
 چشم انداز دولت و مجلس در حوزه زنان
 اسناد غربي بود نه ملي

گفت وگوي »جوان« با مدير شبكه ايران زنان و شوراي همكاري هاي زنان

نقش و جایگاه زنان در اقتصاد مقاومتی 
با توجه به سهم زنان در جامعه 
از نظر فرهنگ��ی، اجتماعی و 
سیاس��ی همواره به این نیمه 
اصلی جامعه از نگاه اقتصادی 

کمتر پرداخته شده است.
ب��ا عنای��ت ب��ه رهنمودهای 
س��ازنده مقام معظم رهبری 
در محورهای اقتصاد مقاومتی 
و ظرفیت ه��ای ای��ن فرآیند 
در قطع وابس��تگی ها و ایجاد 
خودکفای��ی در ابعاد مختلف 
تولید و اقتصاد، زنان می توانند 
جایگاه ارزشمندی در این زمینه کس��ب کنند و همدوش با مردان 
به قطع وابستگی های اقتصادی و سیاس��ی همت گمارند. متأسفانه 
نخبگان علوم انس��انی به ارزش و س��هم زنان در اقتص��اد مقاومتی 
کمتر پرداخته اند و هنوز دستورالعمل های کاربردی در این زمینه ها 
تدوین و اعالم نشده است. سهم زنان در تولید خانگی و صنایع دستی 
می تواند بسیار قابل توجه و سرمایه ساز باش��د. دورکاری و اقدام به 
تولیدات خانگی اعم از صنایع دستی و س��ایر رشته ها و محصوالت، 
ضمن باال ب��ردن درآمد س��رانه، تولید ناخالص مل��ی را نیز افزایش 

می دهد.
زنان به عنوان همسر و مادر توانایی ایفای رسالت های خود در خانه 
و جامعه را دارا هس��تند. صرفه جویی، ساده زیس��تی، جلوگیری از 
زیاده روی و چشم و همچشمی،پرهیز از تش��ریفات و اشراف زدگی 

اصلی ترین مبانی زیربنایی در اقتصاد خانه و جامعه است.
آموزش ساده زیس��تی به فرزندان و تکیه بر تولیدات داخلی و انتقال 
اینگونه آموزه ها به فرزندان اس��اس تربیت اقتصادی و آموزش های 
اولی��ه در اقتصاد مقاومتی اس��ت. اقدام به تولی��دات خانگی چه در 
قالب فردی و چ��ه در جایگاه تعاونی های محلی اعم از روس��تایی یا 
شهری می تواند گام های مؤثر و سودمندی در کاهش واردات و حتی 
قطع آنها باشد. در تهیه پوشاک و اقالم مرتبط با انتخاب محصوالت 
داخلی و ارائه الگوهای موردپسند زنان می توانند در تنظیم نیازهای 
ثانویه پیشگام و پیش��رو باش��ند. مدیریت اقتصادی خانه بر اساس 
توانایی مالی همسر یکی از اصلی ترین کالس های اقتصاد مقاومتی 
است؛چراکه مقاومت در خانه می تواند پایه و اساس مقاومت اجتماعی 
باش��د. بعضی از بانوان به غلط تصور می کنند اگر زن بیرون از خانه 
مشغول کار نباشد حق او ضایع مي ش��ود و سهم اجتماعی او در نظر 
گرفته نمی ش��ود، در حالی که تربیت مؤثر و مفی��د فرزندان و اداره 
خانه براس��اس توانایی های اقتصادی، ایفای نقش یک همسر و مادر 
مفیدترین حرکات و افکار در مدیریت اجتماعی و اقتصادی اس��ت. 
خرید نیازمندی ها براس��اس نیازهای واقعی و جلوگی��ری از تولید 
نیازهای کاذب یکی دیگر از گام های مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی 
است که بانوان به عنوان یکی از اصلی ترین نیروهای جامعه می توانند 
در این تحقق سهم واالیی داشته باشند. تبدیل اقالم موجود و مصرف 
شده قابل بازیابی در خانه به اقالم و کاالیی که مورد نیاز بوده و تهیه 
آن از توان اقتصادی خانه خارج اس��ت می توان��د حرکت مؤثری در 
صرفه جویی و نگاه اقتصادی به زندگی باشد. در نهایت پرهیز از چشم 
و همچشمی و فخرفروشی، پاکدامنی و صداقت با همسر اساسی ترین 
ارکان رفتاری در اقتصاد خانه بوده اس��ت و حمایت فکری از مردان 
می تواند آنها را در راه حرکت به سوی خودکفایی حقیقی محکم تر و 
استوارتر نماید. در اصل به عهده گرفتن نقش مدیر اقتصادی در خانه 
و راهگشایی برای رشد فکری و مهندسي اجتماعی مردان قدم های 

بسیار ارزشمند از سوی زنان در اقتصاد مقاومتی است. 
*متخصص علوم رفتاری

جامعه شناسي حقوق زن
مطالع��ه جای��گاه و نق��ش زن 
در تمدن ه��ا و جوامع��ي ک��ه 
اوض��اع اجتماع��ي، فرهنگي و 
اقتصادي شان بررسي مي شود، 
روش و ش��یوه پذیرفته شده اي 
است که مورد تأیید حقوقدانان و 
جامعه شناسان قرار دارد. ماهیت و 
فراز و فرود مقام و منزلت و شرایط 
اجتماعي و حقوقي زن در جامعه، 
بي شک در شکل گیري تمدن ها، 
تغیی��ر و تح��ول حکومت ه��ا و 
ظهور و س��قوط دولت ها نقشي 
انکار ناپذیر دارند. زن مالک و معیار سنجش بود یا نبود پاکي و نیک خواهي، 
وجود یا عدم وجود فساد و تباهي، اخالق بهنجار یا پلشتي رفتار و پیشرفت 
یا پسرفت در تمامي جوامع بش��ري از آغاز تا امروز بوده است. زن هم به 
عنوان برجسته ترین و مؤثرترین عنصر و عامل ترقي و تکامل و هم به عنوان 
پایاترین و وحشتناک ترین عامل اضمحالل و سقوط اخالقي، اجتماعي، 
فرهنگي و حتي اقتصادي یک جامعه به ش��مار رفته است. رعایت یا عدم 
رعایت حقوق زن و نوع و ماهیت حضور او در جامعه، محک سنجش و برآورد 
میزان پیشر فتگي یا عقب  ماندگي فرهنگ ها و تمدن هاي جهان درگذشته و 
حال است. در بحث جامعه شناسي حقوق زن، نیت آن است که با شناخت 
رابطه تاریخي ش��رایط اجتماعي تمدن ها با حقوق زن و خانواده و رابطه 
تحوالت پرشتاب و سریع جامعه امروز با حقوق زن و خانواده، راه حل هاي 
کاربردي در چارچوب »اصول اساسي« نظام ارزش ساالر اسالمي- علوي 
یافته شود و علل ناکامي جوامع اسالمي در استقرار نظام اسالمي و انطباق 

آن بر شرایط جامعه خود، تا حد امکان مطالعه و بررسي شود. 
کتاب »جامعه شناسي حقوق زن« توسط زنده یاد دکتر محمدحسن بردبار 
پژوهش و نگارش شده است. این نوشتار حاصل سال ها کنکاش و بررسي 
موشکافانه روي جامعه شناسي حقوق زن است که توسط نگارنده گردآوري 

شده است. این کتاب در 17 فصل تدوین شده است. 
فصل اول، جامعه شناس��ي حقوق زن در دوران طبیعت س��االري است.  
فصل 2 حقوق زن در نظام مالکیت س��االري را مورد بحث قرار مي دهد، 
فصل3 نظام مالکیت س��االري در جوامع باستان )س��ومر(، فصل 4 نظام 
مالکیت س��االري در جوامع باس��تان )مصر(، فصل 5 نظام مالکیت ساالر 
در جوامع باستان)بابل و آشور(، فصل 6 حقوق زن در نظام مالکیت ساالر 
جهان باستان )یونان باستان(، فصل7 حقوق زن در جوامع مالکیت ساالر 
جهان باس��تان )روم( فصل8 حقوق زن در جوامع مالکیت س��االر جهان 
باس��تان )هند(، فصل9حقوق زن در جوامع مالکیت ساالر جهان باستان 
)ایران باستان( را مورد واکاوي قرار مي دهد. فصل10 به حقوق و تکالیف 
زن در جامعه پیش از صنعت غرب مي پردازد و فصل11 حقوق و تکالیف 
زن در جامعه صنعت ساالر است. فصل12 هم اثر انقالب صنعتي بر حقوق 
و تکالیف زنان را مورد بررس��ي قرار مي دهد. فصل13 تحوالت خانواده و 
ازدواج در نظام صنعت ساالري و فصل14 به شکل گیري نظام ارزش ساالري 
مي پردازد. فصل15 حقوق و تکالیف زن در نظام ارزش س��االري اس��ت. 
فصل16 پذیرش نظام ارزش ساالري توسط مردم ایران است و در فصل آخر 
هم به نتیجه گیري و حقوق و تکالیف زن در عمل پرداخته شده است. این 

کتاب در 380 صفحه در سال 93 به بازار نشر عرضه شده است. 

 دکتر مجید ابهری* 

حوزه زنان و خانواده قوانين و اس�ناد باالدستي متعددي دارد؛ 
قوانيني كه در حوزه هاي مختلف با پيش بيني شرايط و در نظر 
گرفتن مطالبات و چالش هاي اين حوزه در صورت اجرايي شدن 
مي توانست الاقل بخشي از مش�كالت اين قشر را مرتفع كند. 
اجراي قوانين و اسناد باالدستي از وظايف دولت ها و قوه مجريه 
است اما نظارت بر اجراي قوانين، احصاي خألها و كاستي هاي 
موجود و تقنين قوانين تازه براي مواجهه و پر كردن اين خألها 
از وظايفي اس�ت كه مجل�س بر عه�ده دارد. مجل�س دهم با 
17نماينده بيشترين تعداد نماينده زن را در طول تاريخ مجالس 
بعد از انقالب به خانه ملت فرستاد اما تعداد بيشتر نمايندگان 
زن در بهارس�تان به معناي اج�راي بهتر قوانين ح�وزه زنان و 
خانواده و برط�رف كردن چالش هاي اين حوزه نبود. بس�ياري 
از كارشناسان كارنامه عملكرد مجلس دهم را در حوزه تقنين 
و نظارت بر اجراي قوانين حوزه زنان و خانواده كارنامه موفقي 
ارزيابي نمي كنند. سراغ توران ولي مراد مدير شبكه ايران زنان 
و شوراي همكاري هاي زنان رفتيم تا در گفت وگو با وي كارنامه 
عملكرد مجلس دهم را در حوزه زنان و خانواده مورد واكاوي قرار 
دهيم و ببينيم نقاط قوت و ضع�ف عملكرد خانه ملت در حوزه 
زنان چه چيزهايي بوده است و داليل موفقيت ها و شكست هاي 
مجلس را در حوزه زنان و خانواده از زبان اين كارشناس بشنويم. 

  
با توجه به اينكه روزهاي پاياني مجلس دهم را در 
پيش داريم اما بسياري از مطالبات اصلي و قوانين 
قبلي حوزه زن�ان و خانواده بر زمين مانده اس�ت. 
اين مسئله به معناي مس�كوت ماندن حوزه زنان 
و خانواده نيس�ت بلكه ما با جريان سازي هايي در 
اين حوزه مواج�ه بوده اي�م؛ جريان هايي از برخي 
مطالبات كه در مواجهه ميداني ب�ا زنان جامعه به 
روش�ني مي توان دريافت مطالبات مطرح شده از 
سوي برخي از جمله دولت و نمايندگان زن مجلس 
با واقعيت جامع�ه زنان فاصله معن�اداري دارد. از 
نگاه ش�ما چرا طرح ها و لوايح دول�ت و مجلس در 
حوزه زنان و خانواده اي�ن همه با مطالبات واقعي و 

چالش هاي جامعه زنان فاصله دارد؟
اش��کال اصلي در حوزه زنان و خانواده ب��ه دولت ها و جریان هاي 

سیاسي بازمي گردد و سایه این ماجرا روي مجلس هم است. 
  چطور؟

این جریان هاي سیاسي به دنبال بهره برداري سیاسي از حوزه زنان 
هستند و به فکر مطالبات واقعي زنان و خانواده ها و رفع مشکالت 
آنها نیستند، یعني مطالبات زنان و خانواده ها را پیگیري نمي کنند، 
بلکه هدفش��ان از طرح مباحث زنان توان افزایي جریان سیاسي 
خودشان اس��ت؛ به این معنا که مس��ائل زنان را مطرح مي کنند 
تا جامعه تصور کند روي مطالبات زنان کار مي ش��ود، اما در عمل 
این موضوعات تنها براي این مطرح مي شود تا از آن بهره برداري 
سیاسي ش��ود و از این رهگذر آراي مردم جمع شود. وقتي دولت 
چنین مسیري را در پیش گرفته اس��ت و راهبرد دولت در حوزه 
زنان چنین چیزي اس��ت وقتي دولت و مجل��س از یک حزب یا 
جریان سیاسي هستند، موضوع زنان در مجلس هم همین مسیر 

را طي مي کند. 
اشکال دیگر که در دولت ها هست و در مجلس هم سایه مي اندازد 
این اس��ت که در حوزه زنان و خانواده دولت و به خصوص کساني 
که مطالبات زن��ان را مطرح مي کنند، هدف و چشم اندازش��ان را 

مشخص نمي کنند. 
  چرا نبايد ه�دف و اس�تراتژي خود را مش�خص 

كنند؟
 خط  مش��ي افراد و جریان هاي سیاس��ي در موضوعات مختلف 
برآمده از افق دید، چشم انداز، مأموریت و هدف تعیین و راهبردها 
بر این اساس تعیین مي شود و اهداف کوتاه مدت و بلندمدت تا به 
یک برنامه و در نهایت به پروژه تبدیل ش��ود یک مسیر مدیریت 
استراتژیک است. دولت ها این مسیر را به خصوص در حوزه زنان و 
خانواده مشخص نمي کنند. چرا؟ چون آن چیزي را که آنها دنبال 
مي کنند و انجام مي دهند با پیروي از استراتژي هاي غربي است، 

در حالي که باید در افق دید و چش��م انداز و اهداف ما بر اس��اس 
اسناد باالدس��تي خودمان حرکت کنیم. ما قانون اساسي داریم، 
بیانیه گام دوم داریم، سند چش��م انداز و سیاست هاي کلي نظام 
و راهبردهایي را که رهبري مش��خص مي کنند داریم و بر اساس 
قاعده منطقي باید سیاس��ت ها و راهبردهاي م��ا در حوزه زنان و 
خانواده هم بر مبناي همین اسناد باالدس��تي باشد، اما در عمل 

مي بینیم که اینگونه نیست. 
مصداقي ت�ر بفرماييد. از نگاه ش�ما چ�ه قوانين و 
راهبردهايي از سوي دولت و جريان هاي سياسي 
مس�تقر در مجلس پيگيري مي ش�ود كه با اسناد 
باالدستي كشور در حوزه زنان و خانواده مغايرت 

دارد؟
به ط��ور نمون��ه عدالت جنس��یتي که دول��ت در حال نوش��تن 
شاخص هاي آن است بر مبناي برنامه توس��عه هزاره غرب است 
و چون این اسناد با اسناد باالدستي کش��ورمان در تعارض است 
دولت مأموریت ها را مطرح نمي کند. از س��وي دیگر مجلس هم 
چون داراي جریان سیاسي همس��و با دولت است و هر دو از یک 
مرکز دستور مي گیرند و کار و مأموریتشان مشخص مي شود، در 
همین مسیر قدم بر مي دارد. به همین خاطر است که شما مي بینید 
مسائل مطرح شده در حوزه زنان از سوي دولت و مجلس به طور 
عمده فضاسازي و مس��ائل نادر جامعه زنان است و عالوه بر همه 

اینها مسائلي که مطرح مي شود خالف قانون است. 
چگونه مس�ائلي كه در حوزه زنان مطرح مي شود 

خالف قانون است؟
 به طور مثال ازدواج یک دختر 9 س��اله خالف قانون اس��ت و ما 
در حال حاضر براي آن قانون داریم. این ناتواني دولت اس��ت که 
نتوانسته یا نخواسته است این قوانین اجرایي شود و در حق زنان 
اجحاف صورت نگی��رد. در مقابل این ناتوان��ي از اجراي قانون اما 
شاهد این هس��تیم که دولت دوباره قانون جدید مي دهد یا کلید 

واژه درست مي کند. 
به بحث كليد واژه هاي س�اختگي از س�وي دولت 
و فعاالن حوزه زنان و خانواده اش�اره داشتيد. آيا 
كليد واژه  »كودك همس�ري«  مطروحه از س�وي 
زنان نماين�ده مجلس و برخ�ي چهره هاي دولتي 

پشتوانه قانوني هم دارد؟
خیر ما اصاًل چنین واژه اي را  در اسالم و در قانون جمهوري اسالمي 
ایران نداریم و کودک همسري خالف قانون است. اینکه مي بینیم 
این افراد به دنبال درست کردن کلیدواژه هایي همچون »کودک 
همسري« هس��تند براي این اس��ت که س��ن ازدواج را بر اساس 
اسناد غربي به 18 سال برسانند وگرنه چه کسي مي گوید افراد تا 
18 س��الگي کودکند؟ اما هدف بر این است که 18 سالگي را سن 
کودکي قرار دهند. از آن بدتر مجلس دهم قانوني را تصویب کرد 
که مایه شرمساري است و زنان و دختران ایراني را در عمل به ازاي 

اجازه اقامت دائم مردان غیرایراني فروختند. 
پس ش�ما از منتقدان ش�يوه كنوني اصالح قانون 
اعطاي تابعيت ب�ه فرزندان زن�ان ايراني و مردان 
غير ايراني هس�تيد؟ اس�تدالل ش�ما براي اينكه 
معتقديد با اين قانون در عمل زنان و دختران ايراني 
به ازاي اقامت دائم براي مردان غيرايراني فروخته 

مي شوند، چيست؟
در همه جاي دنیا وقتي مي خواهند به فردي اقامت دائم بدهند باید 
از مراحل گوناگوني عبور کند و بررسي های مختلفي صورت بگیرد 
تا معلوم شود به وي اجازه اقامت دائم مي دهند یا نه اما در مجلس 
دهم قانوني تصویب شد که طبق آن ما به تمام دنیا اعالم کردیم 
اگر مي خواهید اجازه اقامت دائم در ایران را بگیرید کافي است تا با 
یک زن یا دختر ایراني ازدواج شرعي داشته باشید! پیش از این ما 
براي ازدواج مرد غیر ایراني با زن ایراني قانون داشتیم و این قانون 
شرایطي را براي این ازدواج تعیین کرده بود و استعالمات مختلفي 
وجود داشت که مردان غیر ایراني باید آنها را انجام مي دادند و در 
نهایت دول��ت از زناني که با این م��ردان ازدواج مي کنند حمایت 
مي کرد اما در حال حاضر تمامي قوانین موجود در ارتباط با ازدواج 

با مرد غیر ایراني به ضرر زنان شده است. 
در ازدواج موارد متعددي مطرح اس��ت. به طور مثال نفقه با مرد 
است یا اگر زن ایراني با مرد غیر ایراني ازدواج کند و از ایران برود 
و بخواهد دوباره به کشور برگردد مورد حمایت قانون است اما در 
قانون جدید همه حمایت هاي قبلي از زنان را با آوردن کلمه  »نکاح 
شرعي« از بین بردند و این مایه شرمندگي است و هیچ افتخاري 

ندارد. هیچ کجاي دنیا به این راحتي به کسي اقامت نمي دهند. 
  به نظر مي رس�د كه قانون جديد تابعيت به نوعي 
با همين بحث پر چالش »كودك همسري« هم كه 
برخي از نمايندگان زن به آن انتقاد دارند در تضاد 
است؛ چراكه با منوط كردن اقامت دائم براي مردان 
غير ايراني به ازدواج شرعي در عمل فضا را بيش از 
پيش به سمت فروخته شدن دختربچه هاي ايراني 
در مناطق محروم به مردان غيرايراني اي كه قصد 
گرفتن اقامت دائم دارند پيش مي برد. نظر شما در 

اين باره چيست؟
بله، همین طور اس��ت. تمامي حمایت هاي قانوني با این قانون از 
زنان و دختران ایراني برداشته مي شود. یکي از این حمایت ها هم 
همین است که دختران زیر سن بلوغ و رشد اجازه ازدواج ندارند 
اما با این قانون عماًل خانواده هاي فقیر و داراي مشکالت اقتصادي 
و فرهنگي ممکن است راضي شوند دختران خود را به ازاي مبلغي 
پول به مردان غیرایراني که خواهان اقامت دائم در ایران هستند 
بفروشند. این قانون در عمل تمامي حمایت هاي قانوني در ازدواج 

زنان ایراني با مردان غیر ایراني را از بین برد. 
این حمایت ها خیلي زیاد است. اگر یک زن ایراني با یک مرد غیر 

ایراني ازدواج کن��د و از ایران برود و تابعیت��ش هم به تبع تابعیت 
همسرش تغییر کند تمام دارایي هاي غیرمنقولش را هم از دست 
مي دهد و اگر در کشور مقصد طالقش دهند رها مي شود، در حالي 
که قباًل دولت از این زنان حمایت مي ک��رد و موظف بود آنها را به 
کش��ور برگرداند، اما با گنجاندن بحث نکاح ش��رعي همه چیز به 
هم ریخته اس��ت و تازه تصویب کنندگان این طرح به آن افتخار 

هم مي کنند!
بح�ث تابعي�ت بچه هايي ب�ا م�ادر ايران�ي و پدر 
غير ايراني گوي�ا موضوعي حل نش�ده بود و طرح 
اصالح قانون تابعيت هم ب�راي همين كليد خورد، 

اينطور نيست؟
خیر، اصاًل اینطور نیست. هر بچه اي که به دنیا مي آید طبق قانون 
قبلي تابعیت پدرش را دارد. حاال اگر این قانون به درس��تي اجرا 
نمي شد یا اشکاالتي وجود داش��ت مي توانستند با آیین نامه هایي 

این اشکاالت را رفع کنند و ما نیازي به قانون جدید نداشتیم. 
يعني ش�ما با اعط�اي تابعيت ايراني ب�ه فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ايران�ي و مردان غير ايراني 

مخالف هستيد؟
من موافقم به بچه هاي مادران ایراني تابعی��ت بدهند ولي با این 
قانون مخالفم. در واقع باید تکلیف بچه را مشخص کنند نه اینکه به 
پدرش هم امتیاز بدهند آن هم در شرایطي که ما پیش از این هم 
براي این قضیه قانون داشتیم. االن با این قانون اگر مردي خارجي 
به ایران بیاید و سه خطا هم انجام داده باشد؛ اول ورود غیرقانوني، 
دوم ازدواج غیر قانوني و سوم اقامت غیرقانوني در عمل طبق این 
قانون به چنین فردي جایزه هم داده مي ش��ود و به او اقامت دائم 
مي دهند! به بیان دیگر از هر زاوی��ه اي که به این قانون نگاه کنیم 

نکته مثبتي در آن نمي توان پیدا کرد. 
اگر بخواهيم از زاويه اي ديگ�ر عملكرد مجلس را 
در حوزه زنان و خانواده مورد بررس�ي قرار دهيم 
از اين منظر كه مجلس بايد چه كارهايي در حوزه 
زن�ان و خانواده انجام م�ي داد كه انج�ام نداد و به 
تبع آن در حوزه زنان و خانواده از مجلس يازدهم 
چه انتظاراتي وجود دارد و ح�وزه زنان و خانواده 
از مجلس بع�دي چ�ه مطالباتي دارند، نظر ش�ما 

چيست؟ 
جامعه زنان و خانواده ما تقویت و استحکام خانواده را مي خواهد. 
ترویج ازدواج و پایین آمدن سن ازدواج از مطالبات مهم حوزه زنان 
و خانواده است. هم اکنون 14سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج 
جوانان مي گذرد و دولت ها این قانون را اجرایي نکرده اند؛مجلس 
هم نقش نظارتي خود را براي اجراي این قانون ایفا نکرده اس��ت. 
حداقل کاري که مجلس باید مي کرد مس��ئله نظ��ارت بر اجراي 
قوانین موجود در حوزه زنان و خان��واده بود که این اتفاق نیفتاده 
است. اگر این نظارت انجام مي ش��د در خالل آن با رصد خألهاي 
موجود قوانین تازه اي هم تدوین مي شد، اما وقتي مجلس بر قوانین 
موجود نظارت نکرده است دیگر نمي توان انتظار داشت که قوانین 

تازه اي در این حوزه تدوین شود. 
در بحث افزايش آمار كودك همس�ري با افزايش 
وام نظارت چطور؟ اين موضوع ابتدا از سوي معاون 
س�اماندهي امور جوان�ان وزارت ورزش و جوانان 
مطرح شد اما خود آقاي تندگويان حرفش را پس 
گرفت. با وجود اين خانم سياوشي ادعاي افزايش  
چهار برابري كودك همسري با افزايش وام ازدواج 
را به 90 برابر ارتقا داد! از نگاه شما آيا اين ادعا قابل 

پذيرش است؟
متأسفانه در این دوره مجلس حرف ها و ادعاهاي بدون سند و بدون 
پشتوانه کم نداشتیم. همه این اشکاالت به این خاطر است که در 
حوزه زنان و خانواده نظارت وج��ود ندارد. نه مجلس بر کار دولت 
نظارت دارد و نه رسانه ها و تشکل هاي مدني بر عملکرد مجلس و 
دولت نظارت مي کنند، در حالي که باید نظارتي هدفمند و پیگیر 
در مقابل جریاني که در حوزه زنان هوچي گري دارد وجود داشته 
باش��د و این نظارت باید از سوي دانش��گاه ها، حوزه هاي علمیه و 

رسانه ها جدي گرفته شود. 

جريان هاي سياسي به دنبال بهره برداري سياسي 
از حوزه زنان هستند و به فكر مطالبات واقعي زنان 
و خانواده ها و رفع مش�كالت آنها نيستند، يعني 
مطالبات زنان و خانواده ها را پيگيري نمي كنند، 
بلكه هدفشان از طرح مباحث زنان توان افزايي 
جريان سياسي خودشان اس�ت؛ به اين معنا كه 
مسائل زنان را مطرح مي كنند تا جامعه تصور كند 
روي مطالبات زنان كار مي ش�ود، اما در عمل اين 
موضوعات تنها براي اين مطرح مي شود تا از آن 
بهره برداري سياسي ش�ود و از اين رهگذر آراي 
مردم جمع شود. وقتي دولت چنين مسيري را در 
پيش گرفته اس�ت و راهبرد دولت در حوزه زنان 
چنين چيزي اس�ت وقتي دولت و مجلس از يك 
حزب يا جريان سياسي هستند، موضوع زنان در 

مجلس هم همين مسير را طي مي كند

زهرا چیذری
  گفت وگو 
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