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آیـاقانـونتسـهیلازدواج
جوانـانامـکاناجرانـدارد؟
مالحظـه و نکتـه یـک
کـهدرسیاسـتهـایکلـی
قانونگـذاریابالغـیمقاممعظم
رهبـریهـمبـهآناشـارهشـدهایـناسـت
کـهبایـدکیفیـتقانـونگـذاریبـهنحـوی
باشـدکـهقانـونقابلیتاجراداشـتهباشـد
قابـل مجلـس بـرای بودنـش اجرایـی و
سـنجشباشد.قانونتسهیلازدواججوانان
بـهصورتـیاسـتکهبهنظـرنمیرسـدقابل
اجـرانباشـد،هرچندممکناسـتیکمقدار
قانونشـعارییـاآرمانگرایانهبهنظربرسـد
امـادرایـنحـدهمنیسـتکـهایـنقانون
قابـلاجـرانباشـد.امـامشـکلاینجاسـت
کـهمتأسـفانهنمایندگانمجالـسدورههای
مختلـفشـأنتقنینیخـودراخیلیپررنگ
ازشـأننظارتـیشـانمیداننـددرحالیکه

بایـدعکسباشـد.
نظارت دنبال به نمایندگانمجلس اگر
درستی به خود نظارتی ابزار از و باشند
استفادهکنند،ماشاهدمعطلماندنقوانین
نخواهیمبود.مگراینکهدراجرادچارمشکل

وجود امکان این باالخره چون شوند،
از غیرموجه و بهدالیلموجه داردکهعدهای
اجرایقانونسرباززنند؛ایننظارتمجلس
استکهبایدباابزارهایمختلفیکهدردست
تحقیق وتفحص، استیضاح، مانند:سوال، دارد
دیگر، نظارتی های ابزار و اصلنود کمیسیون
شده اجرا قانون این بررسیکندکه میتواند
آن نشدن اجرا دلیل نشده اجرا اگر خیر. یا
چهبودهاست.وقتیاینوظیفهرامجلسبه
متوجه آن تبع به آنوقت دهد انجام درستی
میشودکهدلیلاجرانشدنقانونمشکلدر
قانوناستیاضعفمجریانقانونمانعازاجرا

شدهاست.
اگـرقانوناشـکالداشـتهباشـدبـایکدید
درسـت،روشـنومنطقـیاقـدامبـهاصـالح
قانـونمیکننـدیـااگـرخألیـیحـسشـود
کـهباعثاجرانشـدنقانـونشدهباشـد،برای
آنخـالء،قانـونگـذاریمتناسـبمیکننـدو
نهایتـًااگـرمـوردینبـودومجـریتمایـلبـه
اجـرایقانـوننداشـتیـاازقانـونسـربـاز
مـیزدآنـگاهمیتواننـدازآنابزارهـاوضمانت
اجراهایـیکـهدردسـتدارند،مانندشـکایت
کمیسـیوناصـلنـودبهدیـوانعدالـتاداری

کـهاگـرمثـاًلوزیریاسـتکـهازاجرای
قانـونامتنـاعمیکنـد،بـااسـتیضاحوزیـر
ورایعـدماعتمـادبـهاومیتواننـدبـاایـن
ضمانـتاجـرامجریـیکـهازاجـرایقانـون
سـربـازمیزنـدرابردارنـدتـاشـخصیبیاید

کـهآنقوانیـنرااجـرابکنـد.

آیااینقانونضمانتاجراییدارد؟
دیـده اجراهایـی ضمانـت قانـون ایـن در
شـدهولـییکـیازمشـکالتاصلیبـارمالی
زیـادیدرایـنقانـوناسـتوراهـکارجبران
مالـیطریـقصندوقاندوختـهازدواججوانان
اسـتکـهدرواقـعاواًلکفافجبـرانبارمالی
گسـتردهقانـونرانـدارد،دومـامجلـسهم
عمـاًلاهتمـامالزمبـرایتشـکیلوتقویتآن
صنـدوقرانداشـته،فلـذاآنضمانـتاجرایی

عملـیالزمرادارانیسـت.

آیـااینقانوندارایمتولیدقیقومشـخص
است؟

یکـیازنـکاتمهـمایـناسـتکـهدولـت
بایـداسـاسنامـهصنـدوقراتهیـهکنـدوبه
مجلـسبفرسـتدوانجـامایـنکاردردولـت
بـرعهـدههیئتوزیـراناسـت.شـایدعـدم
تمایـلبـهاجـرایقانـونیـادالیـلدیگـری
باعـثاجـرانشـدنایـنقانونشدهاسـت.یا
بخشـیازوظایفممکناسـتکـهبهصورت
خـاصوزارتخانـهایمشـخصنشـدهباشـد
امـامشـخصاسـتکـهمتولـیایـنوظیفـه
چـهارگانهایـیهسـتند.بهنظربندهمشـکل
قانـونمشـخصنشـدن ایـن اجـرانشـدن
متولـیدقیـقنیسـتوبایدعلـترادرموارد

جسـت. دیگری

چـه قانـون ایـن اجـرای  شـما نظـر بـه
تاثیراتـیبـرجامعـهمیداشـتونتیجهاش

میبـود؟ چگونـه
ایـنقانـونطبعـًانتایـجمثبتیدرتسـهیل
مجمـوع بایـد ولـی میداشـت ازدواج امـر

مخصوصـا دیـد، هـم بـا را شـرایط
مسـائلفرهنگـی،اقداماتقانـونگذاریو
اقدامـاتحقوقـیسـنگرآخراجـرایقانون

هسـتند.
اقداماتـیکـه بـراییـکحـوزهمحـدود
بـه نیـاز و میشـوند فرهنـگ بـا مرتبـط
فرهنگسـازیدارنـدوبعضـٌایـکاتفاقاتی
میافتـدکـهیـکفرهنگـیرادرجامعهرقم
میزنـد.بـهعنـوانمثـالسـنازدواجبـاال
میشـود ازدواجکـم بـه تمایـل و مـیرود
و...اینهـادریـکشـبایجـادنمیشـودکه
بـایـکقانـوناصـالحبشـوند،اینهانیـازبه
سلسـلهاقداماتـیدارنـدکـهبعضـیازایـن
نمیگنجـد. قوانیـن در لزومـاً اقدامـات

بهقولمعروفنیازبهاقدامعملیدستگاه
هایفرهنگیودستگاههایذیربطرادارد
واینگونهنیستکهمافکرکنیمبایکقانون
مشکلازدواججوانانحلمیشود.بخشیاز
اینمشکالتمربوطبهمسائلمالیاست،
کهنیازبهکمکدولتداردوبخشیتوسط
قانونحلمیشود؛ولیبخشدیگریکهبه
عنوانمثالمشکالتفرهنگیباشدیامسائل
ازایندستکهبهمروریکفرهنگغلطی
اینطور بهوجودمیآورد؛ ازدواج به نسبت را
نیستکهبگوییمبایکقانونومصوبهاینها
اصالحمیشوند.اینمواردنیازبهگذرزمان

واصالحآنفرهنگغلطدارد.
مضـافبـرایـنمسـائلیماننـدآنچـهدر
ایـنقانـونآمـده،کهبـاراقتصـادیومالی
زیـادیبـرایکشـورداردطبعـًابـاتوجـهبـه
اسـت ممکـن تحریـم اقتصـادی شـرایط
تامیـنبـارمالـیآنراتحـتشـعاعقـرار
دهـد.فلـذاخیلـینمیتـوانایـنسـوالرا
بـهصـورتکامـلجـوابداداگرایـنقانون
اجـرامیشـدچـهمیشـدوچـهنمیشـد.
بایـدیـکمجموعهعواملراکـهاینقانون
میتوانـدیکـیازآنهـاباشـدمـوردبررسـی
جامعـهقـراردادتابتـوانارزیابـیصحیحی

ازایـنموضوعداشـت.
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دقیقامسئلهازروزاولتشکیلجلسه
تقسیم از بعد هفته میشود. شروع شورا
را رو پیش یکسال فعالیت مسئولیتها،

تنظیممیکند.
عمر یک پایهگذار سال یک این گاهی
زندگیمسئلهمحور وگاهمسیر خواهدشد

افرادراتغییرخواهدداد.
که زمانی محور؛ مسئله زندگی دقیقا،
مسئلهانتخابشدهیکجمعمومنانه،هدف
زندگییکسالهفردیوتشکیالتیاعضای

شورایدانشکدهمیشود.
آنروزآغاززندگیمسئلهمحوراست.

بارشافکار
است، فکری بارش جلسه اول جلسات
منطقها،دغدغهها،مطالعاتواهدافافراد
نقش شورا دفتر رنگ سفید تخته روی به
دریای است، نمانده نقطه جای میبندد.
مسائلکههرکدامانبوهفعالیترامیطلبد.

بحثوبررسیشروعشدهاست.
گاهیاوجوفرودمباحث،صورتافرادرا

درهممیکند،هرکسمعتقدبهپیگیری
امالمسائلاست.

برای اعضا است؛ ُبرندهتر تشکیالت سیرت
پیگیرییکمسئلهبهتوافقرسیدهاند.شاید
مهمترینمسئلهقرناخیرسبکزندگیباشد.

دقیقشدندرمسئله
روی تمرکز است، بیشتر افراد باردقت این

یکمسئلهواحداست.
زندگی اصلیترینمتغیرسبک نظرشما به

کداماست؟
مباحث و مشکالت از دریایی یاللعجب،
سبک خود نگاه از هرکس میشود. مطرح

زندگیراشناختهاست.
شده؛ نزدیک هم به بیشتر نظرات بار این
پاسخایناست،خانوادهمتغیراصلیاست.

تابستانداغ
اینبارگرمایجلسه،اجازهادامهرانمیدهد.
باکمک بهوقتیدیگر نیاز بایددقیقترشد،
گرمای در کارشناس با است.جلسه بیشتر 4

ــور از جاده  ــور از جاده عب عب
مطالبــه گــریمطالبــه گــری
ــور ــئله مح ــات مس ــاره مطالب ــتاری درب جس

مســتقل  دانشــجویان  اســامی  انجمــن 

ــته ــال گذش ــی در س ــوم اجتماع ــکده عل دانش

5

که زمانی است؛ شده شروع تابستان
است، تعطیل دانشگاه و استاد دانشجو،
تشکیالتتعطیلبردارنیست.مسئلهبرروی
زمینماندهوعدهایهممانندتشنگاندنبال

آبهستند.
خروجی یک جلسهکارشناسی ساعت دو
دارد،مادرمهمترینپایهخانوادهاست،خانواده
مهمترینپایهسبکزندگیاست.پساصالح
مشکالتمادرانسبباصالحخانوادهاست.

جزئیات پیگیری خبرخوانی، کتابخوانی،
با هماهنگی و باکارشناسان صحبت بیشتر،
مشکالت تبیین جهت کارشناسان و اساتید
دیگران از داغتر ما تابستان است، شده آغاز

است.

آغازپرحاشیه
حواشی شروع تحصیلی، ترم شروع
دانشگاهی،کشمکشهایسیاسیاست.

نقطه امنترین در حاشیه از دور به ما اما
جهان،دفترانجمن،بهدنبالبرنامهریزیماه

اولمطالبههستیم.
طرحبرنامهبهوقتمادریآمادهشدهاست
وقدمهایآغازینهمیشهسختتراست.

چالشومباحثکارشناساندریچهایتازه
بهمسئلهبازکردهودستماهمروانترشده

است.
انتشار بعدی، های برنامه بعدی، جلسات
نشریهپیدرپیدرحالگذاراستوخروجی
اش،پخشیکمستندوهمایشرویکردهای

پنهانسیاستگذاریدرحوزهزناناست.
و جلسات پنهان، رویکردهای نمایش
مصاحبهبااساتیدهیئتعلمیدانشکده،مارا

بهیکمسئلهخاصسوقمیدهد.

رویایمادری
نیم و سه نبود، ها سادگی این به مسئله
میلیونزوجوجوددارد؛کهبامشکلناباروری

دستوپنجهنرممیکنندوهزینههای
درمانرمقادامهمسیرراازآنهاسلبکرده

است؛فکریبایدکرد.
یکفرآیندمنظموجذابمطالبهگرتدوین

میشود.
حضور با دانشگاهی پویش یک شروع
و دانشگاه و دانشکده روسای اساتید،
بیشترمیکند، را فعالیت اعتبار دانشجویان،
همهبایدبهخطمیشدندتامسئلهحلشود؛

پویشرویایمادریآعازشدهاست.
درباتاقبهاتاقهیئتعلمیدانشکدهزده
ومسئلهبرایآنهاتبیینشدهاست.برخی

حمایتکردندوبرخیهمدریغکردند.
دانشجویانپایکارآمدهاندویکبهیک
برای چیز همه میکنند، امضا را نامه پای

اجرایمرحلهدومفرآیندآمادهاست.
و فعلی نمایندگان باحضور همایشی
میشود، مهیا مجلس بعدی کاندیدای
مراسمیکهیکروزماندهبهآغاز،مغلوببد

قولیسیاستمدارانمیشود.

مطالبهادامهدارد
انتخاباتمجلسوشیوعکرونا،تعطیالت
در وضعیتکشور بودن معلق و نوروز عید
شرایطکرونامانعاجرایفازسوممطالبهگری
میشودوهمهبرنامههامعلقاست.اماراه
ادامهپیدامیکند،رویایمادرینقلمحافل

مسئلهمحورشدهاست.
پویشرا،گروههایمردمنهادباهماناسم
رویایمادریشروعکردهاندواینروزهانوای
های برنامه و ها روزنامه در مادری رویای
قانون زود یا دیر میشود. زمزمه تلویزیونی

بیمهدرمانناباروریتصویبمیشود.
قانونیکهشایدبرزندگیعدهایکثیر،تاثیر
بسیاردارد،اماعبوراینمسئلهمهمازجاده
به کشور سراسر در عدهای را مطالبهگری
دوشگرفتهاندواگرباربرزمینبماند،عده

یدیگریآنرابردوشمیکشند.
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منتشرشد، تصویرشکه ماه۹۸ مهر
عکاسآنعکس،روایتکردکهسال۹۰نیز
ازاودرهمانوضعیتوخیابان،بههماندلیل
عکاسیکردهبود؛امابااینتفاوتکهطیاین
سالهاارتقایسطحپیداکردهوازاراذلسطح

سهبهاراذلسطحیکتبدیلشدهاست.
چندهفتهایمیشودکهمجددابازار"گرداندناراذل
واوباشدرخیابانها"توسطپلیسنیرویانتظامی
درسطحشهرگرمشدهودرپیآنواکنشهای

متفاوتیراباخودبههمراهداشتهاست.
طیسالیاناخیرنیرویانتظامیباانگیزهمقبول
وپسندیدهیارتقایامنیتاجتماعی،درطرحی
تشهیر و دستگیری به اقدام عنوان، همین با
)دورگردانی(افرادیمینمایدکهدرادبیاتاجتماعی
پلیسبهعنوان"اراذلواوباش"ازآنهایادمیشود.
مشترک ویژگی سه دارای افراد این اغلب
هستند؛سوابقکیفریجرایمخشن،خالکوبیهای

نامتعارفوآثارناشیازجسمبرندهبربدن.
اراذل، این تشهیر از انتظامی نیروی هدف
شکستنهیمنهپوشالیآنهادرمحلسکونتشان
ادامه و مجدد اندام عرض از بازدارندگی و

رفتارهایخشناست.امانیرویانتظامی
تاچهمیزانموفقبودهاست؟

افزایشتعداددستگیرشدگانطرحارتقایامنیت
اجتماعیدرسالیاناخیرکهبخشیازآنانسابقه
دستگیریودورگردانیدارند،گویایآناستکهاین
ارگانانتظامیآنقدرکهبایدوشایدموفقنبودهاست.

تأدیبیازیرپاگذاشتنکرامتانسانی
تشهیریکیازانواعمجازاتهایتعزیریاست
کهبرایجرمهاییهمانند»شهادتکذب،جرایم
مالیماننداختالسوکالهبرداری،حدقذفو
قّواد«باهدفتأدیبخطاکاروبازدارندگیمجرم
وسایرینازتکرارجرم،پیشبینیشدهاست.

مثالدرموردشاهدزوریاکذابکهباشهادتش
موجباتآزاردیگرانرافراهمنمودهوبهحقوق
فردیواجتماعیدیگرانمتعّرضگردیدهاست،
تربیتی اثر تاضمن مجازاتتشهیروضعشده
جلوگیریشود تکرارجرم از مجرم، خود برای
همچنین آید فراهم دیگران عبرت موجبات و
شاهدکذاب،شناختهشدهوبهشهادتشاکتفا
)ورشکسته( مفلس مورد در همچنین نشود.

به آنها شناساندن محتال)کالهبردار(برای و
واسطه به دیگران ضرر از جلوگیری و مردم

جهل،وضعشدهاست.
قانونگذارایرانینیزدرقوانینموضوعهکشورمان
تشهیررابهعنوانیکیازانواعمجازاتهاپذیرفته
وقوانینیدراینزمینهوضعنمودهاست.ازجمله
قانونمجازاتاسالمی)مصوب13۹2( ماده1۹
مجازاتهایتعزیریرادرجهبندینمودهومجازات
تشهیرراذیلدرجهششمآنهاقراردادهاست.

باتوجهبهاینمسئلهکهحکمتشهیرفقطبرای
تعدادمحدودیازجرایماست،برخیمخالف
گسترشدایرهیمجازاتاینحکماندوعدهای
نیزازمنظرعقلیدرموردبرخیجرایمنوظهور،
اعمالاینکیفررابهجهتحفظنظاماجتماعیو
برقراریآرامشونظمعمومی،گسترشدایرهی

مجازاتاینکیفرراسودمندمیدانند.
ازطرفیاعمالبیرویهیاینمجازاتپیامدهای
منفیمانندجریشدنمجرمینیاازبینرفتنقبح
برخیجرایمرادرپیدارد.نوعخاصاینمجازات،
تبعاتگستردهیاجتماعیداردکهمیتواندحتی

خانوادهیمجرمرانیزتحتالشعاعقراردهد.
ماشاهد ایرانگاها در اینحکم اجرای در
رفتارینامناسببامجرمانهستیمکهبهنوعی
میتواناینرفتارهارامخالفاصل3۹قانون
به حیثیتکسیکه و حرمت اساسی)هتک
حکمقانوندستگیر،بازداشت،زندانییاتبعید
باشدممنوعوموجب بههرصورتکه شده،
مجازاتاست(دانستکهکرامتانسانیتاکید
شدهدراسالموقانوناساسیرازیرپامیگذارد.

مشکلازکجاست
خانوادگی و فردی پیشینه بر گذری با
قهرمانهایپوشالی،درمییابیمکهاینافراد
دارایمشکالتجامعهشناختیوروانشناختی
ازجملهفقرفرهنگیواقتصادی،محیطزندگی

آسیبزاوتربیتنادرستهستند.
رفتارهای اغلب که معتقدند روانشناسان
اختالل از نشان میتواند افراد این خشن
برخی همچنین باشد. آنها ضداجتماعی

تیپهایشخصیتینظیرتیپقدرتطلبو
یاپرخاشگرمیتواندعاملگرایشاینافراد

بهرفتارهایشرارتآمیزنیزباشد.
همچنینبرخیجامعهشناسانبرطبقنظریه
بین هرگاه معتقدندکه مرتون« »کی.رابرت
هدفوراههایصصدستیابیبههدف،تناسبی
میشود مجبور باشد،شخص نداشته وجود
اغلب باشد. راهکارهایخودساخته دنبال به
و راهاندازیگروههایخالفکاری با افراد این
همنشینیوکسبموفقیتهایپوچدربین
احساس جبران بر سعی اینگروهها، افراد

حقارتوناکامیخوددرجامعهدارند.

راهکارموثرچیست
در افراد این اغلب اینکه به توجه با
سابقه یافتهاندکهشرارت، رشد محیطهایی
افتخارات و شایستگیها از و... کیفری
آنهامحسوبمیشودواحساسقدرتبه
نتیجهگرفتکه میتوان میدهد، افراد این
و خیابانها در افراد این یاگرداندن تشهیر
ضربوشتمآنهابهبازدارندگیازارتکاب
میتواند حتی نمیکند. کمک جرم مجدد
منجربهعقدهسازیاجتماعیوتالشبرای

انتقامجویینیزشود.
بررسیهای به توجه با همچنین
اختالالتی بر انجامشدهمبنی روانشناختی
میرسد نظر به دارند، افراد این اغلب که
ایناقدامنیرویانتظامینهتنهابهاصالحو
شکستنهیمنهپوشالیآنانمنجرنمیشود
،بلکهبامداخلهرسمیومعرفیاینافرادبه
تثبیت و برچسبزنی و اوباش اراذل عنوان
اینهویتجدید،آنانرابهحفظواستمرار

وضعموجودترغیبمینماید.
از انتظامی نیروی توصیهمیشودمداخله
دستگیریوتشهیربهمداخلهفعالازطریق
حضورمستمرومقتدردرنقاطجرمخیز،تغییر
به بیشتر بخشی اطمینان بر تاعالوه یافته،
شهروندان،مجالعرضانداموقدرتنمایی

راازچنینافرادیسلبنماید.

ــب ــا تأدی ــر ی تحقی
ــت ــن اس ــئله ای  مس

67

بررسیبخشیازطرحارتقایامنیتاجتماعیوآسیبشناسیاراذلگردانیتوسطنیرویانتظامیدرسطحشهرها
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انتخابـاتریاسـت بـهیـک بـازهـم
جامعـه در و میشـویم نزدیـک جمهـوری
ایـن در آیـا مطـرحمیشـودکـه سـواالتی
قبلـی دوره دوازده هـمهمچـون انتخابـات
رقابـتکننـده افـراد جـز نمیتواننـد زنـان

باشـند؟

اصل۱۱۵
دراصـل11۵قانـوناساسـیاشـارهشـده
کـهنامزدهـایانتخابـاتریاسـتجمهـوری
سیاسـی و مذهبـی رجـال میـان »از بایـد
واجـدشـرایطانتخـابگـردد«اماباگذشـت
قانـونتفسـیرآن ایـن ازتصویـب سـالها

مبهـممانـدهاسـت.
سـوال بـه پاسـخ در بهشـتی)ره( شـهید
گزارشـگریکـهازایشـانپرسـیدآیـازنـان
پاسـخ شـوند؟ جمهـور رئیـس میتواننـد
میدهنـدکـه»برایخودمـندالیلیکهدر

روایـاتآوردهمیشـودکـهزننمیتوانـد
زمامـدارباشـدکافـینیسـتوهیـچوقتهم

کافـینبـودهاسـت.«
همچنیـنمقـاممعظـمرهبـریدریکـیاز
بیانـاتخوداینگونهمطـرحمیکنندکه»رجال
قانـوناساسـیشـاملخانمهاهممیشـود.«
حـالدرکنـارایـننظـرات،اشـخاصیچـون
آیـتهللامنتظـریبـرایـنتأکیدداشـتهاندکه
»درفقـهاسـالمیمسـألهوالیـتوقضـاوترا
گفتهانـدکـهمخصـوصمـرداناسـتو...«

تـاامـروزهیـچزنـیبـهصراحـتبـهدلیـل
زنبـودنردصالحیـتنشـدهاسـت.ازسـوی
دیگـربـراسـاسسیاسـتهایکلـیانتخابات
کـه2۴مهرمـاهسـال۹۵ازسـویمقاممعظم
رهبـریابـالغشـد،شـوراینگهبـانمأموریـت
یافـت»معیارهاوشـرایطالزمبرایتشـخیص
رجـلسیاسـی،مذهبـیومدیـرومدبـربودن
و تعییـن را جمهـوری« ریاسـت نامزدهـای

جامعهآمادگیدارد
مسـالهدیگـریکـهمطـرحمیشـوداینکه
جامعـهایرانـیآمادگـیرئیـسجمهورشـدن
زنـانرادارد؟بـاتوجهبهفضاییکهدرجامعه
حاکماسـت،طبیعتًاافکارعمومـیبهگونهای
سـامانپیـداکردهاسـتکهبرایبسـیاریاز
افـراد،اینموضـوعدورازانتظاروبرایبرخی
دیگـرصرفـًایـکخواسـتهپـرازابهاماسـت.
البتـهالزمبـهذکراسـتکهمشـکالتموجود
بـهمـرورزنـانراازفعالیتهـایمدیریتـی
در آنهـا تقلیـلحضـور باعـث و کـرده دور
عرصههـایمدیریتـیکالنشـدهاسـت.ایـن
عوامـلآمادگـیعمومـیرابـرایپذیرشاین
امرسـختودشـوارکـرده،امیداسـتباکنار
گذاشـتننگاههـایجنسـیتیوتـالشبـرای
عدالـتحقوقـی،سیاسـیومدنـیزنـانو
مرداندرپیشـرفتوشـکوفاییقدمموثری

برداریم.

اعـالمکند.


همـه بـا ایرانـی زنـان نگارنـده نظـر بـه
مختلـف عرصههـای در کـه تواناییهـای
میتواننـد قطعـًا دارنـد پژوهشـی و علمـی
شایسـتگیهایالزمرادرایـنمنصبهمچون
دیگـرحوزههاداشـتهباشـند،هنگامیکهنیمی
ازجمعیـتکشـوررازنـانتشـکیلمیدهنـدو
ازآنـانانتظارشـرکتدررأیگیـریوهمکاری
درفعالیـتسیاسـیرامـیرود،پـسبایـدبـه
داشـت. ایمـان نیـز توانایی¬شـان و عقیـده
هـرچنـدکـهدرفضـایجامعـهبیمهریهـاو
کملطفیهایـیرادربـارهزنانشـاهدهسـتیم،
بایدخاطرنشـانکردحضورزناندرسـالهای
پـسازانقـالبعلیالخصـوصدرچنـدسـال
اخیـربـهصـورتفزاینـدهای،بهویـژهدرزمینه
اجتماعـیافزایـشیافتهوایـننویدجامعهای

بهتـررادارد.چنانچـهایـنامـر
مـوردبیتوجهیقـرارگیرد
دسـتاویزی میتوانـد
بـرایسوءاسـتفاده
نظـام معانـدان
گیـرد. قـرار

همچنیـن
مسـئله ایـن
ی یچـه ز با
ی حهـا جنا
سـی سیا
گشـتهوبرخی
ی هـا ه و گر
بـدون سیاسـی
رفـع بـرای دغدغـه

آن،صرفـًاایـنمسـئله
بـرای دسـتمایهای را

حـزب سیاسـی اهـداف پیشـبرد
میکننـد. خـود

آیازنانمیتوانندرئیسجمهورشوند؟

ــان؟! ــرای زن ــتور ب ــته پاس ــای بس دره
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بررسیاستفادهابزاریاززناندرتبلیغات

شکالت تلختلخ

مدتــیاســتبحــثاســتفادهابــزاری
اززنــاندرتبلیغــاتکشــورچالــشبرانگیــز
شــدهاســت.ایــنموضــوعباعــثشــدکــه
درایــننوشــتاربــهایــنموضــوعبپردازیــم.

مدتــیپیــش،شــرکتیبــرایتبلیــغ
شــکالتهایشازبازیگــر
زنــیاســتفادهکــرد
ــودرا ــانخ ــهچن ک
ــود ــردهب ــزکک ب
حــواس کــه
مــردمبــهجــای
ــهزن ــکالتب ش
جذابیتهــای و
پــرت زنانــهاش

. میشــد
آیــاتــابــهحــالدقــت

کردهایــمکــهبــهنــامآزادیو
حقــوقزنــان،آنــانرادرقفــسهوساســیر
وزندانــیمیکنیــموبــهجــایپــرواز،بــال

ــم؟! ــانرامیچینی وپرش

ــونتی ــلخش ــادرعم ــقام ــامح ــهن ب
ــهاو علی

بخــشعمــدهایازتبلیغــاتدرسراســر
جهــانوحتــیصــداوســیمایایــران،از
خودنمایــی و عشــوهگری طریــق
زنــاناســت؛ایــندرحالــی
بنــد در کــه اســت
1۰ مــاده الحاقــی
اســتفاده قانــون
ابــزاریازافــرادو
ــن ــروتوهی تحقی
زن جنــس بــه
ــن ــدهگرفت ونادی
منزلــتاوممنــوع
شــدهاســت.همچنین
دراصــل۵۸عنــوانشــده
آگهیهایــی در بانــوان حضــور
کــهبــهنقــشخانمهــابســتگینــداردمجــاز
نیســت.عــالوهبــرایــنمــوارددربنــد3اشــاره
شــدهبــرایحفــظکرامــتزننمایــشتصویــر

ــد. ــغباش ــدفتبلی ــده ــینبای اودرآگه

اگــرقانونــیهســتچــرانتیجــهایمعکوس
دیــدهمیشــود؟!

شــایداگرمســئولیننظــارتدقیقــیدراین
ــتری ــیدگیبیش ــد،رس ــاممیدادن ــارهانج ب
ــهاز ــیک ــهتبلیغ ــویهرگون ــدوجل میکردن
جاذبههــایجنســیزناســتفادهمیکنــد
ــودرا ــاارزشخ ــانم ــد،االنزن رامیگرفتن
فراتــرازجســممیدیدنــد.ازســویدیگــراگــر
فرهنگســازیدرجهــتاحیــایکرامــتو
منزلــتزندررســانههاومحصــوالتفرهنگــی
صــورتمیگرفــت،زنــانخــودرادراصــل
زندگــیمیدیدنــدونــهدرحاشــیه.عــالوهبــر
اینهــا،افســردگی،طــالقوخیانــتدرجامعه
مــاآمــارکمتــریداشــتوحتــیبرخــی
مــردانکــهزنــانراابــزاریبــرایرســیدنبــه
نــگاهدیگــری خواستههایشــانمیبیننــد،

ــوان ــهعن ــانداشــتندوب ــهزن ب
یــکانســانبــرایاو

قائــل احتــرام
میشــدند.

بــا
افزایــش
ه نــگا
ابــزاری
بــه

، ن نــا ز
ــدآنها دی
بــه نســبت

منفیتــر خــود
احســاس و شــده

ــد. ــارتمیکنن ــیوحق پوچ
بســیاریاززنــاناولویــتخــودراتغییــرداده
وارزشهــایخــودراتنهــابــرمبنــایزیبایــی
ظاهــریاختصــاصدادهانــد؛تــاجایــیایــن
ــه ــدب ــاقباعــثافســردگیوکاهــشامی اتف
ــانمیشــود.ازطرفــی زندگــیبســیاریازآن
مــردانبــهســمتزنانــیبــاظاهــریزیباتــر

روابــط شــدن ســرد باعــث و رفتــه
بیــنزوجیــنوبعضــاگســترشاختالفــات،

میشــود. طــالق و خیانــت
بــهراســتیکــهزنــاندرظاهــرآزادیدارنــد
ــع ــادرواق ــود؛ام ــادادهمیش ــابه ــهآنه وب
اتفاقــیجــزشکســتنروحلطیــفوظریــف
ــان ــارتزن ــناس ــهیای ــد.نتیج زننمیافت
چیــزیجــزخــرابکــردنزندگیهــاوپاییــن
آوردنشــأنزندرحــدیــککاالنیســت.

کریــم قــرآن در خداونــد کــه همانــا
: یــد میفرما

انااعطینکالکوثر
همانــاخداونــدباالتریــنکرامــترابــه

پیامبــرعطــاکــرد.
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از نقـــل بـــه باقـــر)ع( امـــام
میفرماینـــد: پیامبـــر)ص(

ــارهیزن جبریـــلآنقـــدربـــرمـــندربـ
ســـفارشوتوصیـــهکـــردهکـــهگمـــان
کـــردمطـــالقزن،جـــزدروقتـــیکـــه
ــد ــدهباشـ ــیشـ ــاءقطعـ ــبفحشـ مرتکـ

ــت. ــزاوارنیسـ سـ

دردهههـــایگذشـــتهشـــاهدافزایـــش
ــا ــتآنهـ ــهعلـ ــمکـ ــالقبودهایـ ــارطـ آمـ
اغلـــباعتیـــاد،عوامـــلاقتصـــادیو...
دانســـتهمیشـــد.امـــاامـــروزهایـــن
مســـائلبخـــشکوچکـــیازجامعـــهرادر
ــهآن ــلتوجـ ــشقابـ ــدوبخـ برمیگیرنـ
تغییـــراتاجتماعـــیوبـــهنوعـــیمـــدرن
ـــه ـــراک ـــت؛چ ـــهاس ـــاختارجامع ـــدنس ش
اگـــرروابـــطبیـــنفـــردیازاســـتحکامو
ـــکالتی ـــودمش ـــدوج ـــوردارباش ـــشبرخ بین
ازجملـــهوضـــعبـــدمالـــیبـــهتنهایـــی

موجـــبطـــالقنخواهـــدشـــد.

تفاوتبیننسلی
مداخلهی باعثکاهش نسلی بین شکاف
بزرگترهادرازدواججوانانشدهاست.درگذشته
مسئولیت بودن, منظم و صبور سختکوشی،
پذیریو...ازمالکهایمهمنظامتربیتیبوده
اماامروزهمعیارهاودغدغههاشکلیمتفاوت
بهخودگرفتهومالکهایانتخابنیزبهتبعآن
دچارتحولشدهاست.جواناناغلبباتفکرات
به دست سطحی معیارهایی و خود ذهنی
انتخابمیزنندومالکهایظاهریولوکس
رادرنظردارند.همچنینتمایلیبهاستفادهاز
تجاربومعیارهایانتخابیوالدینخودندارند.
دراینبینفرزندساالریورفاهزدگیباعثشده
کهجواناندرمتنزندگیقرارنگیرند.درگذشته
مسئولیتپذیری و تولیدی نقش فرزاندان
دنبال به فرزندان امروزه اما داشتند؛ باالیی
حقوقفردیبوده،بیشترهزینهکنندههستندو
مسئولیتیدرقبالخانهوخانوادهندارند.پدرو
بعضًامادرنیزدرصددکسبدرآمدبیشتربرای
تامیننیازهایفرزندانهستند،ازرسالتخود
دورماندهونظامتربیتیوارتباطوالد-فرزندی

کاهشمییابد.درچنینشرایطیاست
کهجوانانباانتخابهاینامناسببعدازورود
بهزندگیدچارمشکلشدهوواردمقولهایبه

عنوانطالقمیشوند.

تحصیالتوفرزندآوری
ازمواقعمانع بهدانشگاهدربسیاری ورود
تا دانشجو بههنگامجوانانمیشود. ازدواج
بهتواناقتصادیمناسبنرسدتوانازدواجرا
را ندارد.همچنینمحتوایآموزشی،دانشجو
بامهارتهاونحوهاستقامتدربرابرمشکالت
ومدیریتصحیح بینفردی تعامل زندگی،
دلیل به افراد ازطرفی نمیکند. آشنا زندگی
عدموجودحسمسئولیتپذیریوروحیهی
چگونگی و فرزندآوری سر بر ، سازشگری
و خورد خواهند اختالف به فرزند تربیت
پوشی آنهاچشم تربیت و فرزاندان از گاهی
میکنند.لذاصحبتوبهتوافقرسیدندرباره
فرزندآوریوفرزندپروریوتقسیمکارپیش

ازازدواجازاهمیتباالییبرخورداراست.

نارضایتیدرمسائلزناشویی
پرداخته آن به موضوعاتیکهکمتر از یکی
میشودناسازگاریومشکالتجنسیزوجین
استکهبهدلیلشخصیبودن،آمارمشخصی

بررسی با اما نیست. دردسترس آن از
کرد ادعا میتوان طالق، پروندههای دقیق
مشکالتونارضایتیجنسییکیازمهمترین
دالیلطالقبودهکهسهمآنبهحدود۰۴درصد
شبکههای کارشناسان، از برخی  میرسد.
را فیلمها و اجتماعی،سایتها و ماهوارهای
ارائهتصاویریمتفاوتازروابط،باعث با که
بروزتوقعاتینامتعارفواختالفدراینزمینه

میشودمقصرمیدانند.

معاشرتوشبکههایاجتماعی
ورودبیشترزنانبهبازارکار،معاشرتبین
با است. داشته همراه به را مردان و زنان
شکلگیریروابطهمکاریوگسترششبکه
هایاجتماعی،گاهاشاهدشکلگیریروابط
ازدواج،خیانتوشکبینزوجین از خارج
هستیمکهازمهمترینعواملاختالفاتبین
از اعتیادبهاستفاده ازطرفی زوجیناست.
رسانههایاجتماعیوصرفزمانزیاد،باعث
سردشدنکانونخانوادهورابطهزوجینشده

است.

واینماجراادامهدارد...

ــا ــاپایان یک رویـ پایان یک رویـ
بررسیعواملافزایشطالقدرجوانان



درمقولــهیمســائلاجتماعــیوغیرههممســئلهیمســکنیکمســئلهیجــّدًامهموکلیدیاســت؛...

ــرد ــتک ــدازآنغفل ــاًلنبای ــهاص ــتک ــائلیاس ــزومس ــت؛ج ــماس ــیمه ــانخیل ــئلهیازدواججوان مس

بشــود. پیشبینــی بایــد جوانهــا، بــرای ازدواج امــکان و ازدواج تســهیل بــرای راههایــی و 

نــدارد؛فقــطتصمیمگیــریالزمدارد،توّجــهالزمدارد. ایــنراههــاهزینــهیمــاّدیهــم از بعضــی

مســئلهیفرزنــدآوریومســئلهینســلبســیارمهــماســت؛ایــنموضوعــیاســتکــهبنــدهبارهــادرایــن

چنــدســالاخیــرتأکیــدکــردهام،]ولــی[متأّســفانهحــاالکهانســاننتایــجرانگاهمیکنــد،معلوممیشــودکه

خیلــیایــنتأکیدهــاتأثیــرزیــادینداشــته.اینهــااحتیاجداردبــهقانــون،احتیــاجداردبهدنبالگیــریجّدی

دســتگاههایاجرائــیوبایســتیِبِجــْدمســئلهیفرزنــدآوریرامهــمدانســتوازپیــریجمعّیــتترســید.
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