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اصالحطلبان و اصولگرایان برای زنان کاری نکردند

آفتاب یزد -یگانه شوقالش�عرا 18 :اسفندماه مصادف با  8مارس روزجهانی زن
اس��ت .زنان در تمام دنیا همیش��ه برای به دست آوردن حقوق برابر با مردان تالش
کردهاند و این روز نمادی از این نوع تالشها اس��ت .بنا به گفته عضو ش��ورای شهر
تهران بیش از  250س��ال نیاز اس��ت تا میزان دس��تمزد پرداختی به مردان و زنان
در جامعه ما برابر ش��ود .همین تفاوت فاحش در حوزه اقتصاد میتواند نمونه دیگر
نابرابریهای موجود در جامعه ما باش��د .زنان که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل
میدهند به دنبال حقوق برابر هس��تند و س��یر رشد آنها متاسفانه آنقدر کند است
که هنوز نتوانس��تهاند در مش��اغل برابری با مردان قرار بگیرند .در جامعه ما بس��یار
گفته میشود که اکثریت کرس��یهای دانشگاهها در دست دانشجویان زن است اما
در س��وی دیگر باید به این نکته توجه ش��ود که زنان ایرانی در میزان سرمایه کشور
س��هم پایینی دارند و همچنین در پس��تهای مدیریتی از جای��گاه برابری با مردان
برخوردار نیستند.
> روز جهانی زن

روز جهانی زنان بزرگداش��تی است که هر س��اله در روز  ۸مارس برابر با  ۱۸اسفند
برگ��زار میش��ود و نقطه کانون��ی در جنبش حقوق زنان اس��ت .بس��ته به مناطق
مختلف ،تمرک ِز جش��ن بر بزرگداشت و دفاع از حقوق زنان و برگزاری جشنی برای
دس��تاوردهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی زنان اس��ت .این روز در ابتدا بهعنوان
یک رویداد سیاس��ی سوسیالیس��تی در میان احزاب سوسیالیس��ت آمریکا ،آلمان و
اروپای ش��رقی آغاز شد ،اما پس��ینترها در فرهنگ بسیاری از کشورها آمیخته شد.
روز بینالمللی زنان در برخی از مناطق ،رنگ و بوی سیاس��ی خود را از دس��ت داده
و تبدیل به مناس��بتی برای مردان ش��ده تا عشق خود را به زنان نشان دهند .با این
حال در مناطقی دیگر ،اصل سیاس��ی و زمینه حقوق بش��ری که توس��ط س��ازمان
مل��ل متحد تعیین ش��ده ،با ق��درت اجرا میش��ود و آگاهی سیاس��ی و اجتماعی
امیدوارکنن��دهای از مب��ارزات زنان در سراس��ر جهان به ارمغان میآورد .س��ازمان
مل��ل هم از س��ال  ۱۹۷۷این روز را بهعنوان «روز حقوق زن��ان و صلح بینالمللی»
بهرس��میت میشناسد .گیاه حساس (یا حساس��ه یا درخت گل ابریشم) ،نمادی از
جش��ن روز زنان در کش��ورهای ایتالیا و روسیه اس��ت .همچنین گل میموزا یکی از
نمادهای این روز اس��ت .اولین مراسم ،در سال  ۱۹۰۹به عنوان یک رویداد سیاسی
سوسیالیس��تی برگزار شد .این مراسم حاصل آمیختگی فرهنگ چندین کشور و در
درجه اول کش��ورهای اروپایی به ویژه بلوک ش��رق بود .این روز در سال  ۱۹۱۷در
اتحاد جماهیر ش��وروی یک مناسبت ملی اعالم ش��د و به دیگر کشورهای همسایه
نیز س��رایت یافت .در حال حاضر در بس��یاری از کشورهای ش��رقی این روز جشن
گرفته میشود.
>  257سال فاصله سطح دستمزد زنان با مردان

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران به وضعیت جایگاه زنان بعد از انقالب پرداخت
و در این باره سواالت متعددی را مطرح کرد .زهرا نژادبهرام به مناسبت روز جهانی
زن نطقی در ش��ورای ش��هر تهران قرائت کرد .مشروح این نطق به شرح ذیل است:
در آس��تانه  ۸مارس «روز جهانی زن» قرار دایم ۴۰ .و اندی س��ال میگذرد از آن
هنگامهای که س��ازمان ملل متحد این روز را به نام «روز س��ازمان ملل متحد برای
حقوق زنان و صلح جهانی» نامگذاری کرد.
هدف از این نامگذاری ،به رسمیت شناختن نقش زنان در تالشهای صلح و توسعه
و پایان دادن به تبعیضهای جنس��یتی و افزایش حمایت از مش��ارکت کامل و برابر
زنان در کش��ورهای عضو اس��ت .مگر نه این اس��ت که ،مرد از دام��ن زن به معراج
میرس��د ،پس چه نیکوس��ت زنان قبل از معراج دادن م��ردان ،در زمین به جایگاه
شایس��ته خود دست یابند .بیایید به یاد داشته باش��یم که این نامگذاریها بیش از
آنکه برای حمایت صوری از زنان باش��د ،باید بسترساز دستیابی برای تحقق حقوقی
برابر با مردان در همه عرصهها باشد .برای رسیدن به این منظور باید به طور مداوم
مشکالت فراروی زنان رصد شود.
بر اس��اس گزارش ش��کاف جنس��یتی مجمع جهانی اقتصاد در س��ال  ،۲۰۲۰دنیا
هن��وز  ۱۰۰س��ال تا دس��تیابی کامل به براب��ری جنس��یتی راه در پیش روی خود
دارد .ای��ن برآورد ماحصل بررس��ی چهار ش��اخص مش��ارکت اقتص��ادی ،امکانات
آموزش��ی ،بهداش��ت و توانمندسازی سیاس��ی اس��ت .اگر چه وضعیت ایران در دو
ش��اخص امکانات آموزش��ی و بهداش��ت امیدوارکننده و رو به رش��د اس��ت؛ اما در
کمال تأس��ف باید بگویم رتبه کلی ایران  ۱۴۸از  ۱۵۳کش��ور مورد بررس��ی است
و حتی در کش��ورهای منطقه و ش��مال آفریقا رتبه  ۱۶از  ۱۹کش��ور را دارد .پیام
این آمار برای ما این اس��ت که برای نزدیک ش��دن به صدر جدول و کاهش شکاف
جنس��یتی در ایران باید روی دو شاخص مشارکت اقتصادی و توامندسازی سیاسی
متمرکز شویم.
> سهم زنان از بازار کار ایران حدود  ۱۶درصد

عزیزان دردآور است که بگویم سهم زنان از بازار کار ایران حدود  ۱۶درصد است و
 ۲۵۷س��ال نیاز داریم تا سطح دستمزد زنان با مردان برابری کند .دردآور است که
به رغم به دس��ت داشتن بیش از  ۵۰درصد از کرسیهای دانشگاهی برای زنان تنها
حدود  ۳۰در صد از آنان هیئت علمی هس��تند ،دردناک اس��ت که از میان این همه
مرک��ز آم��وزش عالی تنها یک مرکز با مدیریت زنان اداره میش��ود آن هم به دلیل
آنکه دخترانه اس��ت! نگرانکننده است که س��هم مدیریتی کشور کمتر از  ۵درصد
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راه حل آگاهی رسانی است
بابک خطی
طبیب و فعال اجتماعی

در موارد زیادی برداش��ت از "فمینیس��م" اینگونه اس��ت که به صورت نحلهای برای
برتری جویی زنان و تحقیر مردان تعریف شدهاست.
این تعبیر با درجههایی از تغییر ،ک م و بیش در قسمتهای مختلفی از جامعه وجود دارد
و بهطور مداوم همرسانی میشود.
اما آیا بازتولید تفاسیری با محتوای خشن از فمینیسم صرفا یک اشتباه برداشتی است یا
روشی است که با اهدافی ویژه و اتاق فکری با وسعت جهانی تبلیغ میشود؟
"فمینیسم" ،در ابتداییترین تعاریف خود در جستجوی عدالت و حقوق برابر برای همه
انسانها از زنان و مردان است .حتی در رادیکالترین قرائتها در طیف اندیشگانی این
تفکر نیز بر برتری جویی و تحقیر جنسی خاص تاکید نشده است.
مس��ئله اما این است که با وجود حکومت مطلقهی مردساالری در جهان -به استثنای
دورههای خاص زمانی یا گروههای خاص با جغرافیای ویژه -در قرون و اعصار گذشته تا
به اکنون ،قسمت عمدهای از اصول و تعاریف زندگی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و- ...
از جمله وظیفه ،موفقیت ،نجابت ،شجاعت و -...بصورت مردانه و مردساالرانه تعریف شده
و بتدریج و مرور زمان شکل روزمره و عرفی به خود گرفتهاند و اینگونه به نظر میرسد
که گویی از ازل چنین بودهاند[ .که البته در واقع نبودهاند و نیست].
ی اس��ت؛ ی��ک بازنگری
فمینیس��م در ذات خ��ود و بی��ش از ه��ر چیز مکتب بازنگر 
تمام عیار و دقیق که تمام ش��ئون و قس��متهای زندگی بش��ری را در برگرفته و به
بازتعری��ف دقیق تمامی مفاهیم و تعابیر انس��انی به ظاهر قطع��ی در ترازوی انصاف و
شایستهپروری میپردازد.
"فمینیسم" از طرف دیگر مکتب یادآوریکننده "بدیهیات" هم هست .بدیهیاتی که به
طور کلی همه به وجود آن اذعان داریم ،اما گاهی در موقع رسیدن به مصداقها ،آن را
فراموش میکنیم؛
اینکه انس��انها در وجود و گوهر انسانی خود آزاد و برابر هستند و هیچکدام بالذات بر
دیگری ارجحیتی ندارند .نظرگاهی که بر عهده گرفتن وظایف و مسئولیتها را منوط به
داشتن استعداد و شایستگی میکند و در تفوق شایستهساالری ،ویژگیهای شناسایی
و تمیزدهنده آدمها از جمله رنگ ،نژاد ،زبان ...،و از جمله جنس��یت ،نقش��ی در حقوق
انسانها نخواهد داشت.
دنیایی که هر کس با توجه به توانایی و استعداد ذاتی و میزان تالشی که صرف مینماید
به اهداف خود بدون محدودیت دست پیدا میکند و این همه ماجرا است.

فاطمه زهرا انتشار یافت در سرزمینی که دختران را زنده به گور میگردند بزرگترین
کانون اقتصادی را پیامبر به دخترش داد ،در س��رزمینی که زنان تکریم نمیش��دند
پیامبر خدیجه را یگانه یاور خود دانست و اولین زن که اسالم آورد او بود.
>گره کار در دست جنا حهای سیاسی است

= رایحه مظفریان :برخی میگویند ما اگر به حرفها
و مطالب��ات زن��ان بها بدهیم بعدا مطالب��ات دیگری هم
مطرح میشود .مسئله اساسی این است که چرا جناحهای
مخالف با این نوع تغییرات در راس��تای برابری ،هیچگاه
پاسخگو نیستند؟
=ت��وران ولیمراد :این که زنان نتوانند به پس��تهای
ریاستی و مدیریت عالی برسند یک تبعیض سیاسی علیه
زنان است و آنهایی که بلندگو دستشان است برای رفع
مشکالت خودشان در حال فعالیت هستند
اس��ت .گره کار کجاست! مگر نه این اس��ت که بیش از  ۸۵درصد زنان ایران باسواد
هستند پس چرا بیش از دو میلیون زن سرپرست خانوار ثبت شده در مشاغل پایین
دس��تی به دنبال کار هس��تند؟ چگونه است که به رغم حضور پرشور وموثر زنان در
پیروزی انقالب و انتخاباتهای متعدد کش��ور ،سهم زنان از مجلس شورای اسالمی
تنها  ۴درصد است؟! گره کار کجاست! زنانی که بار جنگ تحمیلی هشت ساله را با
از دس��ت دادن فرزندان و همس��ران خود تحمل کردند و پاسدار تمامیت ارضی این
سرزمین بودند .چگونه است که بعد از گذشت  ۱۰سال الیحه امنیت زنان به مجلس
میرود اما اعالم وصول نمیشود؟ گره کجاست؟! چگونه است که با تحول انقالبی در
جریان سیاس��ی اصالحطلبی از سال  ۹۴به بعد بیش از  ۳۰درصد سهمیه لیستها
به زنان اختصاص یافته اما آثار آن در بدنه مجلس و هیئت رئیس��ه و کمیس��یونها
قابل مش��اهده نیست؟ گره کجاس��ت؟ چگونه است که از میان  ۲۹۴حزب و تشکل
سیاس��ی بهجز احزاب زنانه تنها یک حزب دبی��رکل زن دارد آنهم به دلیل بیماری
دبیرکل آن! گره کار کجاست؟!
> از میان  1300شهردار فقط  ۱۰تن زن هستند

چگون��ه اس��ت که از می��ان  ۳۳هزار ده��دار تنه��ا  2500تن زن هس��تند ،حدود
هفت درصد و از میان  1300ش��هردار فقط  ۱۰تن زن هس��تند .از میان  ۱۰۹هزار
عضو شورا در شهر و روستا تنها  ۲۸۰۰تن زن هستند گره کار کجاست؟!
آق��ای رئیس جمه��ور چند تن از وزرای ش��ما زن هس��تند مگر نه آنک��ه نیمی از
رای دهندگان شما زن بودند! چند تن از استانداران شما زن هستند؟!
چند تن از روسای سازمانهای شما زن هستند؟! در بزرگترین مذاکره جهانی بعد از
جنگ دوم جهانی یعنی مذاکرات برجام چند زن مشارکت داشتند؟!
در س��ال پایانی دولت ت��ان برای زنان ایران زمین چند پله پیش��رفت را در تأمین
امنیت ،اش��تغال و سیاست مهیا کردید؟ آقای رئیس مجلس چند تن از مشاوران و
معاونین شما زن هستند؟
مگر نه آنکه نیمی از رای دهندگان ش��ما زن بودند .چند الیحه و طرح برای ارتقاء
مشارکت اقتصادی زنان و ایجاد فرصتهای جدید برای اشتغال آنان تدارک دیدید؟!
چه میزان بر مبنای مشارکت بیشتر زنان در عرصه سیاست سهمیهبندی کردید؟!
بله گره داریم! گره بزرگ .گره آنجاس��ت که هنوز نتوانس��تیم در س��ایه جمهوریت
نظام سیاس��ی کش��ور و اس�لامیت آن به یک رویکرد واحد نس��بت به زنان دست
یابیم .گره آنجاس��ت که خوانشهای متعدد از اس�لام فرصتهای ابراز نظر دارند و
س��ردرگمی به دلیل نداشتن یک رویکرد مشخص نسبت به زنان سکان مدیریتی را
گاهی بر این عرصه میبرد و گاهی بر آن عرصه! گره آنجاس��ت که گروهها و احزاب
سیاسی و حاکمیتی هنوز در بستر فضای نامشخص؛ تکریم زنان را تنها در حفاظت
میدانند نه در حرکت و تحول! دس��تورالعملها همه در جهت حفاظت اس��ت .آن
هم در عدم باور به ضرورت استقالل زنان برای به دوش کشیدن بار تربیتی جامعه!
واقعیت این اس��ت که رفع شکاف جنس��یتی نیازمند حمایت و برنامهریزی تمامقد
تمامی ارکان جامعه اس��ت .تمامی نهاده��ا و مجموعهها همچون جزئی از یک پازل
کالن باید ،رفع ش��کاف جنسیتی را س��رلوحه کار خود قرار دهند تا ایرانی اسالمی
و روبه رش��د و توس��عه را تجربه کنیم .باز گردیم به کالم قرآن به راهنمای آسمانی،
برگزیدهترین شما با تقویترین شماست آیا از این آشکارتر میتوان به نفی تبعیض
جنس��یتی س��خن گفت؟ باز برگردیم به قرآن مجید ما شما را از زن و مرد آفریدیم
آیا از این آش��کارتر میتوان س��خن گفت که جامعه متشکل از زنان و مردان است؟
برگردیم به س��یره نبی اکرم(ص) فاطمه پاره تن من اس��ت! س�لاله پیامبر اکرم از
نقطه بحرانی نیز از قضا در همینجا است :اینکه حاکمیت شایستهساالری و تعریفهای
بهروز شده ،به گوش جامعه مردساالر سنگین آمده و آن را غیرواقعی و غیرعملی قلمداد
کرده ،انکار مینماید.
این طیف به خاطر اینکه اصوال مایل نیس��ت به س��لطه خود پایان دهد ،دس��ت به کار
میش��ود تا تعریف��ی واژگونه از مفهوم فمینیس��م ارائه نموده ،آن را با ترفند خش��ن و
تحقی��ر آمیز جلوهدادن ،لکهدار نماید و بدین ترتیب با توجه به قدرت گفتمانی بس��یار
طوالنی این تفکر ،انجام پروپاگاندا برای هتک فمینیسم به صورت کامال تسهیلشده بارها
ی است که حتی امروز نیز با ضریب نفوذ قابل
و بارها کلید میخورد و خروجی آن چیز 
توجهی در جامعه وجود دارد و خشونت و تحقیر را به عنوان عصارهی فمینیسم میشناسد.
بارها و بارها از زبان و نوشتار تجربههای افراد مختلف به یاد دارم که:
«من به فمینیسم ،اعتقادی ندارم ،نظر من تساوی زن و مرد است»!
در حالی که ظاهرا فمینیس��م هم جز این نمیخواهد! مس��ئله مهم دیگر این است که
بخاطر تفوق دراز مدت رویهی مردساالر در دنیا ،اساسا بسیاری از بسترها برای مشارکت
زنان مهیا نشده و اینجا است که باید مداخله انجام گیرد و این عقب افتادگی بهمنظور
ایجاد شرایطِ برابر ،جبران شود.
برای روش��ن ش��دن ،همانطور که زنان بسیاری با شایستگی و موفقیت راه را گشوده و
به جامعه نش��ان دادهاند که توانایی افراد ،تحتالشعاع جنسیت نیست ،زنان و دختران
زی��ادی هم وجود دارند که با بندهایی مثل خانواده ،فامیل ،گروه اجتماعی و ...اساس��اً
ش��انس کمتری برای حضور در جامعه و ابراز خود دارند .اینجا اس��ت که باید یاری و
کمک صورت گیرد و سدهای مانع پیشرفت برچیده شود و این هیچوقت تبعیض نیست.
اینکه این جبران مافات ،تبعیض به نفع زنان تلقی شود باز هم از جمله مواردی است که
به دنبال ارائه چهرهی نامطلوب از فمینیسم است تا با ترساندن جامعه ،شایستهساالری
را منکوب کند.
جامعه با توجه به گس��ترش رس��انهها در حال بهروزش��دن مکرر و سریعتر از گذشته،
در مورد برابری جنس��یتی است و خوش��بختانه روز به روز نسبت به آن آگاهتر و داناتر
میشود.
ی رس��انیها و تغییر نگرشه��ای بعد از آن محقق
راهح��ل نهایی نیز در همین آگاه 
میشود.
وظیفهای که در کنار آمادگی همیش��گی برای یادگیری مسائل جدید و تغییر کردن،
بر عهده همه ما است.
شالودهی این اطالعرسانی با تاکید بر جنبههای:
الف) برابری طلبی
و
ب) بازتعریف مفاهیم انس��انی بر پایهی انصاف و شایس��تگی -و نه داش��تن جنسیتی
خاص -بنا میشود.

رایح��ه مظفریان فع��ال حقوق زنان در گفتگو با آفتاب ی��زد در این خصوص گفت:
«وقتی که تصمیم گیرنده بس��یاری از حوزههای مهم مردان هس��تند طبیعی است
که به حضور زنان رای نمیدهند و همه چیز را جنسیتی نگاه میکنند .همین االن
ه��م بزرگترین معضل موجود در عرصه ورزش ،افزایش محدودیتها اس��ت .ورزش
هم میتواند جزو مش��اغل زنان باش��د .زنان در این حوزه بسیار سختی میکشند و
با محدودیتهای زیادی مواجه هس��تند .ت��ا زمانی که تصمیم گیرندهها تنها مردان
هس��تند انتظار بیش��تری وجود ندارد و جایی برای آم��وزش برابریها در جامعه ما
وجود ندارد.
هرکس��ی فکر میکند اگر زنان را بیش��تر محدود کند انگار به امتیازات بیش��تری
دسترس��ی پیدا میکند .زمانی که خانم موالوردی فعالیت داش��تند ،به بخش��ی از
مطالبات زنان پاس��خ دادند اما ناگهان نیروی مردانه ایش��ان را کنار میزند آن هم
به دلیل مطالباتش��ان .چند تن از نمایندگان زن دوره قبل به من گفتهاند که چند
مطالبه را به مجلس ارائه دادند اما دائما از جناحهای مختلف به ما فش��ار وارد ش��د
ک��ه این موارد مانند کودک همس��ری ،گذرنامه ،زنان و اس��تادیوم و ...جزو اولویت
زنان نیس��ت و جالب اینجاس��ت که این جناحهای مختلف مخالف هیچ اولویتی را
ه��م به عن��وان جایگزین مطرح نکردن��د .االن هم عمال هیچ دس��تاوردی در حوزه
زنان توس��ط مجلس ارائه نش��ده است .من معتقد هس��تم در این حوزهها از نیروی
متخصص��ی که مطالبات زن��ان در حوزهه��ای مختلف را به تفکیک بررس��ی کند،
استفاده نمیشود.
نمیدان��م چ��ه اصول و مبنایی حاکم اس��ت که تنها یکس��ری جم�لات به عنوان
س��رتیتر وج��ود دارد و هی��چ ن��گاه تخصصی به موضوع��ات وجود ن��دارد .از ترس
براب��ری و عدالت جنس��یتی و ادبیاتی که گره خورده اس��ت بر پیک��ر جامعه زنان،
بس��یاری از افراد گارد گرفتهاند و کسی نیس��ت بگوید این ادبیات را بگذارید کنار،
بررس��ی کنید آیا این مطالبات درس��ت اس��ت یا نه؟ این نابرابریها تا چه میزان به
بدن��ه جامعه ای��ران حتی در ابع��اد بینالمللی ضربه میزند؟ مثال مس��ئله گذرنامه
در ابعاد بینالمللی دارای چهره بس��یار زش��تی اس��ت .یک��ی از علتهای این گارد
گرفتنه��ا این اس��ت که برخ��ی میگویند ما اگ��ر به حرفها و مطالب��ات زنان بها
بدهیم بعدا مطالبات دیگری هم مطرح میش��ود .مس��ئله اساس��ی این اس��ت که
چ��را جناحه��ای مخالف با این نوع تغییرات در راس��تای برابری ،هیچگاه پاس��خگو
نیستند؟»
> نگرش برابریخواه انقالب در برابر نگرش سنتی

در ادام��ه توران ولیمراد کارش��ناس عل��وم اجتماعی و زنان در این ب��اره به آفتاب
ی��زد گفت « :ما در قانون تفاوتی میان دس��تمزد زنان و م��ردان نداریم؛ یعنی طبق
قان��ون بین دس��تمزد زن و مرد تفاوتی نیس��ت ب��ه جز آنجایی که م��رد حق عائله
من��دی میگی��رد که باز این به جی��ب مرد نمیرود و برای خانوادهاش اس��ت .پس
در ایران طبق قانون تفاوتی میان دس��تمزد زن و مرد وجود ندارد ،البته ش��اید در
مشاغل غیررسمی این تفاوت وجود داشته باشد .درباره جایگاه مدیریتی نیز قانونی
وج��ود ندارد که راه را بر زنان بس��ته باش��د .در آمریکا و اروپ��ا زن قانونا اجازه رأی
دادن نداش��ت و نمیتوانس��ت اس��م خانوادگی خودش را برای خود نگه دارد .تمام
اینها طبق قانون بود که در ادامه جنبش زنان در این کش��ورها ش��کل گرفت ولی
در ای��ران ،انقالب اس�لامی خود باالترین موضع را در مورد برابری حقوق انس��انها
داش��ت و اصال تفاوتی می��ان زن و مرد در گرفتن پس��تها در بیانات رهبر انقالب
وجود ندارد .وقتی امام خمینی (ره) برای ش��وروی پیام فرس��تادند ،دو نماینده زن
و م��رد را از س��مت خ��ود مأمور این کار کردن��د .یعنی در نگ��رش و تبیین انقالب
اس�لامی چنین چیزی وجود ندارد اما به لحاظ س��نتی و فرهنگ عامه از گذش��ته
دور زنان جایگاه فرودس��ت داش��تهاند .کما اینکه در قانون اساس��ی که برای ایران
نوش��ته ش��د ،رفع تبعیضهای ناروا از زنان در این قانون تایید شد ،یعنی به عنوان
وظیفه نظام تعریف ش��د .به لحاظ نگرش��ی و عرفی ،جایگاه زنان پایینتر بوده است
و ب��ا ای��ن موضوع باید تقابل ش��ود .به نظر م��ن این تقابل تا ح��دی صورت گرفته
اس��ت ،کما اینکه در این  40س��ال رش��دی که زنان به برکت انقالب اسالمی پیدا
کردهاند خود به خود بر نگرش��ی که ریش��ه در سنت دارد غلبه میکند .این موضوع
به ش��رق و غرب هم ربطی ندارد ،کما اینکه در غرب به دلیل نگرشهای دینی آنجا
جایگاه فرودستی زنان بسیار شدیدتر بوده است .در نگرش اسالمی ،زن و مرد نفس
واحده هس��تند؛ یعنی هویت انس��انی و جوهره وجودی زن و مرد یکی است .در این
س��الها راه رش��د و ترقی و تحصیالت برای زنان باز بوده است چون نمیتوانستهاند
جلوی آن را بگیرند ،به این دلیل که خود انقالب اس�لامی این س��نت را پایهگذاری
ک��رد که زن میتوانس��ت رای بده��د و رای بگیرد و به دلیل زن ب��ودن هیچ راهی
بر او بسته نیست».
>مسئله زنان؛ بستری برای فعالیت سیاسی

این کارش��ناس در ادامه افزود« :قضیه اصلی این اس��ت که بلندگوها دست کسانی
است که مشکالت زنان را به طور وسیع و گسترده نه میبینند و نه برای آن تالش
میکنند .این که زنان نتوانند به پس��تهای ریاس��تی و مدیریت عالی برس��ند یک
تبعیض سیاس��ی علیه زنان اس��ت و آنهایی که بلندگو دستش��ان است برای رفع
مشکالت خودشان در حال فعالیت هستند.
در تم��ام دولت دوازدهم معاون رئیس جمهور مرتب از پس��تهای مدیریتی حرف
میزند؛ یعنی زنان آن جریان سیاسی که در تشکلهای خودشان نتوانستهاند پستی
دریافت کنند ،از سهم ملت و زنان برایشان هزینه میشود تا ارتقاء یابند و خود این
خش��ونت سیاسی علیه زنان اس��ت .به عبارت دیگر اینکه از سهم ملی استفاده شود
و یک جریان سیاس��ی بخواهد مشکل خود را از این طریق رفع کند یا اینکه به نفع
زنان شعار داده شود ولیکن وقتی که پستها و اقتدار را به دست میآورند ،در جهت
رفع مش��کالت زنان کار نکنند خود این خشونت سیاسی علیه زنان است که توسط
خود همین زنان جریانات سیاس��ی انجام میشود ،همین زنان جریانات سیاسی که
برای خودش��ان پست ،پول ،اقتدار ،مقام و قدرت میخواهند .ما باید توجه کنیم که
وقتی از زنان حرف میزنیم ،از همه زنان ملت صحبت میکنیم .متاس��فانه در همه
این س��ی سالی که ما پستهایی به نام زنان داشتیم ،هم در دولت و هم در مجلس
در جهت رفع مشکالت زنان درسطح ملی کاری انجام نشده است .گزارش عملکردها
و آمارها این گفته من را ثابت میکند.
در واقع مش��کالت زنان فقط از ش��کلی به ش��کل دیگر تغییر پیدا کرده است ،زیرا
در ح��وزه زن و خان��واده نظ��ام از ملت عقبتر اس��ت .مطالباتی در س��طح جامعه
مطرح بوده اس��ت ،اما آنهایی ک��ه به نام زنان پس��تها را گرفتهاند در جهت رفع
مش��کالت زنان اق��دام نکردهاند و خود جامعه در این راس��تا اقداماتی کرده اس��ت
ولی این اقدامات چون همه جانبه نیس��ت تک بعدی ش��ده است ،مثال باید از زنان
حمایتهای حقوقی میش��د و برای زن امنیت اقتصادی ایجاد گردد به همین دلیل
افراد اقدام به افزایش مهریه کردند؛ این اقدام در عین کارایی مش��کالت و معضالت
دیگ��ری را ب��رای جامعه به دنبال دارد .رس��انهها ،نخبگان و کارشناس��ان در جهت
رفع مش��کالت زنان باید در صحنه باش��ند نه اینکه مس��ئله زنان به بس��تری برای
فعالیت سیاسی تبدیل شود .متاسفانه طرح مطالبات زنان بستری برای فعالیتهای
سیاس��ی بوده است .نخبگان در صحنه باید مسئولین را نظارت کنند؛ یعنی درست
اس��ت که قوه قضائیه و مجلس موظف به نظارت هس��تند ولی تش��کلهای مدنی،
دانش��گاهی و حوزوی باید بر کار مس��ئولین نظارت داش��ته باشند .مجلس آن گونه
ک��ه باید ،بر کار دولت نظارت نکرده اس��ت .ما در تمام این  40س��ال کال دو نوبت
داری��م ک��ه مجلس در ح��وزه زن وخان��واده ورود و کار نظارتی کرده اس��ت و این
بس��یار غلط و کم اس��ت .دولت یازدهم و دوازدهم بای��د در مقابل کارهایی که باید
میکرد و نکرد پاس��خگو باش��د .نه مجلس و نه قوه قضائی��ه در این حوزه کار خود
را به درس��تی انجام نمیدهد ،به همین دلیل موضوع زنان و خانوده در کش��ور رها
اس��ت و دولت هم پاسخگو نیس��ت و به وظایف خود در قانون پنجم و ششم توسعه
عم��ل نکرده اس��ت .به لحاظ محتوای��ی در حوزه عملکرد ،در کار دولت ش��فافیتی
وجود ندارد».
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چالشهای
همسران

فاطمه فرحمند
کارشناسارشدروانشناسی

خان��واده اولی��ن و مهمترین واحد زیس��تی در
جامعه اس��ت که چالشهای خاص خود را دارد.
از شروع تشکیل خانواده دو فرد با فرهنگ ،عالیق
و ش��خصیتهای متفاوت در کنار هم شروع به
س��اختن این کانون زیستی میکنند .مسلما از
هم��ان اول چالشهای زیادی پی��ش روی این
نهاد مهم هس��ت که ممکن است توان زوجین
را ب��ه تحلیل بب��رد مانند دخالت خان��واده ها،
تصمیمگیریبرایبچهدارشدن،بارداریناخواسته،
مش��کالت مالی ،ورشکس��تگی ،اعتیاد همسر،
رواب��ط و رفت و آمدها ،خیان��ت ،مهاجرتهای
احتمال��ی ،بی��کاری و ....ای��ن ن��وع تعارضها
پیش روی خانوادهها وجود دارد .چه خوب است
که جوانان قبل از ازدواج آگاهی و توان خود را برای
تش��کیل خانواده باال ببرند و رویایی فکر نکنند
و همچنین ب��رای این چالشها آماده باش��ند.
پیوند مقدس زناش��ویی یعنی کن��ار هم بودن
و در س��ختیها و مشکالت پش��ت هم بودن نه
اینکه به محض بروز مش��کل ،اختالف ،بحث و
دعوا مانع از حل مشکل اصلی شود .یک انسان
فهمیده و بالغ سعی میکند با درک باال ،همدلی
و مالطفت درکنار همسرش مشکالت و چالشها
را تاب بیاورد و مش��کل را خانوادگی تلقی کند
نه شخصی و خود را کنار نکشد .همچنین یک
انسان بالغ تالش میکند با امید دادن ،همدلی و
مهربانی با همسر خود برخورد کند .در هرکدام از
شرایط سختی که نام بردیم مسئله حل شدنی
اس��ت .با کمک مش��اوران و روانشناسان و افراد
فهیم خانواده میتوان راه حلی برای مش��کالت
پی��دا کرد و زنجیر مهر خان��واده را با هر چالش
محکمتر کرد.متاسفانه در جامعه امروزی با شروع
یک مش��کل انگار یک راه حل وجود دارد و آن
راه حل طالق و جدایی اس��ت بدون فکر کردن
به سرنوشت کودکان و نوجوانان که آسیبهای
غیر قابل جبرانی در این فرآیند در انتظارش��ان
هس��ت .با لجبازی و بیمالحظگی همس��ران
راه دادگاه و جدای��ی را در پی��ش میگیرند .در
صورتی که میتوان با گذشت و صبر چالشهای
و سختیها را رد کرد و دوباره روی خوشبختی را
دید .مسلما بعد از جدایی و طالق هم چالشها
و مشکالت خاصی وجود دارند که انسانها باید
از آنها عبور کنند .الزم اس��ت خانواده به آتش
بین زوجی��ن دامن نزنند و آنها را به همدلی و
مهربانی تشویق و به تحمل سختیها و گذران
دوران سخت تشویق کنند .به جوانان باید فهماند
که زندگی بدون رنج معنایی ندارد.
آموزش

وزیر آموزش و پرورش:

آمادهایم بعد از عید
مدارس را باز کنیم

وزی��ر آموزش و پرورش با بیان "با فرهنگیان
تواف��ق کردهایم درب��اره پرداخ��ت مطالبات
صحبت نکنیم" ،گف��ت :آمادهایم بعد از عید
مدارس را باز کنیم.به گزارش تسنیم؛ محسن
حاجیمیرزایی اظهار کرد :در این نشست به
زمینههای بسیار متنوع از همکاری مشترک
بین دو دستگاه رسیدیم و قرار شد مجموعه
محورها استخراج ش��ود و به حوزه هریک از
معاونتهای دو دس��تگاه که مربوط میشود
مورد گفتوگ��و ق��رار بگیرد.حاجیمیرزایی
درباره بازگش��ایی مدارس در سال تحصیلی
آینده ،بیان کرد :از حیث آمادگی همین اآلن
نیز آماده هس��تیم ب��ا دو روز فاصله مدارس
را باز کنیم علت اینکه مدارس باز نمیش��ود
ممنوعیتی است که س��تاد ملی کرونا ایجاد
کرده اس��ت و هر زمانی که س��تاد ملی به ما
اج��ازه دهد مدارس را باز میکنیم .وی ادامه
داد :توصیه ما این اس��ت بسته بودن مدارس
و دور بودن دانشآموزان از محیط آموزش با
مخاطرات پنهان و پایدار روبهرو اس��ت و آنها
آس��یب میبینند همچنین ت�لاش میکنیم
کیفی��ت آم��وزش از طریق فض��ای مجازی
تأمین ش��ود اما قطع��اً ام��کان ارائه آموزش
باکیفیت بهص��ورت حضوری بیش��تر فراهم
اس��ت ،همواره متقاضی بازگش��ایی مدارس
بودیم اما هر زمان که ستاد کرونا اجازه دهد
م��دارس را باز میکنیم ،ش��اید الزم نباش��د
برای سال تحصیلی آینده شروع کنیم و بعد
از عید که شرایط بهتر شد و ستاد ملی کرونا
اجازه داد آمادگی برای بازگشایی داریم.

