.۸ درصد اسـت کـه کمتر از نرخ 
جانشـینی۲.۱ درصـد اسـت در صـورت تـداوم رونـد فعلی بـاروری، 
رشـد جمعیـت کشـور در حـدود سـال های۲۰ - ۱۴۱۵ بـه صفـر 
خواهـد رسـید، پـس از آن منفـی شـده وجمعیـت سـالمندان به ۳۲ 
درصـد افرایـش می یابـد و تا سـال ۱۴۳۰ اگـر این رونـد تغییر نکند، 
در ایـران هرگـز نـرخ رشـد جایگزینـی باالتـر تجربـه نخواهد شـد و 
سـاختار جمعیـت در ۲۰ سـال آینـده به سـمت سـالخوردگی خواهد 
رفـت.  از سـوی دیگـر متخصصیـن جمعیـت شناسـی معتقدنـد که 
در حـال حاضـر کشـور در شـرایط فقـر جمعیتـی نیسـت و در عیـن 
حـال ایـران از سـال ۱۳۸۵ وارد فـاز پنجـره جمعیتـی شـده اسـت 
کـه ایـن پنجـره حـدود ۴ دهـه بـاز می مانـد و تقریبا در سـال ۱۴۲۵ 
بسـته می شـود. اما متاسـفانه امسـال آمار بسـیار نگـران کننده تر از 
سـال های گذشـته اسـت. برخالف هر سـاله که رشـد جمعیت یک 
درصـد بـود هـم اکنـون بـه زیـر یـک درصـد رسـیده، یعنـی کاهش 

تولد. ۱7۰هـزار 

گان صالیی تلخ تر از کرونا  -مژ

از جمله دالیل بروز چنین مشکلی
۱(کاهش ۴۰درصدی ازدواج

۲(تاخیـر در زمـان فرزندآوری)فاصلـه زمانی زیـاد از ازدواج تا اولین 
بارداری۴.۵تا۵سال(

۳(فاصله زمانی زیاد تا بارداری دوم
۴(تحصیـل،  اشـتغال، خدمـت سـربازی و سـایر علـل فرهنگـی و 

اقتصـادی از جملـه دالیـل ایـن معضـل اسـت. 
۵(مسـئله دیگـر نابـاروری زوجیـن اسـت. هزینـه درمان نابـاروری و 
بیماری هـای مربـوط بـه آن و بیمـه نبودن از جمله مشـکالت مهم 

در این مسـئله اسـت. 
افزایـش جمعیـت اسـت کـه درمـان آن  از موانـع  نابـاروری یکـی 
می توانـد تاثیـر مهـم و قابـل توجهـی بـر بحـران جمعیـت در کشـور 
بگـذارد. بـرای درمان ناباروری هـر زوج،  باید ۳ بار درمان پیشـرفته 
بـا احتمـال موفقیـت ۳۰ الـی ۴۰ درصـد را انجام دهنـد، هزینه هر 
سـیکل در مراکـز دولتـی 7 تـا ۸ میلیـون و در مراکـز خصوصی ۱۸ 
میلیـون تومـان می شـود که بـرای انجام ۳ سـیکل در مراکز دولتی 
۲۱ تـا ۲۴ میلیـون و در مراکـز خصوصـی ۴۹ تـا ۵۴ میلیـون تومان 
مـی شـود؛ کـه ایـن مبلـغ بـدون احتسـاب هزینـه هـای دارو هـای 
جانبـی، رفـت و آمد از شـهری به شـهر دیگر، اقامـت و خوراک و...  

محاسـبه شـده است.
گفتنـی اسـت بـرای درمان نـا بـاروری ۳.۵ میلیـون نفر بـه ۵ هزار 
میلیـارد تومـان نیـاز اسـت، ولـی در حـال حاضـر امکانـات درمانـی 
بـرای درمـان ناباروری در کشـور مناسـب برای ۳۳ هزار سـیکل در 
سـال اسـت یعنی بـرای ۱۰ هزار نفـر، همچنین در کشـور با کمبود 

متخصـص در ایـن زمینه مواجهه هسـتیم. 
 ۲۰۰ بـاروری  نـا  درمـان  بـرای  بهداشـت  وزارت  حاضـر  حـال  در 
میلیـارد تومـان اختصـاص داده اسـت، امـا مشـکل اینجاسـت کـه 
و  نمی کنـد  هزینـه  خـود  جـای  در  را  مبلـغ  ایـن  بهداشـت  وزارت 

نـدارد. ایـن زمینـه وجـود  پاسـخگویی و شـفافیت الزم در 
زمانـی کـه صحبت از کاهش محسـوس جمعیت می شـود باید این 
موضـوع را بـه تمـام ابعـاد جامعـه تعمیـم داد و نبایـد سیاسـت های 
جمعیتـی را فقـط در بحث هـای کنتـرل موالیـد منحصـر کـرد بلکه  
مسـتلزم نـگاه جامع تـر بـه مباحثـی چـون اقتصـاد، اشـتغال، نظـام 

آموزشـی، مسـائل فرهنگـی، آمایش سـرزمین و ... اسـت.
بعـد ازگذشـت قریـب بـه یـک دهـه از ابـالغ سیاسـت های کلـی 

مژگان صالیی



؟هر؟
نی

می
م خ

ما
ی ا

ملل
ن ال

ه بی
گا

ش
دان

می 
سال

ن ا
جم

ان

32

جمعیـت و همچنیـن خانـواده از سـوی مقـام معظـم رهبـری بـه 
روسـای سـه قـوه و مجمـع تشـخیص نظام اقـدام موثـری را در این 

زمینـه شـاهد نبودیـم.
در میـان سـه قـوه، کلیدی تریـن نقـش را مجلس شـورای اسـالمی 
قـرار  قضائیـه  و  مجریـه  قـوای  بعـد  مرحلـه  در  و  دارد  برعهـده 

می گیرنـد.
بـا وجـود تغییرنماینـدگان  مجلـس توجـه بـه امـور حیاتـی و مغفول 
مانـده از اهمیـت بـه سـزایی برخـوردار اسـت و ضـرورت در اولویـت 
نخسـت گـذاردن مباحث مربوط بـه جمعیت مانند طـرح جمعیت و 
تعالـی خانـواده و قانون تسـهیل ازدواج می توانـد مجلس را در نقش 

یـک منجـی بـرای حل بحـران جامعه بـه نمایـش بگذارد.
 در زمینـه جمعیـت طرحـی  ناشـناخته به نـام »طرح جامـع جمعیت 
و تعالـی خانـواده« از سـال ۹۲ تاکنـون در مجلـس متوقـف مانـده 
بـود کـه ایـن امـر نشـانگر نـگاه تقلیل گرایانـه بـه موضوع خانـواده و 
جمعیـت بـرای نماینـدگان مجلـس قبل بوده اسـت، و بارهـا با ورود 

لوایـح و طرح هـای مختلـف از دسـتور کار خـارج شـد! 

پیـش از ایـن پروانـه سلحشـوری نماینـده سـابق مجلـس شـورای 
اسـالمی در مـورد وضعیـت این طـرح در کمیسـیون فرهنگی گفته 
بـود: »بـا توجه بـه گسـتردگی موضوعاتی کـه در حیطه کمیسـیون 
فرهنگـی قـرار دارد، اولویت هایـی بـرای کمیسـیون پیـش آمـد و به 
همیـن دلیـل طـرح جامـع جمعیـت و تعالـی خانـواده فعـاًل متوقف 

شـده است«
پیش نویـس ایـن قانون بـا هدف نیل بـه نرخ بـاروری ۲.۵ درصدی 
کمـی جمعیـت تـا سـال ۱۴۰۴ تـوام بـا ارتقـای کیفـی جمعیـت و 
تثبیـت آن تـا سـال ۱۴۳۰ ه. ش. تقدیـم مجلس شـورای اسـالمی 
شـد و پـس از طـی تشـریفات قانونـی، تصویـب و مـی بایسـت بـه 
عنـوان قانـون جامـع تلقی شـده و همـه برنامه ریزی ها بـا محوریت 

آن تدویـن، اجـرا و نظـارت شـود.
دسـتگاههای  راهکارهـای  جمعیـت  و  خانـواده  تعالـی  طـرح  در 
دولتـی در حـوزه ازدواج و مباحـث پیرامـون آن در چهـار فصـل در 

نظـر گرفتـه شـده اسـت.
فصـل اول آن شـامل تعاریـف،  فصـل دوم اقدامـات دسـتگاهها 
بـرای کاهش سـن ازدواج،  فصل سـوم درخصـوص کاهش طالق 
و فصـل چهـارم مباحـث مربـوط به مشـوق های رشـد نـرخ باروری 

و افزایـش جمعیت اسـت.
گرچـه ایـن طرح نیـاز به اصالحات و چکش کاری بیشـتر از سـمت 
نیازمنـد  آن  از  بندهایـی  و  دارد  متخصصیـن حوزه هـای مختلـف 
اصـالح اسـت امـا باتوجـه بـه اینکـه کلیـات طـرح تصویـب شـده 
ازآن می تـوان بعنـوان یکـی از طـرح های مهم در اصالح سیاسـت 

هـای جمعیتـی نـام برد.
یکـی از طرح هایـی کـه مرتبـط بـا طـرح جمعیـت و تعالـی خانـواده 
ازدواج  تسـهیل  قانـون  می کنـد  کمـک  آن  پیشـبرد  بـه  و  اسـت 
اسـت. کـه در ایـن سـالیان بـه سرنوشـتی مشـابه طـرح جمعیـت 
دچـار شـد. در مجلـس دهـم جمعـی از نماینـدگان بـا اسـتفاده از 
مـاده ۲۳۴آئین نامـه داخلـی مجلـس در حـوزه نظارت، اجرا نشـدن 
فرهنگـی،  کمیسـیون  طریـق  از  را  دولـت    سـوی  از  قانـون  ایـن 
وجـود  بـا  کردنـد.  پیگیـری  قضائیـه  قـوه  و  هیئت رئیسـه مجلـس 
و  آملـی الریجانـی(  )آیت اللـه  قضائیـه  قـوه  رئیـس  وقـت  دسـتور 
پیگیری هـای دادسـتان کل کشـور امـا نماینـدگان و وکالی دولـت 
توانسـتند ایـن شـکایت را بی اثـر کننـد و بدیـن ترتیـب مانـع اجـرای 
قانـون تسـهیل ازدواج شـوند. بعـد از روی کار آمـدن رئیـس  جدیـد 
قـوه قضائیـه نیـز بـا وجـود پیگیری هـای زیـاد، امـا ایـن موضـوع 

تاکنـون بـا پیشـرفت مواجـه نبـوده اسـت.
پژمانفـر یکـی از نماینـدگان مجلـس بـا اشـاره بـه ایـن طـرح، بیـان 
داشـتند: »علی رغـم تاکیـد مقام معظـم رهبری در مسـئله جمعیت 
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و اسـناد باالدسـتی، امـا دولـت وقـت بـه بهانـه بـار مالی و بـا وجود 
تصویـب از سـوی نماینـدگان وقـت، از اجـرای آن سـر بـاز زد. بـا 
اینکـه بعدهـا سـعی کردیـم بندهایـی از ایـن قانـون را کـه بـار مالی 
زیـادی داشـت، اصـالح کنیـم ولـی تاکید کردیـم که دولـت بودجه 
مربـوط بـه کنتـرل جمعیـت را صـرف افزایش فرزنـدآوری کنـد، اما 

ایـن پیشـنهاد نیـز بـا مخالفـت دولـت وقـت مواجه شـد.«
دارای  و  پیچیـده  پدیـده ای  جامعـه  در  جمعیـت  افزایـش  مسـاله 
ابعـاد گسـترده ای اسـت کـه بـا برنامـه ریزی دقیق و حسـاب شـده 
بایـد بـه سـمت اهـداف طوالنـی مـدت آن رفـت. ایـن مسـاله هـم 
هماننـد بحـران کرونـا نیـاز به مشـارکت گسـترده مردم و مسـئولین 
دارد. بدیـن معنـی کـه هم بایـد زیر سـاختهای افزایـش جمعیت در 
جامعـه و دسترسـی بـه منابع و امکانـات برابر امکان پذیر باشـد هم 
سیاسـتهای حمایتی وتشـویقی فرزند آوری تقویت گـردد، همچنین 
بـه مشـکالت معیشـتی مـردم توجـه شـده و   بـه طـور ویـژه  بایـد 
قوانیـن تبعیـض آمیـز اصـالح گـردد و هـم از لحاظ فرهنگـی بطور 

ریشـه ای بـدان پرداخته شـود.
بررسـی ها نشـان می دهد بعـد اهتمام در مسـائل اقتصـادی، ایجاد 
سـازوکارهای فرهنگـی الزم در جامعـه بـرای حـل بحـران جمعیـت 

مهمتریـن چالش امروز اسـت. 
باتوجـه بـه اینکـه سـاختارهای فرهنگـی مـا سـالها بـه ترویـج تفکر 
دوفرزنـد و یـا فرزنـد کمتـر زندگـی بهتـر پرداختـه اسـت ایـن مسـاله 
چـون هـر مسـاله اجتماعـی دیگـر مسـتلزم عـزم ملـی در سـطوح 
خانـواده، آمـوزش و پرورش، صدا و سـیما و دسـتگاههای فرهنگی 

مرتبـط  می باشـد.
بـرای ترغیـب  زوجیـن بـه فرزنـدآوری بایـد فرهنگسـازی از جنـس 
فرهنگسـازی دهه شـصت که جنبه سـلبی داشـت و نتایج آن را بعد 
از گذشـت سی سـال شاهد هستیم انجام شـود. عواقب دهشتناک 
کاهـش جمعیـت را بـرای نسـل امـروز در قالب هـای متعـدد تبییـن 

نمـود و از تمـام ظرفیت هـا بـرای افزایـش کمـی و کیفـی جمعیـت 
بهـره بـرد.  اگـر زمانـی بـرای تنظیـم جمعیـت وتحدیـد نسـل همـه 
ارگان هـا از صـدا وسـیما، تبلیـغ بیلبوردهـا و دروس کتـب درسـی تا 
خدمـات رایـگان وزرات بهداشـت بـرای کنترل و محدودیـت موالید 
باهـم بسـیج شـدند چرا بـرای جبـران این اشـتباه غیرقابل گذشـت 

اکنـون از ایـن ظرفیت ها اسـتفاده نشـود؟
گاهی های  بنابراین عالوه بر تغییر سیاست های اشتباه گذشته باید آ
و  نسل  تکثیر  مورد  در  خانواده ها  و  مردم  نگرش  تغییر  برای  الزم 
بایستی  داد.  افزایش  را  ایرانی-اسالمی  زندگی  سبک  به  نسبت 
گردد.  تشریح  ابعاد  همه  از  ها  خانواده  برای  مساله  این  اهمیت 

مهم ترین وظیفه را در این مورد صداوسیما داراست.
باید این نکته را متذکر شد؛ تولد فرزند عالوه بر مشکالت اقتصادی 
می  را  خود  خاص  رسیدگی  می کند  تحمیل  خانواده  بر  که  زیادی 
طلبد و مستلزم آن است که زن و مرد هر دو دوشادوش هم برای 
خود  منافع  بسیاری  از  و  بگذارند  وقت  کنند،  تالش  فرزند  تربیت 
چشم پوشی کنند. اینجاست که نقش سیاستهای حمایتی دولت از 
خانواده ها بسیار مهم  می گردد. مساله افزایش  مرخصی بانوان و 
حتی مردان شاغل ، کاهش ساعت کاری مادر، استقرار مهدکودک 
برای مخارج  ماهیانه  اختصاص درآمدی  مادر،  کار  کنار محل  در 
نوزاد،  نگهداری  در  همکاری  برای  مردان  آموزش  حتی  فرزند 
سیاستهایی است که کشورهای پیشرفته جهان آن را بخوبی اعمال 

کرده و موفق بوده اند.
حـل مشـکل ازدواج، کلیـد حـل مشـکل جمعیـت خواهـد شـد چرا 
کـه بـا ازدواج حـدود ۱۲میلیون جـوان مجرد بخشـی از بحران خود 
بـه خـود حـل خواهـد شـد و بـا  کمـک دولـت بـه بـاروری ۳میلیون 
نقـش  و  برطـرف می شـود  بحـران  ایـن  نابـارور بخـش دیگـر  زوج 
مجلـس در پیشـبرد، تصویـب و نظارت برحسـن اجرای ایـن لوایح و 

طـرح هـا غیـر قابـل انکار اسـت. 
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ــت؛ کاری  ــده اس ــال پیچی ــن ح ــاده و در عی ــک واژه س ــادری ی م
شــیرین و در عیــن حــال ســخت. پــدر و مــادر هریــک نقــش 
مهمــی را بــرای فرزنــد از بــدو تولــدش تــا پایــان عمــر ایفــا می کننــد 
امــا نقــش مــادر بــه جهاتــی از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت؛ 
کــودک خردســال بــه دلیــل نیــاز بــه مــادر، ارتبــاط مســتمر و 
ــه  ــادر ب ــر م ــوی دیگ ــد و از س ــه می کن ــا او را تجرب ــری ب بی وقفه ت
دلیــل توانایی هــای ویــژه زنانــه نقــش عمیق تــری را در تربیــت 
ــا دقــت تمــام حــرکات فرزنــد را زیــر نظــر  فرزنــد ایفــا می کنــد؛ او ب
می گیــرد، بــا ظرافــت زنانــه بــا او تعامــل می کنــد و او را از محبــت 
ــه  ــاری از هرگون ــی ع ــاظ روح ــه لح ــا ب ــد ت ــیراب می کن ــه س مادران
ــد در  ــدری بای ــف پ ــه تعری ــت گرچ ــن جه ــه همی ــد. ب ــده باش عق
فرهنــگ مــا اصــالح شــود و نقــش پررنــگ تــری بــه خــود بگیــرد 
امــا مــادری همچنــان از اهمیــت ویژه تــری بــه خصــوص در 

ــت. ــوردار اس ــالی برخ خردس
ــورت  ــه ص ــه ب ــزان ک ــان می ــه هم ــادری ب ــا م ــود آی ــن وج ــا ای ب
ــم و  ــز مه ــی نی ــدگاه اجتماع ــت، از دی ــر اس ــم و موث ــی مه طبیع
موثــر دیــده می شــود؟ ارزش مــادری از دیــد اجتماعــی بــه میــزان 
برمی گــردد.  قوانیــن  و  برنامه هــا  آن در تصمیمــات،  اثرگــذاری 
متاســفانه وقتــی بــه عملکردهــا نگاهــی می اندازیــم آن چنــان کــه 
بایــد، ایــن اهمیــت عینیــت نیافتــه. مشــکالت مســئولیت مــادری 
معمــوال بــه عنــوان مســائل اجتماعــی درنظرگرفتــه نمی شــوند. در 
حالــی کــه مــادری فــارق از وجــوه فــردی و خانوادگــی، وجهــی از 
ــرای  ــزوده ب ــز دارد؛ مــادری ایجــاد ارزش اف ــودن را نی اجتماعــی ب
جامعــه اســت. مگــر ارزش افــزوده ای باالتــر از تولــد و تربیــت 

ــود دارد؟ ــه وج ــرای جامع ــوب« ب ــان های خ »انس

موانع مادری، مسائل اجتماعی

ــاج  ــروری ســالم بســترهایی احتی ــدآوری ســالم و فرزندپ ــرای فرزن ب
و  خانوادگــی  کمک هــای  فــردی،  توانمندی هــای  اســت؛ 
حمایت هــای اجتماعــی. در ایــن میــان از دیــد سیاســتگذاری 
ــت  ــت دارد. حاکمی ــه اهمی ــش از هم ــی بی ــای اجتماع حمایت ه
ــال  ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــهیل کن ــادری را تس ــرایط م ــت ش می بایس
ــه  ــد ب ــارداری بای ــد از ب ــل و بع ــادر قب ــالمت م ــظ س ــرایط حف ش
ــا مهارت هــای نگهــداری از کــودک  ســهولت در دســترس باشــد ی
بــه صــورت عمومــی آمــوزش داده شــود تــا از نگرانی هــای مــادران 

ــود. ــته ش کاس
ــده  ــه ش ــه آن پرداخت ــم ب ــا ک ــد ی ــا، ب ــن حمایت ه ــه در بی ــه ک آنچ
»زیرســاخت اجتماعــی مــادری« اســت؛ مــادری مهم تریــن بخــش 
ــز  ــس ج ــه هیچک ــرا ک ــت _چ ــان اس ــی زن ــذاری اجتماع از اثرگ
ــن کاری  ــه چنی ــادر ب ــه ق ــرد زنان ــای منحصربه ف ــا ویژگی ه ــان ب آن
ــع از انجــام فعالیت هــای  ــد مان ــن مســئولیت، نبای ــا ای نیســت_ ام
ــی آزاد  ــت اجتماع ــل، فعالی ــد. تحصی ــان باش ــر آن ــی دیگ اجتماع
ــیاری  ــفانه بس ــا متاس ــت ام ــن فعالیت هاس ــه ای ــتغال از جمل و اش
ــن تناقــض  ــد و ای ــارض می مانن ــن دو نقــش در تع ــن ای ــان بی از زن
ــه  ــاختی ک ــی زیرس ــادری« یعن ــی م ــاخت اجتماع ــود »زیرس از نب
ــد،  ــک می کن ــادران کم ــف م ــای مختل ــن نقش ه ــادل بی ــه تع ب

ــتند؟ ــه هس ــاخت ها چ ــن زیرس ــا ای ــت دارد. ام حکای

•مرخصی زایمان:
طبــق قانــون بــرای دانشــگاه های دولتــی تــا چهــار تــرم بعــد 
ــل از زایمــان امــکان دریافــت مرخصــی  ــرم قب ــک ت از زایمــان و ی
از دانشــگاه وجــود دارد کــه جــزو ســنوات دانشــجو محســوب 

نرگس سادات حسینی
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ــوق  ــا حق ــی ب ــاه مرخص ــش م ــدا ش ــز ابت ــغل نی ــود. در ش نمی ش
تصویــب شــد امــا پــس از تالش هــای مکــرر ایــن مرخصــی بــه نــه 
مــاه رســید. پــدر نیــز می توانــد از دو هفتــه مرخصــی اســتفاده کنــد.
زمــان مرخصــی زایمــان بــرای مــادران شــاغل در کشــورهای 
ــا  ــا دو ســال می رســد و ایــن مرخصــی می توانــد ب مختلــف حتــی ت
پــدر تقســیم شــود امــا در ایــران نــه تنهــا ایــن زمــان زیــاد نیســت، 
بلکــه اجرایــی شــدن ایــن قانــون هنــوز هــم بــا مشــکل روبروســت؛ 
بــه ایــن معنــا کــه گاهــی مرخصــی بــه زن اعطــا نمی شــود و 
گاهــی پــس از بازگشــت بــه کار، زن شــغل خــود را از دســت 
می دهــد. ایــن اتفــاق بــه ایــن معنــی اســت کــه هنــوز هــم اجــرای 
ایــن قانــون لنــگ یــک آیین نامــه اجرایــی خــوب و منطقــی اســت. 
ایــن آییــن نامــه اجرایــی بایــد بــه گونــه ای طراحــی شــود کــه بــرای 
ــد و از  ــرر آن باش ــش از ض ــی بی ــای مرخص ــت اعط ــا منفع کارفرم
ــدی و  ــای ج ــان در جایگاه ه ــری زن ــع از به کارگی ــر مان ــوی دیگ س

مهــم نشــود.
امــا در نهایــت هرچقــدر مرخصــی در دانشــگاه یــا محــل کار 
ــاس  ــه، احس ــی از روی عالق ــم برخ ــاز ه ــود ب ــرا ش ــب اج ــی عی ب
ــح  ــا ... ترجی ــئله ی ــدن از مس ــه دور ش ــل ب ــدم تمای ــئولیت، ع مس
ــای  ــس راهکاره ــد؛ پ ــود بازگردن ــت خ ــه فعالی ــر ب ــد زودت می دهن
ــا در  ــی از آن ه ــه برخ ــه ب ــود ک ــه ش ــد درنظرگرفت ــز بای ــری نی دیگ

ادامــه اشــاره می شــود.

•انعطاف مدل کاری:
گســترش  حــال  در  اشــتغال  از  مختلفــی  مدل هــای  دنیــا  در 
هســتند کــه انعطــاف بیشــتری نســبت بــه مدل هــای ســنتی دارنــد 

ــا ســاعت حضــور  ــوز مــدل شــغل تمام وقــت و ب ــا متاســفانه هن ام
ــاغل  ــترش مش ــت. گس ــج اس ــران رای ــت در ای ــاال و ثاب ــی ب فیزیک
نیمه وقــت، پاره وقــت، پــروژه ای، دورکاری و همچنیــن بررســی 
مدل هــای جدیدتــری چــون فریلنســری می توانــد بــه وســیع تر 
شــدن دایــره انتخــاب یــک زن کمــک کنــد تــا متناســب بــا شــرایط 
خــود یــک مــدل را انتخــاب کنــد. ایــن مدل هــا بایــد بــه گونــه ای 
باشــد کــه مدیریــت زمــان تــا حــد خوبــی برعهــده خــود زن باشــد. 
ــن  ــترش ای ــه گس ــد ب ــد می توان ــازِی کارآم ــترهای مج ــعه بس توس
مدل هــای شــغلی و همچنیــن آموزش هــای آنالیــن بــه جــای 

ــد. ــرای تحصیــل کمــک کن حضــور تمــام وقــت در دانشــگاه ب
می توانــد  مــادران  مقــرر  کاری  ســاعت  کاهــش  همچنیــن 
کار  ســاعت  قانــون،  طبــق  هم اکنــون  باشــد؛  کمک کننــده 
مــادران دارای فرزنــد زیــر 7ســال مــی توانــد از ۴۲ بــه ۳۶ ســاعت 
در هفتــه کاهــش یابــد امــا همچنــان ایــن کاهــش کافــی نیســت و 

ــت. ــکل اس ــار مش ــز دچ ــرا نی در اج

•متناسب سازی فضا:
ـــه  ـــد ب ـــادر بای ـــره م ـــود باالخ ـــا ش ـــز اعط ـــان نی ـــی زایم ـــر مرخص اگ
محـــل فعالیـــت خـــود بازگـــردد و دوری فرزنـــد از مـــادر هـــم بـــر 
ـــد  ـــمی فرزن ـــی و جس ـــت روح ـــر وضعی ـــم ب ـــادر، ه ـــی م ـــت روان امنی
و هـــم بـــر فعالیـــت اجتماعـــی مـــادر تاثیـــر می گـــذارد. بهتریـــن 
ـــودک  ـــادر و ک ـــان م ـــور همزم ـــرای حض ـــا ب ـــازی فض راه، مناسب س
خصوصـــی،  شـــرکت های  چـــون  اجتماعـــی  محل هـــای  در 
ســـازمان های دولتـــی، دانشـــگاه ها، کتابخانه هـــا و... اســـت. 
ـــال  ـــودک در ح ـــادر و ک ـــتراکی م ـــای کار اش ـــا فض ـــون در دنی اکن
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ــم  ــیار کـ ــران بسـ ــای آن در ایـ ــا نمونه هـ رایـــج شـــدن اســـت امـ
ـــودک  ـــی از مهدک ـــه حت ـــت ک ـــر آن اس ـــتاِن غم انگیزت ـــت. داس اس
ــاده نیـــز دریـــغ می شـــود. هم اکنـــون در عمـــوم دانشـــگاه ها  سـ
ـــور  ـــجو مجب ـــادران دانش ـــیاری از م ـــدارد و بس ـــود ن ـــودک وج مهدک
هســـتند کســـی را بـــرای نگهـــداری کـــودک، همـــراه خـــود بـــه 
دانشـــگاه بیاورنـــد. طبـــق قانـــون کار بایـــد متناســـب بـــا تعـــداد 
ـــودکان در  ـــداری ک ـــرای نگه ـــی ب ـــد فضای ـــران زِن دارای فرزن کارگ
محـــل کار وجـــود داشـــته باشـــد امـــا گاهـــی زنـــان شـــاغل بایـــد 
فرزنـــدان خـــود را بـــه مهدکودک هـــای اطـــراف بســـپارند. در 
ــدی  ــکل جـ ــت دو مشـ ــل فعالیـ ــارج از محـ ــای خـ مهدکودک هـ
ـــه  ـــان ب ـــد و کارکن ـــالمت مه ـــه س ـــی ب ـــان کاف ـــود دارد؛ اطمین وج
ــادر  ــن مـ ــود و همچنیـ ــل می شـ ــواده حاصـ ــرای خانـ ــختی بـ سـ
بـــرای ســـرزدن بـــه فرزنـــد خـــود بایـــد زمـــان بیشـــتری را بیـــن 
ـــه  ـــر س ـــون در ه ـــق قان ـــه طب ـــی ک ـــد در حال ـــرف کن ـــود ص کار خ
ـــد داده  ـــه فرزن ـــیدگی ب ـــازه رس ـــا اج ـــه آن ه ـــاعت ب ـــم س ـــاعت، نی س
ــق  ــه طبـ ــت کـ ــورد آن اسـ ــن مـ ــر در ایـ ــون دیگـ ــود. قانـ می شـ
مصـــوب هیئـــت وزیـــران در اردیبهشـــت مـــاه ۱۳۸۴ درصـــورت 
نبـــود مهدکـــودک بایـــد کمـــک هزینـــه مهدکـــودک بـــه مـــادران 

شـــاغل دارای فرزنـــد کمتـــر از ۵ســـاله پرداخـــت شـــود.

•کاهش دغدغه های اقتصادی:
برخـــی زنـــان بـــه خصـــوص زنـــان سرپرســـت خانـــوار یـــا زنـــان 
خانوار هـــای دهک هـــای پاییـــن بـــرای گـــذران زندگـــی مجبـــور 
ــران  ــدآوری نگـ ــرای فرزنـ ــتند و بـ ــادی هسـ ــت اقتصـ ــه فعالیـ بـ
شـــرایط اقتصـــادی هســـتند. گرچـــه خداونـــد روزی رســـان اســـت 
ـــی  ـــت. در برخ ـــت اس ـــه حاکمی ـــه وظیف ـــن زمین ـــت در ای ـــا حمای ام

کشـــورها بـــه خانواده هـــا کمـــک هزینـــه بـــارداری پرداخـــت 
می شـــود امـــا در ایـــران نـــه تنهـــا چنیـــن حمایتـــی صـــورت 
ـــروط  ـــز مش ـــد نی ـــازه متول ـــدان ت ـــه فرزن ـــرا یاران ـــه اخی ـــرد بلک نمی گی
بـــه وجـــود بودجـــه شـــده اســـت کـــه عمـــال راه را بـــرای نادیـــده 

ــد. ــوار می کنـ ــه همـ ــن هزینـ ــن ایـ گرفتـ

•همکاری با مادران:
متاســـفانه هـــم در دانشـــگاه های علـــوم پزشـــکی بـــرای رفتـــن 
بـــه طـــرح بیمارســـتانی و هـــم در ســـطح تحصیـــالت تکمیلـــی 
در دانشـــگاه های وزارت علـــوم، اســـاتید بـــرای همـــکاری بـــا 
ـــرای  ـــد؛ ب ـــدآوری را می گذارن ـــم شـــرط عـــدم فرزن دانشـــجوهای خان
اســـتخدام در شـــرکت ها بـــه ویـــژه شـــرکت های خصوصـــی نیـــز 
ـــدم  ـــه ع ـــد ک ـــان می ده ـــاک نش ـــئله ی دردن ـــن مس ـــور. ای همینط
ــاال  ــوارد بـ ــدر مـ ــود. هرچقـ ــد می شـ ــادری بازتولیـ ــت از مـ حمایـ
ــود.  ــته می شـ ــز برداشـ ــی نیـ ــای اخالقـ ــود، حمایت هـ ــرا نشـ اجـ
ـــوارد و  ـــایر م ـــی در س ـــت قانون ـــد حمای ـــئله نیازمن ـــن مس ـــه ای گرچ
ـــا  ـــوع رفتاره ـــن ن ـــا ای ـــی ب ـــورد قانون ـــا برخ ـــت ام ـــازی اس فرهنگس

می توانـــد از گســـترش آن هـــا جلوگیـــری کنـــد.
ـــد  ـــع کن ـــده را رف ـــر ش ـــکالت ذک ـــام مش ـــد تم ـــی توان ـــه م ـــه ک آن چ
ــور  ــه طـ ــدآوری و بـ ــه فرزنـ ــبت بـ ــئوالن نسـ ــدگاه مسـ ــر دیـ تغییـ
ـــد  ـــد بدانن ـــا بای ـــت؛ آن ه ـــادران اس ـــرایط م ـــن ش ـــاص درنظرگرفت خ
ـــک  ـــوب ی ـــخصی و در چارچ ـــکالت ش ـــه مش ـــائل ن ـــن مس ـــه ای ک
ــه  ــه عـــدم توجـ ــتند کـ ــائلی اجتماعـــی هسـ ــه مسـ ــواده بلکـ خانـ
بـــه آن هـــا گـــره مســـئله جمعیـــت در کشـــور را کورتـــر می کنـــد و 
ـــه  ـــن فاجع ـــال ای ـــا در قب ـــرد و آن ه ـــه را می گی ـــام جامع ـــان تم گریب

مســـئول هســـتند.





؟هر؟
نی

می
م خ

ما
ی ا

ملل
ن ال

ه بی
گا

ش
دان

می 
سال

ن ا
جم

ان

38

نقــد و بررســی عملکــرد تخصصــی و سیاســی زنــی کــه بیشــترین 
تاثیــر را در سیاســت گــذاری هــای امــور زنــان و خانــواده و محیــط 
زیســت داشــته اســت نیــاز بــه ســاعت هــا بحــث و مطالعــه و 
قلــم فرســایی افــرادی دارد کــه بــه صــورت حرفــه ای تــر فعالیــت 
معاونــت زنــان ریاســت جمهــوری یــا ســازمان محیــط زیســت 
ــده  ــط نگارن ــه توس ــن مقال ــه در ای ــه ک ــا آنچ ــد ام ــر دارن ــر نظ را زی
نگاشــته شــده اســت مــروری کوتــاه بــر عملکــردی اســت کــه هــر 
کنشــگر اجتماعــی و سیاســی میتوانــد نســبت بــه آن خــرده بگیــرد 
و چــه بهتــر کــه تخاطــب نگارنــده در ایــن خــرده گیــری هــا خــود 

ــم ابتــکار باشــد خان

پرده اول
کاسبی شما اعتماد عمومی را نابود میکند!

ای کاش ابتــکاری را کــه خــرج نابــودی ســرمایه هــای اجتماعــی 
مــردم میکنیــد خــرج پرداختــن بــه معضــالت اساســی حــوزه کاری 
خــود میکردیــد. بله!دقیقــا منظــور نگارنــده اعتمــاد عمومــی اســت 
کــه شــما بــا حــراج نمــودن آن بــر مســندهای مختلــف تکیــه زده 
ایــد! میگویــد مصــداق بیــاور! بســیار خــب! هنــوز اظهــارات شــما 
در اوج روزهایــی کــه نظــام زیــر بمبــاران تهمــت هــای هــم حــزب 
هایتــان قــرار داشــت یعنــی در کــوران ســال۸۸ از ذهــن هــا نرفتــه 
ــالمتی  ــر س ــا ب ــت ه ــواج پارازی ــر ام ــانیدن تاثی ــش کش ــت. پی اس
ــر کالف ۸۸  ــی پ ــوای سیاس ــرای دع ــا ب ــم تنه ــهروندان آن ه ش

یبا هیچ خانم ابتکار چهار پرده از ابتکارات تقر
محمد حسین اصالن زاده

ــدارد  ــت ن ــزی اهمی ــا چی ــما تنه ــان ش ــرای جری ــه ب ــان داد ک نش
اعتمــاد عمومــی اســت و هرازگاهــی میتــوان بــه بهانــه هــای 
ــان  ــا هم ــود دقیق ــی نم ــاد عموم ــه اعتم ــدی را حوال ــف لگ مختل
لگــدی کــه جریانتــان بــه انتخــاب مــردم در ســال ۸۸ نمود.البتــه 
شــاید میشــد اینگونــه متصــور شــد کــه ایــن روش بخاطــر رقابــت 
هــای شــما بــا دولتــی بــود کــه خــود را اپوزیســیون آن میدانســتید 
ــا طــرح بنزیــن  امــا ســرکارعالی در اوج قــدرت و درســال۹۴ نیــز ب
ــر؛  ــار دیگ ــود ب ــت آن را رد نم ــس صح ــات مجل ــه تحقیق ــوده ک آل
ــی را از صنعــت  ــد و هــم خــود کفای هــم آرامــش را از مــردم گرفتی
ــه دارد  ــان ادام ــما همچن ــات ش ــا اقدام ــه گوی ــور. البت ــن کش بنزی
زیــرا حتــی همیــن اواخــر کــه هــم شــما درگیــر کرونــای مســئوالنه 
ــم  ــاز ه ــد ۱۹ ب ــنده کووی ــروس کش ــر وی ــردم درگی ــم م ــد و ه بودی
ــاد کــودک آزادی و زن آزاری  ــا طــرح ازدی ــوع شــما ب ســازمان متب
کــه توســط بهزیســتی تکذیــب شــد مــوج دیگــری از ایرانــی 

ــم زد ــری رق تحقی
ــای آن  ــش پ ــه پی ــی ک ــریه قدرت ــر س ــه زدن ب ــم! تکی ــرکار خان س
غــرور و اعتمــاد ایرانــی ذبــح شــده اســت چــه لذتــی دارد کــه دســت 

ــد؟! از آن برنمیداری

پرده دوم
بــا خــودم فکــر میکنــم کــه چگونــه میشــود ملــت خــود را تحریــم 
کرد؟!چگونــه میشــود در مقابــل حضــرات بیــن المللــی! و ســازمان 
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ــه  ــا آنک ــرد؟ ت ــش ک ــه ُکرن ــان اینگون ــس داده ش ــان پ ــای امتح ه
بــاز هــم بــا نــام وزیــن و پــر تکــرار شــخص ســرکار عالــی روبــه رو 

میشــوم و گــره از معادالتــم گشــوده میشــود.
خانم ابتکار!

منظومــه اندیشــیدن شــما بــه چــه شــیوه اســت کــه در آن پارازیــت 
ــدازد امــا تعهــد  ــه خطــر مــی ان ــی مــردم را ب انداختــن امنیــت جان
ــه  ــم ب ــور آن ه ــی کش ــای نظام ــت ه ــزارش دادن فعالی ــرای گ ب
ــرای  ــی ب ــه جلوگیــری از بســط گازهــای آالینــده!! خطــر جان بهان

ــدارد؟ مــردم ن

پرده سوم
حقیقتــش شــاید اینگونــه اســت کــه بایــد در بیــن عملکــرد محیــط 

زیســتی شــما بــه دنبــال پاســخ ســوالم بگــردم!
مــراد طاهبــاز، کاوه مدنــی،کاووس ســید امامی،مــدارس طبیعــت 
ــوده ای هــای زنــگ زده ســاکن در ســاختمان پردیســان اســم  و ت
ــه  ــود ب ــرار ب ــه ق ــت ک ــی اس ــبکه جاسوس ــای ش ــت ه ــز فعالی رم
بهانــه حمایــت از یــوز ایرانــی اطالعــات پایــگاه هــای نظامــی ایــران 
را رصــد و گــزارش کننــد ؛ موضوعــی کــه ختــم بــه دســتگیری چنــد 
عضو،خودکشــی ســید امامــی یهــودی و فــرار کاوه مدنــی معــاون 
شــما شــد امــا شــما همچنــان تصمیــم گرفتــه ایــد کــه نســبت بــه 

ان ســکوت کنیــد و ســخنی بــه میــان نیاوریــد.

پرده چهارم
کارهایی که کردید و کارهایی که باید میکردید!

اگــر بخواهــم از کارهــای صــورت گرفتــه شــما بنویســم چــه بســا 
صفحــات پشــت ســرهم ســیاه شــود و اقدامــات منفــی شــما تمــام 
نشــود  حقیقتــش بهتــر اســت کمــی از کارهایــی کــه بایــد میکردیــد 

ــال  ــد از 7 س ــه بع ــی ک ــای اساس ــرح ه ــم،از ط ــد بنویس و نکردی
ــده اســت. هنــوز روی زمیــن مان

از ظرفیــت هایــی کــه نظــام در اختیــار شــما نهــاد تــا معضــالت را 
ــازی گــم  ــوی سیاســی ب ــو در ت ــی در داالن هــای ت ــد ول حــل کنی

شــد
ــواده کــه همچنــان  ــی خان از برنامــه جامــع تشــکیل،تحکیم و تعال
ــرخ  ــش ن ــی افزای ــه مل ــت از برنام ــما نیس ــای ش ــت ه ــز اولوی ج
جمعیــت کــه میتــوان گفــت بــرای تحققــش تقریبــا هیــچ اقدامــی 
نشــده اســت ،از قانــون تســهیل ازدواج جوانــان کــه همچنــان 
مســکوت اســت و یــا از ترویــج حجــاب و عفــاف کــه میتــوان گفــت 
ــتانتان کمتــر کســی اســت کــه بــرای  ــتگاه شــما و دوس در دس

ــد. ــرده باش ــا ک ــدی ایف ــش ج ــت ان نق ــم و تقوی تحکی

بحــث را متوقــف میکنــم زیــرا نوشــتن از کارهایــی کــه بایــد میشــد 
نیــز ســیاهه ای میخواهــد بــه انــدازه هفــت ســال زندگــی جوانانــی 
ــا  ــد و حقیقت ــف کردن ــر تل ــما عم ــر ش ــار تدبی ــه انتظ ــم ب ــه چش ک
ــم  ــه بخواه ــم ک ــالیان ندیدی ــن س ــنیدن در ای ــرای ش ــی را ب گوش

ــده شــما امیــدوار باشــیم ــه یــک ســال باقــی مان نســبت ب
ــرای تاریــخ امــا از یــک چیــز میترســیم و  ــد ب ــا بمان نگاشــته شــد ت
آن ایــن اســت کــه پــس از شــما نیــز کســی پیــدا نشــود کــه جــرات 
ــواده و  ــذاری خان ــت گ ــده در سیاس ــاد ش ــات ایج ــا انحراف ــل ب تقاب
زن و محیــط زیســت را پیــدا کنــد و هــم چنــان علــن اصــالح بــرای 

روی زمیــن بمانــد و قلــم نقــد مــا روی صفحــات کاغــذ.

رونوشت:
ســرکاِرخانِم نیلوفِرابتــکار! فرزنِدحــاج ابوطالــِب حــاج مــوال حاجــی و 

همســِرمحترمه جنــاِب ســید محمــد هاشــمی اصفهانی
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بــه بنظــر شــما فراکســیون زنــان چقــدر  -  آقــای دکتــر 
ــه  ــردارد و ب ــی ب ــواده گام مثبت ــان و خان ــوزه زن ــت در ح توانس
طــور کلــی عملکــرد فراکســیون زنــان مجلــس دهــم را چطــور 

ــد؟ ــی بینی م

یــک وضعیــت  بــا  زنــان مجلــس دهــم شــاید  - فراکســیون 
متناقضــی مواجــه بــود، بخشــی از جلــوه بیرونــی فراکســیون 
ــا  ــانه ای آن ه ــت پوشــش رس ــه جه ــه ب ــود ک ــی ب بخاطــر اقدامات
خیلــی بــه چشــم مــی آمدنــد کــه حــول دوتــا موضــوع بــود همیــن 
ــود کــه در  ــاره ازدواج افــراد در ســنین پاییــن ب مســئله ای کــه درب
جامعــه معــروف بــه کــودک همســری شــده بــود و از طــرف دیگــر 

ــگاه. ــان در ورزش ــور زن ــئله حض مس
ایــن دو موضــوع خیلــی بــه خاطــر پرداخــت رســانه ای بــزرگ 
نمایــی شــد ولــی طــرح هــای دیگــری هــم بــود، بخشــی از آن هــا 

ــه نتیجــه نرســیدند. ــه نتیجــه رســیدند و بخشــی هــم ب ب
هدف ما این است که منصفانه قضاوت بکنیم.

یکــی از مهــم تریــن کارهایــی کــه فراکســیون انجــام داد و موفــق 
هــم بــود کــه مــا مخالفــش بودیــم ولــی کاری بــود کــه انجــام داد و 
بــه نتیجــه رســید، مســئله تعییــن تکلیــف مســئله تابعیــت فرزنــدان 
حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان خارجــی بــود. خــب ایــن 
ــه  ــه نتیج ــت ب ــد و نمیتوانس ــی آم ــح اش م ــا لوای ــال ه ــون س قان

برســد.
ــق  ــیون مواف ــر فراکس ــم ب ــرد حاک ــا رویک ــا ب ــه م ــت ک ــت اس درس
نبودیــم و از جهــات مختلفــی پیگیــری هــای فراکســیون ســر 
ازدواج در ســن پاییــن و... مخــرب بــوده، هــم بــر فضــای فرهنگــی 
و عمومــی و هــم بــر فضــای خانــواده، ولــی بــا ایــن حــال اینطــور 
هــم نبــوده کــه بــرای بخشــی از مســائلی کــه واقعــا مبتالبــه 

ــد.  ــداده باش ــام ن ــی انج ــت اقدام ــه اس جامع
مــواردی وجــود داشــت کــه در ایــن بخــش هــا فراکســیون واقعــا 
ــه  ــد چ ــک بکن ــن کم ــب قوانی ــرد در تصوی ــعی ک ــود و س ــال ب فع
ــه  ــوده، چ ــواده ب ــان و خان ــوزه زن ــه در ح ــعه ک ــم توس ــه شش برنام

در انتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظار مصوبات کارآمد
؛ مصاحبه با دکتر سینا کلهر

 معاون فرهنگی، اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس

ایــده طــرح اجرایــی توانمنــد ســازی زنــان سرپرســت خانــوار، چــه 
ــب  ــه تصوی ــی ک ــوار و قوانین ــت خان ــان سرپرس ــه زن ــری بیم پیگی
ــان  ــواده زندانی ــاره خان ــد درب ــنهاد دادن ــم پیش ــاده ای را ه ــد. م ش
بــی بضاعــت کــه انصافــا کار خوبــی بــود و از ایــن جهــت هــم ســعی 
ــود. ــن هــم در واقــع اقــدام مثبتشــان ب ــد و ای ــد کمــک بکنن کردن

ــت  ــتر معاون ــه بیش ــود ک ــه ای ب ــان الیح ــت زن ــن امنی - تامی
زنــان آن را پیگیــری کــرد. بنظــر شــما ایــن الیحــه کــه از 
ــورت  ــر آن ص ــات ب ــری اصالح ــک س ــه ی ــوه قضائی ــب ق جان

ــد؟ ــر باش ــواده موث ــوزه خان ــد در ح ــدر میتوان ــه چق گرفت
- ایــن دیــدگاه شــخصی خــودم اســت، تــا زمانــی کــه رویکــرد مــا در 
پیگیــری مســائل زنــان و پیگیــری اســتیفا حقــوق شــرعی و قانونــی 
ــا پیامــد هــای  ــواده قــرار بگیــرد ی ــا مســئله خان ــان در تعــارض ب زن
ــال در  ــود عم ــواده بش ــاد خان ــف نه ــب تضعی ــری موج ــن پیگی ای
میــان مــدت و بلنــد مــدت ایــن پیگیــری حقوقــی بیــش از اینکــه 

بــه نفــع زنــان در جامعــه باشــد، بــه زیانشــان خواهــد بــود. 
اگـــر ایـــن مقدمـــه را بخوایـــم لحـــاظ بکنیـــم هـــر نـــوع حمایـــت 
ـــی در  ـــت حقوق ـــن صیان ـــد ای ـــم بای ـــم بکنی ـــه میخواهی ـــی ک حقوق
ـــواده  ـــا نهـــاد خان ـــرد کـــه در ســـازگاری ب ـــه نحـــوی صـــورت بگی آن ب
ـــی  ـــت هـــای حقوقـــی ســـپر حمایت باشـــد. اینطـــور نباشـــد کـــه حمای
ـــترک را  ـــی مش ـــکان زندگ ـــال ام ـــی عم ـــد ول ـــاد بکن ـــا ایج اصطالح
ـــران  ـــار بح ـــا را دچ ـــترک آن ه ـــی مش ـــا زندگ ـــد ی ـــلب بکن ـــا س از آنه

ـــد. ـــیب بکن و آس
یکـــی از جـــدی تریـــن پیامـــد هایـــی کـــه انتظـــار میـــرود همیـــن 
مســـئله تامیـــن امنیـــت بانـــوان ایجـــاد بکنـــد مخصوصـــا در 
ـــن  ـــاندن ای ـــه رس ـــه نتیج ـــا ب ـــت ک عمدت ـــن اس ـــواده ای ـــط خان محی
ـــی را کـــه تحـــت شـــعاع قـــرار میدهـــد  پیـــش نویـــس هـــا اولیـــن جای
و موجـــب بحـــران و آســـیب میشـــود همیـــن رابطـــه مشـــترک و 

نهـــاد خانـــواده اســـت .
ــیم از  ــم بپوشـ ــا چشـ ــه مـ ــت کـ ــن نیسـ ــای ایـ ــه معنـ ــه بـ البتـ
ـــی  ـــام م ـــا انج ـــت ه ـــی موقعی ـــان در بعض ـــق زن ـــه در ح ـــی ک اجهاف

زهرا کارگر
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در انتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظار مصوبات کارآمد
؛ مصاحبه با دکتر سینا کلهر

 معاون فرهنگی، اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس
ـــت  ـــن امنی ـــوق و تامی ـــاع از حق ـــه دف ـــن اســـت ک شـــود. منظـــورم ای
ســـازگار بـــا الگوهـــای مشـــترک در زندگـــی و جامعـــه باشـــد کـــه 
ـــن پیـــش نویـــس هـــا خیلـــی مواقـــع اینطـــور نبـــوده.  متاســـفانه در ای
ــته شـــدند  ــه نحـــوی نوشـ ــا بـ بعضـــی از ایـــن پیـــش نویـــس هـ
ـــک  ـــدن ی ـــل ش ـــکان تبدی ـــن ام ـــن روش ممک ـــاده تری ـــه س ـــه ب ک
ـــی  ـــم م ـــران فراه ـــک بح ـــه ی ـــواده را ب ـــاده در خان ـــم س ـــو تفاه س
ـــی  ـــای بیرون ـــای نهاده ـــردن پ ـــاز ک ـــق ب ـــم از طری ـــی ه ـــد یعن کنن
بـــه نهـــاد خانـــواده هـــم از طریـــق امـــکان هـــای دادخواهـــی و 
ـــال در  ـــود و مث ـــی ش ـــن داده م ـــک از طرفی ـــه هری ـــه ب ـــکایتی ک ش
ـــال  ـــره احتم ـــم و غی ـــت و خش ـــی و عصبانی ـــای عاطف ـــت ه موقعی
ـــال از آن  ـــود و عم ـــه ش ـــه کار گرفت ـــا ب ـــن ابزاره ـــی از ای ـــه خیل اینک
ـــن مالحضـــات  ـــد وجـــود دارد. ای ـــواده چیـــزی باقـــی نمان واحـــد خان
ـــی  ـــش نویس ـــا پی ـــن دو ت ـــی همی ـــت. حت ـــه هس ـــون آن الیح پیرام
ـــر  ـــی دیگ ـــود و یک ـــده ب ـــه ش ـــان تهی ـــور زن ـــت ام ـــال در معاون ـــه قب ک
کـــه در قـــوه قضائیـــه آمـــاده شـــده بـــا وجـــود ایـــن کـــه هـــر دو 
ـــا خـــود  ـــی گوی ـــن بحـــران هـــا را دارد ول پیـــش نویـــس از نظـــر مـــا ای
مجموعـــه دولـــت و معاونـــت زنـــان پیـــش نویـــس قـــوه قضائیـــه 
را خیلـــی قبـــول نـــدارد یعنـــی احســـاس مـــی کنـــد کـــه خیلـــی 
محافظـــه کارانـــه اســـت و بـــه خاطـــر همیـــن ایـــن الیحـــه بـــه 

ـــید. جایـــی نرس
- در مناصــب سیاســی و حتــی مجلــس، بــه نظــر شــما اصــال 

ســهمیه بنــدی حضــور خانــم هــا مــی توانــد مفیــد باشــد؟
ـــال  ـــت اص ـــز اس ـــن آمی ـــای توهی ـــرح ه ـــی ط ـــرح های ـــن ط - چنی
اگـــر دقـــت بکنیـــد در واقـــع انـــگار ناتوانـــی دارنـــد و یـــا بـــا یـــک 
ـــن  ـــه همی ـــد. ب ـــت ندارن ـــکان رقاب ـــه ام ـــد ک ـــه ان ـــود مواج ـــور کمب ج
خاطـــر بایـــد یـــک ســـری امتیـــاز هایـــی بـــه آنهـــا داده شـــود و 
در بلنـــد مـــدت بیشـــتر از ایـــن کـــه کمـــک بکنـــد موقعیتشـــان 

مســـتحکم تـــر شـــود، ضعیـــف تـــر خواهـــد بـــود.
ـــی  ـــای سیاس ـــگ وارد فض ـــا دوپین ـــال ب ـــه عم ـــی ک ـــم های اوال خان
ـــد  ـــه در بلن ـــن ک ـــد و دوم ای ـــد بکنن ـــی توانن ـــی نم ـــوند فعالیت ـــی ش م
ـــه  ـــرد ک ـــی ب ـــمتی م ـــک س ـــه ی ـــی را ب ـــای رقابت ـــا فض ـــدت اساس م
ـــان  ـــه شـــکل بازگشـــتی مشـــارکت سیاســـی و اجتماعـــی زن کامـــال ب
را تضعیـــف مـــی کنـــد. اگـــر مانـــع جـــدی وجـــود داشـــته باشـــد 
ـــع برداشـــته  ـــد آن مان ـــان بای ـــرای مشـــارکت سیاســـی اجتماعـــی زن ب
ــا ایـــن کـــه مـــا بخواهیـــم یـــک دوپینـــگ سیاســـی و  شـــود امـ

قانونـــی را لحـــاظ بکنیـــم کـــه ایـــن اتفـــاق بیفتـــد از ارزیابـــی مـــا 
منفـــی اســـت و تجربـــه کشـــورهایی کـــه از ایـــن مـــدل اســـتفاده 
ـــان  ـــارکت زن ـــه مش ـــال ب ـــت و عم ـــی نیس ـــه مثبت ـــم تجرب ـــد ه کردن

ـــرده. ـــک نک کم

ــم  ــداد خان ــل تع ــای قب ــه دوره ه ــبت ب ــم نس ــس ده - در مجل
هــا بیشــتر بــود بنظــر شــما ایــن مســئله چقــدر مــی توانــد در 
ــر  ــان موث ــور زن ــول مح ــائل ح ــوان و مس ــوق بان ــری حق پیگی

ــد ؟ باش
- ببینیــد عــدد اهمیتــی نــدارد اگــر یــک مــرد یــا یــک زنــی نماینــده 

ای واقعــی باشــد مــی توانــد بــه انــدازه ۲۹۰ نماینــده موثــر باشــد.

- یعنی کیفیت اهمیت بیشتری دارد!
ــی  ــت ولـ ــر اسـ ــم تـ ــت مهـ ــه کیفیـ ــت کـ ــخص اسـ ــه مشـ - بلـ
ــه وارد  ــی کـ ــادی از بانوانـ ــش زیـ ــه بخـ ــت کـ ــن اسـ ــکل ایـ مشـ
ـــی  ـــد یعن ـــی ان ـــی کاف ـــتقالل سیاس ـــد اس ـــوند فاق ـــی ش ـــس م مجل
عمدتـــا در حـــوزه هـــای اجتماعـــی، سیاســـی و اقتصـــادی تابـــع 
جریـــان حاکـــم انـــد و صرفـــا در حـــوزه زنـــان و خانـــواده و اینهـــا 
ـــد  ـــی کنن ـــاظ م ـــود لح ـــرای خ ـــری ب ـــش گ ـــت و کن ـــای فعالی فض
خـــب طبیعتـــا آنجـــا هـــم قـــدرت کافـــی را پیـــدا نمـــی کننـــد در 
همـــان مجلـــس قبلـــی هـــم دو ســـه خانمـــی کـــه پیگیـــر ایـــن 
ـــش  ـــا کن ـــع ه ـــی موق ـــه خیل ـــم ک ـــی دیدی ـــال م ـــد عم ـــرا بودن ماج

گریشـــان نمـــی توانســـت بـــه نتیجـــه برســـد. 
ــدگان  ــت نماینـ ــان کیفیـ ــه همـ ــتر بـ ــع بیشـ ــن در واقـ ــا ایـ منتهـ
ـــده  ـــرح و ای ـــد ط ـــع فاق ـــیاری از مواق ـــا در بس ـــه عمدت ـــردد ک برمیگ
روشـــنی بـــرای حـــوزه زنـــان و خانـــواده هســـتند و چـــون فاقـــد 
طـــرح و ایـــده انـــد نمـــی تواننـــد آن را پیگیـــری بکننـــد و چـــون 
ـــدارد.  ـــه ای ن ـــد نتیج ـــرا ندارن ـــن ماج ـــم در ای ـــی را ه ـــتقالل کاف اس
از آن طـــرف هـــم بـــه لحـــاظ منافـــع و موقعیـــت و.... همـــه اش 
ـــوزه  ـــن ح ـــد و در ای ـــار کنن ـــد ایث ـــل بای ـــور کام ـــه ط ـــت ب ـــان اس زی

کار بکننـــد. 

- در خصـــوص مجلـــس یازدهـــم بـــه نظـــر شـــما پرداخـــت 
ـــت  ـــد در اولوی ـــواده بای ـــان و خان ـــوزه زن ـــی در ح ـــه مباحث ـــه چ ب

ـــد؟ باش
ــم  ــت بکنیـ ــواده صحبـ ــان و خانـ ــوزه زنـ ــم در حـ ــر بخواهیـ - اگـ
ـــدی،  ـــک و تردی ـــچ ش ـــدون هی ـــت ب ـــس و حاکمی ـــت اول مجل اولوی
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دو موضـــوع ازدواج و دیگـــری هـــم فرزنـــد آوری اســـت. جالـــب ایـــن 
ـــن موضوعـــات در مجلـــس دهـــم توســـط فراکســـیون  اســـت کـــه ای
ــاظ  ــه لحـ ــون بـ ــود چـ ــت نبـ ــی در اولویـ ــد یعنـ ــری نمیشـ پیگیـ
ـــه  ـــی ک ـــان سیاس ـــود. آن جری ـــیون نب ـــت فراکس ـــی در اولوی گفتمان
ــود  ــه بـ ــا گرفتـ ــا اکثریتـــش را از آن جـ ــم عمدتـ ــیون دهـ فراکسـ
بـــه لحـــاظ گفتمانـــی هـــم همیـــن االن همـــراه نیســـت بـــا ایـــن 

موضـــوع و ایـــن را اولویـــت نمـــی دانـــد.
موضوعــات دیگــری هــم هســت مثــال همــان موضــوع زنــان 
سرپرســت خانــوار و بیمــه زنــان خانــه دار کــه نزدیــک بــه ۸۹ 
ــه  ــوند البت ــی ش ــامل م ــه ش ــا را در جامع ــان م ــت زن ــد جمعی درص
ــوع  ــود موض ــاره خ ــا درب ــه م ــن ک ــت ای ــه نیس ــئله بیم ــا مس صرف
زنــان خانــه دار بتوانیــم یــک بســته سیاســتی آمــاده بکنیــم دربــاره 
اوقــات فراغــت، مشــارکت اجتماعــی و اســتفاده از ظرفیــت آن هــا 
ــه  ــا آن مواج ــه ب ــی ک ــیب های ــی از آس ــش بخش ــور کاه و همینط
ــی  ــرا خیل ــی ظاه ــت ول ــی اس ــوع مهم ــی موض ــن خیل ــتند ای هس
ــل  ــم مث ــش ه ــدارد و اولویت ــود ن ــه آن وج ــع ب ــنی راج ــده روش ای
همــان دو موضــوع ازدواج و فرزنــد آوری در نظــام سیاســت گــذاری 
ــم  ــری ه ــات دیگ ــده . موضوع ــناخته نش ــمیت ش ــه رس ــی ب خیل
ــی آن دو  ــان و ... ول ــتغال زن ــونت، اش ــالق، خش ــل ط ــت مث هس
موضــوع بــا فاصلــه زیــاد در صــدر اولویــت هــا قــرار دارنــد و بعــدش 

ــت. ــوار اس ــت خان ــان سرپرس ــه دار و زن ــان خان ــئله زن ــم مس ه
ـــث  ـــان بح ـــوزه زن ـــذار در ح ـــر گ ـــر تاثی ـــی از عناص ـــلما یک - مس
ــا  ــاس بـ ــر در قیـ ــر دیگـ ــا عناصـ ــت امـ ــذاری اسـ ــون گـ قانـ

سیاســـت گـــذاری چقـــدر تاثیرگـــذار هســـتند؟

ــه اصـــال تاثیـــرات اصلـــی را همیـــن  - واقعیـــت ایـــن اســـت کـ
ـــد  ـــی کن ـــالش م ـــذاری ت ـــت گ ـــد سیاس ـــی گذارن ـــی م ـــر واقع عناص
ــا مداخلـــه بکنـــد کـــه اگـــر تاثیـــر  کـــه در آن عناصـــر و متغیرهـ
ـــی  ـــر اصل ـــد. عناص ـــذف بکن ـــرل یاح ـــا را کنت ـــد آن ه ـــی دارن مخرب
ـــام  ـــی و نظ ـــام ارزش ـــت، نظ ـــی اس ـــوی واقع ـــده الگ ـــن کنن ـــه تعیی ک
ــادی و  ــای اقتصـ ــت و الگوهـ ــت؛ مالکیـ ــه اسـ ــاوری آن جامعـ بـ
همینطـــور شـــیوه هـــای معـــاش و کســـب و کار در آن جامعـــه و 
ســـاختارهای اجتماعـــی و سیاســـی اســـت کـــه یـــک کلیتـــی را 
ـــک  ـــر منف ـــه دیگ ـــه را از جامع ـــر جامع ـــی ه ـــد یعن ـــی ده ـــکل م ش
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــش ای ـــذاری تالش ـــت گ ـــد. سیاس ـــی کن ـــز م و متمای
ـــر  ـــن متغیرهـــا کـــه تاثی ـــون در ای ـــت و قان ـــا اســـتفاده از قـــدرت دول ب

ـــد.  ـــه بکن ـــد مداخل ـــرب دارن ـــای مخ ـــا پیامده ـــرب و ی مخ
اصـــل مســـئله هـــم همیـــن اســـت کـــه آن متغیـــر و عامـــل مخـــرب 
ـــرای  ـــه ب ـــزاری ک ـــا اب ـــه آی ـــن ک ـــده؟ و دوم ای ـــایی ش ـــت شناس درس
مداخلـــه بـــکار گرفتـــه مـــی شـــود ابـــزار مناســـبی اســـت؟ یـــک 
ـــش  ـــد ابروی ـــد آم ـــی گوی ـــه م ـــود دارد ک ـــه وج ـــل عامیان ـــرب المث ض
را درســـت کنـــد چشـــمش را هـــم کـــور کـــرد خیلـــی از سیاســـت 
ـــی  ـــت نم ـــون دق ـــود چ ـــی ش ـــن م ـــبیه همی ـــا ش ـــای م ـــذاری ه گ
کنیـــم ســـهل انگارانـــه بـــا آن مواجـــه مـــی شـــویم. آمدیـــم از زن 
ـــم  ـــالق را ک ـــم ط ـــم آمدی ـــن بردی ـــواده را از بی ـــم خان ـــت بکنی حمای

بکنیـــم ازدواج را از بیـــن بردیـــم و ...
ـــن  ـــم ای ـــه بکنی ـــد توج ـــا بای ـــه م ـــزی ک ـــن آن چی ـــر همی بـــه خاط
اســـت کـــه شـــناخت مـــا از آن متغیرهـــا درســـت باشـــد و وقتـــی 
ـــری  ـــزء نگ ـــت ج ـــا نهای ـــاط و ب ـــا احتی ـــتیم ب ـــتی داش ـــناخت درس ش
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مداخلـــه ای انجـــام دهیـــم.
همیـــن طـــرح جمعیـــت و تعالـــی خانـــواده و همیـــن قانـــون 
تســـهیل ازدواج جوانـــان و طـــرح هـــای جدیـــدی کـــه مـــی آیـــد 
ــای  ــته هـ ــتی و بسـ ــنهادهای سیاسـ ــن پیشـ ــوزه ازدواج ایـ در حـ
ـــند  ـــته باش ـــی را داش ـــر بخش ـــدی و اث ـــت کارآم ـــد قابلی ـــی بای اجرای
ـــهیل  ـــون تس ـــل قان ـــود مث ـــی ش ـــه م ـــند وگرن ـــب برس ـــه تصوی ـــه ب ک
ـــب شـــده ۱۴ ســـال هـــم از آن  ـــان کـــه ســـال ۸۴ تصوی ازدواج جوان
ـــب هـــم نمـــی  ـــاده یعنـــی عمـــال تصوی گذشـــته و هیـــچ اتفاقـــی نیفت

ـــاد. ـــی افت ـــی نم ـــد اتفاق ش
- خیلـــی ممنـــون اگـــر ممکـــن اســـت در پایـــان یـــک جمـــع 

بنـــدی بفرماییـــد
ـــت  ـــن اس ـــه ای ـــک مالحض ـــم ی ـــاظ کنی ـــد لح ـــه را بای ـــا دو نکت - م
ـــی  ـــه یعن ـــی در جامع ـــقاق گفتمان ـــک انش ـــا ی ـــم ب ـــا مواجهی ـــه م ک
ـــک  ـــد ی ـــور دارن ـــه حض ـــم در جامع ـــا ه ـــب ب ـــان رقی ـــال دو گفتم عم
ـــواده  ـــا نهـــاد خان ـــان همـــراه ب ـــد از زن ـــی کـــه تـــالش مـــی کن گفتمان
ـــی  ـــک گفتمان ـــد و ی ـــت بکن ـــه صیان ـــر و ارکان جامع ـــایر عناص و س
ـــش  ـــت و محوریت ـــل اس ـــان قائ ـــرای زن ـــتقالل ب ـــوع اس ـــک ن ـــه ی ک
ـــد  ـــی را بای ـــن دوگانگ ـــا ای ـــت م ـــان اس ـــوق زن ـــر حق ـــد ب ـــان تاکی هم
ـــان  ـــا آن گفتم ـــان را ب ـــه م ـــه فاصل ـــن ک ـــت ای ـــم. عل ـــاظ بکنی لح
ـــوق  ـــظ حق ـــای حف ـــه به ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــی کنی ـــظ م دوم حف
زنـــان همـــه ارکان و نهادهـــای اجتماعـــی را تخریـــب مـــی کنـــد 
یعنـــی خانـــواده را تخریـــب مـــی کنـــد اجتمـــاع را تخریـــب مـــی 
ـــی  ـــکان زندگ ـــد و ام ـــی کن ـــب م ـــاد را تخری ـــت و اقتص ـــد سیاس کن

ـــد. ـــی کن ـــی م را منتف

- تقریبـــا مشـــابه همـــان چیـــزی کـــه در کشـــورهای غربـــی 
اتفـــاق مـــی افتـــد؟!

- بلـــه همیـــن جریـــان فمنیســـتی کـــه حـــاال شـــکل اســـالمی 
هـــم بـــه خـــودش گرفتـــه و عمدتـــا توســـط زنـــان محجبـــه ای 
کـــه حـــاال البتـــه ممکـــن اســـت بـــه لحـــاظ گرایـــش سیاســـی 
ـــرم  ـــی ف ـــند ول ـــته باش ـــرار داش ـــب ق ـــالح طل ـــش اص ـــال در گرای مث
و پوششـــان هـــم کامـــال صـــورت اســـالمی دارد مســـئله ای از 
ـــی  ـــان حقوق ـــی از جری ـــط بخش ـــه توس ـــدارد و البت ـــت ن ـــن جه ای

فقهـــی هـــم حمایـــت مـــی شـــود.
نکتـــه دوم ایـــن اســـت کـــه آن چیـــزی کـــه برایمـــان مســـئله 
ـــوب  ـــی مطل ـــت و زندگ ـــای زیس ـــردن فض ـــم ک ـــت فراه ـــی اس نهای
بـــرای زنـــان و مـــردان در جامعـــه اســـت خـــود حقـــوق زن فـــی 
نفســـه بـــرای مـــا موضوعیتـــی نـــدارد. فـــرض کنیـــد شـــما در 
جامعـــه حـــق زن را دادیـــد، حـــق مـــرد را دادیـــد، حـــق فرزنـــد 
را دادیـــد، یـــک تعـــداد آدم حقوقشـــان را گرفتنـــد و در جامعـــه 
دنبـــال زندگـــی مـــی گردنـــد؛ دیگـــر هیـــچ فضایـــی بـــرای 
ــای  ــق هـ ــن حـ ــدر ایـ ــده؛ آنقـ ــی نمانـ ــی باقـ ــی اجتماعـ زندگـ
ــوق زن و  ــود حقـ ــت. خـ ــرده اسـ ــغال کـ ــا را اشـ ــرق فضاهـ منفـ
ـــی  ـــرایط زندگ ـــرای ش ـــت ب ـــتری اس ـــوق بس ـــایر حق ـــواده و س خان
مناســـب کـــه در آن انســـان هـــا بتواننـــد رشـــد کننـــد و فضایـــل 
ـــن  ـــر ای ـــه در غی ـــود وگرن ـــکوفا بش ـــان ش ـــی ش ـــاالت اخالق و کم
ـــه  ـــا ب ـــا م ـــع ه ـــی موق ـــدارد. خیل ـــی ن ـــت و ارزش ـــه اهمی ـــی نفس ف
ـــا  ـــن منش ـــم و ای ـــی دهی ـــت م ـــان اصال ـــوق زن ـــری حق ـــود پیگی خ

بســـیاری از آســـیب هـــا و مشـــکالت مـــا مـــی شـــود.
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هدف از مطالبه حقوق زنان راضی کردن غربیها نباید باشد

در این سالهای اخیر، در فضای فکری و فرهنگی کشور و در زمینه 
مسائل زنان، تالش قابل تقدیری را مشاهده میکنیم؛ اما یک سؤال 

اساسی وجود دارد:
 ما که برای حقوق زنان یا برای فراهم کردن زمینه های تکامل و رفع 
ستم از زنان و درباره آنان صحبت میکنیم، هدفمان چیست؟ هدف 
از این تالشها، از این نوشتن ها و گفتن ها و فّعالیت های قانونی 
چیست؟ این یک سؤال است که حتمًا باید به آن جواب داده شود. 
برای تالش فرهنگی و حقوقی در راه رسیدن زن به نقطه مطلوب، از 
لحاظ اجتماعی و از لحاظ فردی دو گونه هدف می شود تصویر کرد:
یک هدف این است که ما برای رسیدن زن به نقطه کمال و هدف 
خود تالش کنیم و مبارزه کنیم و بنویسیم و بگوییم یعنی زن در جامعه 

اوال به حق انسانی و حقیقی خود برسد؛
ثانیا استعدادهای او شکوفا بشود و رشد حقیقی و انسانی پیدا کند و 
در نهایت به تکامل انسانی نائل بشود. زن در جامعه بصورت انسان 
کامل در بیاید؛ انسانی که می تواند به پیشرفت بشریت و جامعه ی 
خود کمک کند و در محدوده ی تواناییهای خود، دنیا را به بهشت 

برین و زیبایی مبدل کند.
یک نوع هدف دیگر این است که ما از این گفتن و تالش کردن و 
احیانا مبارزه کردن بخواهیم یک نوع حالت تخاصم و جدایی و رقابت 
خصمانه میان دو جنس زن و مرد به وجود بیاوریم و دنیایی بر اساس 

رقابت بسازیم؛
کأنه در جامعه بشری، مردان یک طرف قرار دارند، زنان هم در طرف 
دیگر قرار دارند و اینها بر سر دستاوردی باهم نزاع می کنند و زن می 
خواهد در این قسمت بر مرد غالب و فائق بشود؛ آیا این هدف است؟

سؤال دوم - که آن هم به همین اندازه دارای اهمیت است - این 
است که ما وقتی به نام زن سخن میگوییم و به دفاع از زن میپردازیم، 
چه شعارهایی را مطرح میسازیم، چه چیزی را مطالبه میکنیم و برای 
چه چیزی تالش مینماییم؟ این هم خیلی مهّم است. در این جا هم 
روش اسالمی - یعنی آن چیزی که از مباحث اسالمی درباره زن و 
تعاریف اسالمی و معارف اسالمی میشود فهمید - با آن چیزی که 

امروز در غرب وجود دارد، متفاوت است.

در هر حرکت اجتماعی، آن وقتی حرکت درست خواهد بود و به نتایج 
درست خواهد رسید که مبنی بر خرد و تأّمل و تشخیص و مصلحت و 
مبتنی بر پایه های درست و عقالنی باشد. در هر حرکتی که به قصد 
احقاق حّق زنان انجام میگیرد، عینًا باید همین معنا مالحظه شود؛ 
یعنی باید هر گونه حرکتی، بر اساس یک بینش خردمندانه، مبتنی 
بر حقایق هستی - شناسایی طبیعت و فطرت زن و طبیعت و فطرت 
مرد، مسؤولیت ها و مشاغل اختصاصی زن، مسؤولیت ها و مشاغل 
اختصاصی مرد و آنچه میتواند مشترک بین اینها باشد - انجام گیرد 
و از روی انفعال و تقلید نباشد. اگر حرکت، حرکتی از روی انفعال و 

تقلید و تصمیم کورکورانه و چشم بسته باشد، حتمًا مضّر خواهد بود.
اگر در کشور، و جامعه ایرانی کسانی نام زن و حقوق زن را از این 
جهت بیاورند که مجالت غربی، یا گزارش های غربی، یا سیاسیون 
اینکه به حقوق زن نمی  به  اند  ایران اسالمی را متهم کرده  غربی 

رسد، این غلط است.
با این هدف نباید وارد این میدان شد؛ چون به انحراف و اشتباه خواهد 
انجامید. اگر ما با این قصد، وارد این میدان دفاع از زن شویم که آنها 

به ما نظر بد و منفی نداشته باشند، اشتباه خواهیم کرد.
اگر ما با این تصور و توهم وارد این میدان شویم که خیال کنیم آنها 
در این زمینه راه صواب را پیموده اند و راه درست را پیدا کرده اند، به 
شدت اشتباه خواهیم کرد. با این هدف ها و با این نیت ها وارد این 

میدان نباید شد، چون مبتنی بر اشتباه است. 
و  زنان کشورمان، یک حرکت حقیقی  برای  بخواهیم  امروز  ما  اگر 
اساسی بکنیم، تا زنان بتوانند به وضع مطلوب خودشان برسند، باید 
به احکام اسالمی نظر داشته باشیم و از آن الهام بگیریم. برای ما، 
عقالیی  خردمندانه  روش  هر  میکند.  معّین  اسالم  احکام  را  روش 
باشد،  اگر تجربه ای در جایی  دارد.  قبول  و  را هم اسالم میپسندد 
مورد قبول است؛ اما تقلید نه. استفاده خردمندانه از تجربّیات دیگران 
درست؛ اما تقلید، غلط. لذا امروز کسانی که برای حقوق زن و برای 
رشد و شکوفایی استعدادهای زنان در کشور ما تالش میکنند - که 
البته هم باید این تالش انجام بگیرد - باید بدانند چه هدفی را دنبال 

میکنند و چه شعارهایی را باید مطرح نمایند. 7۶/7/۳۰
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تعدادی از فعالیت های انجمن اسالمی دانشجویان ترم مهر 98

جلسه پرسش و پاسخ با سردار شاهرخی فرمانده کل سپاه استان قزوین آذر۹۸
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جلسه تحلیل انتخابات مجلس آبان۹۸

جلسه با استاد مهدی عباسی مهر، رسالت انجمن اسالمی چیست؟ آبان ۹۸

میزدگرد، نقد و بررسی الیحه صیانت کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت آبان ۹۸






