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از دست رفتن فرصت مادر شدن در سايه فقدان حمايت هاي دولت
قوانين فعلي كشور با تغيير سياست هاي جمعيتي متناسب نيست

88498440سرويس اجتماعي

بند سوم سياست هاي كلي جمعيت ابالغي 
س�ال 93، بر اختصاص تس�هيالت مناسب 
ب�راي م�ادران به وي�ژه در دوره ب�ارداري 
و ش�يردهي و پوش�ش بيم�ه اي هزينه هاي 
زايم�ان و درمان ناب�اروري م�ردان و زنان و 
تقويت نهادها و مؤسسات حمايتي ذي ربط 
تأكي�د دارد ت�ا از اي�ن رهگذر ب�ا كمك به 
زنان�ي كه مي خواهن�د مادر ش�وند، اهداف 
 سياست هاي جمعيتي كشور هم محقق شود

آمار و ارقام رشد جمعيت و نرخ باروري آينده روشني را براي كشور 
پيش بيني نمي كند. نرخ رشد باروري در بهترين حالت 1/84 است 
و در حال حاضر اغلب زنان جامعه ما جانشيني ندارند تا مسئوليت 
افزايش نسل را به عهده بگيرد و بتواند ساختار جمعيت جامعه را 
حفظ كند. اين وضعيتي اس��ت كه دنياي غرب پيش از ما تجربه 
كرده است و نتايج برخي كارشناسي ها نشان مي دهد در جامعه اي 
كه 75 درصد از جمعيتش شهرنشين شده اند و مؤلفه هاي سبك 
زندگي تغيير كرده است بازگرداندن نرخ رشد جمعيت و باروري 
به باالي سطح جانشيني كاري سخت و حتي غيرممكن است. در 
غرب براي جبران اشتباهي كه در كاهش جمعيت و از دست رفتن 
ساختار خانواده داشتند تسهيالت متعددي را براي خانواده هايي 
كه قصد دارند فرزند داشته باشند در نظر مي گيرند؛ از پاداش هاي 
مادي تا مرخصي ه��اي بلندمدت براي م��ادران و گاهي هم براي 
پدران! اما تغيير مؤلفه هاي س��بك زندگ��ي و برخي چالش هاي 
اقتصادي در كشور موجب شده تا خانواده ها فارغ از آنكه نرخ رشد 
جمعيت چگونه است و چه چالش هايي بر سر راه جامعه اي با رشد 
جمعيتي زير سطح جانشيني نشسته است، بر سر دو دوتا چهارتاي 
زندگي خودشان هستند. در اين ميان بسياري از خانواده ها دوست 
دارند فرزند داشته باش��ند و اغلب زنان دلش��ان مي خواهد مادر 
شوند اما چالش هاي اقتصادي در كنار فقدان نظارت كافي وزارت 
كار موجب شده تا بسياري از ش��ركت ها و كارگاه هاي خصوصي 
كاركنان زنشان را بر سر يك دوراهي قرار دهند؛ دوراهي اشتغال 

يا مادر شدن!
  دغدغه هايي كه مادري را به حاشيه مي برد 

براي آنك��ه درب��اره خانواده ها و زناني كه از مادر ش��دن چش��م 
مي پوش��ند قضاوت واقع بينانه تري داش��ته باش��يم بايد به ميان 
آنها برويم و درددل هايش��ان را بش��نويم. زناني كه چند سالي از 

ازدواجشان مي گذرد اما انگار برنامه اي براي مادر شدن ندارند. 
مهنوش يكي از اين زنان است. او 11 س��ال است ازدواج كرده اما 
مادر نشده اس��ت. وقتي از او دليل اين همه سال تأخير براي مادر 
شدن را مي پرسم، پاسخ مي دهد: »واقعاً شرايطش را نداريم. من و 
شوهرم هر دو كار مي كنيم تا بتوانيم بدهي هايمان را صاف كنيم 

اما اگر باردار شوم در عمل كارم را از دست مي دهم.« 
او از ماجراي بارداري يكي از همكارانش برايم مي گويد و مي افزايد: 
»رئيس شركت وقتي فهميد همكارم باردار است عذرش را خواست 
با اين بهانه كه نمي تواند تا بازگشت او از مرخصي زايمان پستش 
را خالي بگذارد و در صورت استخدام نيروي جديد به جاي او هم 
نمي تواند با بازگشتش از مرخصي زايمان، نيروي جديد را بيرون 

كند.« 
مريم هم كارمند يك ش��ركت خصوصي اس��ت. چهار سال است 
ازدواج كرده اما نه فرزندي دارد و نه برنامه اي براي بچه دار شدن. 

وقتي بناس��ت درباره علتش بگويد ابتدا كمي م��ن و من مي كند 
اما وقتي به او اطمينان مي دهم فقط حرف هايش را مي نويس��م و 
نامي از خودش يا ش��ركتي كه در آن كار مي كند در ميان نيست، 
دليل اصلي بچه دار نشدنش را ترس از دست دادن شغلش عنوان 

مي كند. 
آنطور كه مريم مي گويد شركت با آنها قرارداد مي بندد اما نسخه اي 
به دستشان نمي دهد تا بتوانند به طور قانوني پيگير كارشان شوند. 
مريم تأكيد مي كند: »مدت قراردادهاي ما بين ش��ش ماه تا يك 
سال است و به اين ترتيب با احتس��اب 9 ماهه دوران بارداري در 
عمل قراردادم با شركت به اتمام مي رس��د و بعد از آن هم معموالً 
با خانم هايي كه فرزند ش��يرخوار دارند قرارداد تازه اي مي بندند و 
ما هم چون قراردادي در دس��ت نداريم دس��تمان به هيچ جا بند 

نيست.« 
  زنان كارگر بدون قرارداد و بدون بيمه 

اگر سراغ زنان كارگر شاغل در كارگاه هاي كوچك و بعضاً زيرزميني 
برويد، وضعيتشان به مراتب از كارمندان شاغل در بخش خصوصي 

بدتر است. اغلب اين كارگران زن از حداقل امكانات هم برخوردار 
نيس��تند؛ نه حقوق مناس��ب، نه بيمه و نه كار كردن تحت قانون 
وزارت كار! اين زنان براي فرزندآوري هم چالش هاي بيشتري دارند 
و به واسطه اينكه اغلب اوقات كارشان جسمي است ناگزيرند زودتر 
از دنياي كار خداحافظي كنند و خانه نشين شوند؛ اما خانه نشيني 
كساني كه حاضرند با اين شرايط سخت به كارهاي سخت تن در 

دهند اوضاع اقتصادي شان را در تنگناي بيشتري قرار مي دهد. 
سميه 28 ساله است و هشت سال از ازدواجش مي گذرد. همسرش 
هم كارگر تراشكاري است. او به همراه سه نفر ديگر در يك كارگاه 
س��بزي پاك مي كنند و س��رخ كردني هايي همچون پي��ازداغ و 
بادمجان براي مشتري ها تهيه مي كنند. نه قراردادي دارد و نه حتي 
طبق قانون وزارت كار حقوق مي گي��رد. وقتي حرف بچه به ميان 
مي آيد، مي گويد: »از صبح تا شب سر كارم و چون كارم يدي است 
اگر باردار شوم نمي توانم كارم را ادامه دهم؛ از سوي ديگر كارگاه 
ما كارگاهي كوچك و زيرزميني است و قراردادي نداريم تا الاقل 
از مزاياي مرخصي زايمان يا بيمه بيكاري برخوردار شوم. به همين 

خاطر هم فعاًل نمي توانم فكر بچه را بكنم.« 
وقتي صحبت هاي اين زنان را مي شنويم بهتر متوجه مي شويم كه 
تغيير سياست هاي كشور در برابر جمعيت و فرزندآوري نيازمند 
تغيير در قوانين و فراهم ساختن زيرساخت هاي الزم است؛ اتفاقي 
كه كمتر در قوانين ما مورد توجه قرار گرفته و تالش ها براي اصالح 

قوانين موجود نيز چندان با موفقيت همراه نبوده است. 
  سياستگذاري هاي كاغذي براي افزايش جمعيت

بند سوم سياست هاي كلي جمعيت ابالغي سال 93، بر اختصاص 

تسهيالت مناسب براي مادران به ويژه در دوره بارداري و شيردهي 
و پوش��ش بيمه اي هزينه هاي زايمان و درمان ناباروري مردان و 
زنان و تقويت نهادها و مؤسس��ات حمايتي ذي ربط تأكيد دارد تا 
از اين رهگذر با كمك به زناني كه مي خواهند مادر شوند، اهداف 

سياست هاي جمعيتي كشور هم محقق شود. 
پيش از اين نيز شوراي عالي انقالب فرهنگي سياست هاي جمعيتي 
را تدوين و تصويب كرد كه در بندهاي گوناگون آن به ارائه تسهيالت 
براي مادران شاغل توجه ويژه اي ش��ده بود اما تمام اين مصوبات با 
وجود مهر تأييد مجل��س و تبديل به قانون روي كاغ��ذ باقي ماند. 
درنهايت هم وزارت تعاون، كار و رفاِه اجتماعي بخشنامه اي را براي 
ممنوعيت اخراج زنان كارگ��ر در زماِن مرخصي زايم��ان و دوراِن 

شيردهي تا پاياِن دوسالگي كودك صادر و ابالغ كرد. 
  ماجراي بخشنامه اي كه الزام آور نيست 

19 خردادماه 1393، اسماعيل ظريفي آزاد مديركِل روابِط كار و 
جبراِن وزارِت تعاون، كار و رفاِه اجتماعي، طي بخشنامه اي اخراِج 
زناِن كارگر در زماِن مرخصي زايمان و دوراِن ش��يردهي تا پاياِن 
دوس��الگي كودك را به هر عنوان ممنوع و آن را به اداره هاي كل 

تعاون، كار و رفاِه اجتماعي ابالغ كرد. 
به دنبال صدور اين بخشنامه، مديركل روابط كار و جبران خدمت 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در تاريخ 19 خرداد سال 93 طي 
دستورالعملي به شماره 49517 به مديران كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي اس��تان ها اعالم كرد: با عنايت به بند سوم سياست هاي 
جمعيتي ابالغي مقام معظم رهبري و بند س��وم بخشنامه شماره 
38613 مورخ 31 ارديبهشت سال 93 مقام عالي وزارت با موضوع 
اجراي سياست هاي جمعيتي مذكور و در راستاي اجراي تبصره 
دوم ماده سوم قانون ترويج تغذيه با شير مادر مصوب 1374 مبني 
بر تأمين امنيت شغلي مادران، پس از پايان مرخصي زايمان و در 
حين شيردهي و ماده پنج آيين نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با 
شير مادر اصالحي سال 1383 تغيير شغل و نقل و انتقال مادران 

در ايام شيردهي را جز با رضايت خودشان ممنوع دانسته است. 
طبق اين بخشنامه، زنان كارگر داراي قرارداد كار موقت شاغل در 
كارهاي ماهيتاً مستمر چنانچه تاريخ اتمام قرارداد كار مدت موقت 
با ايام مرخصي زايمان و دوران ش��يردهي وي تالق��ي يابد تاريخ 
خاتمه قرارداد كار به پس از ايام شيردهي انتقال خواهد يافت. به 
عبارت ديگر مدت قرارداد اين قبيل كارگران تا ميزان باقي مانده از 

ايام شيردهي افزايش خواهد يافت. 
  شاكي خصوصي براي بخشنامه اي عمومي!

در پي اين بخشنامه، يك ش��اكي خصوصي به نام احسان امين فر 

به هيئت عمومي ديواِن عدالِت اداري ش��كايت برد و آن را خالِف 
موازيِن قانوني دانست. وي اين بخشنامه را برخالِف ماده هاي 27 
و 157 قانوِن كار دانست كه پيامدش حذِف گام به گاِم كارگراِن زن 

از محيط هاي كاري و توليدي خواهد شد. 
استدالل وي براي اين شكايت هم سياست هاي كلي جمعيت بود. در 
اين شكوائيه با تأكيد بر بند سوم سياست هاي كلي جمعيت ابالغي 
از س��وي مقام معظم رهبري، آمده اس��ت: »در اين بند اختصاص 
تسهيالت مناسب براي مادران به ويژه در دوره بارداري و شيردهي 
و پوشش بيمه اي هزينه هاي زايمان و درمان ناباروري مردان و زنان 
و تقويت نهادها و مؤسس��ات حمايتي ذي ربط پيش بيني شده كه 
با برداشت غلط از فرمايش��ات مقام معظم رهبري باعث گرفتاري 
زائدالوصف مادران ش��يرده ش��ده و ادامه كار مادران شيرده باعث 
مي شود مبالغ هنگفتي بابت نگهداري فرزندان شيرخوار به مهدهاي 
كودك پرداخت ش��ود تا از كودكان نگهداري كنند اما در هيچ يك 
از مهدهاي كودك سراس��ر ايران مربي دلس��وز مانن��د مادر براي 
كودكان پيدا نخواهد شد و هيچگاه كودك لذت نوازش مادر را در 
حساس ترين دوران نخواهد چشيد.« بنا به تصريح شاكي در دو سال 

اول زندگي، مادران بهترين مراقبان براي كودكان هستند. 
درنهايت هم، هيئت عمومي ديوان عدال��ت اداري پس از بحث و 
بررسي و اكثريت آرا اعالم كرد: »نظر به اينكه پيش از اين هيئت 
عمومي ديوان عدالت اداري به ش��رح دادنامه شماره 482 مورخ 
24 م��رداد س��ال 1396، دس��تورالعمل ش��ماره 49517 مورخ 
19 خرداد س��ال 93 مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي را به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از 
حدود اختيارات ابطال كرده اس��ت، بنابراين موجبي جهت طرح 
و رسيدگي مجدد به خواس��ته ابطال بند 3 دستورالعمل ياد شده 
وجود ندارد و موضوع ش��كايت ش��اكي در اين قسمت، مشمول 
مدلول دادنام��ه فوق الذكر اس��ت و قابل طرح مج��دد در هيئت 

عمومي نيست.« 
در ادامه اين رأي آمده اس��ت: »مطابق بند يك م��اده 12 قانون 
تش��كيالت و آيين دادرس��ي ديوان عدالت اداري مصوب س��ال 
1392، رس��يدگي به ش��كايات، تظلمات و اعتراضات اش��خاص 
حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و 
شهرداري ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات 
مذكور به علت مغايرت با ش��رع يا قانون يا عدم صالحيت مرجع 
مربوط يا تجاوز يا سوءاس��تفاده از اختيارات ي��ا تخلف در اجراي 
قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع 
حقوق اش��خاص مي ش��ود، ازجمله صالحيت ها و وظايف هيئت 
عمومي ديوان عدالت اداري اس��ت. نظر به اينكه بند 3 بخشنامه 
شماره 38613 مورخ 31 ارديبهشت 1393 وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي متضمن قاعده الزام آوري نيست و جنبه ارشادي دارد، 
بنابراين قابل رس��يدگي و اتخاذ تصميم در هيئت عمومي ديوان 

عدالت اداري تشخيص نشد. 
  حكم بازگشت به كاري كه الزامي نيست!

بر اين اس��اس طبق قانون فعلي اگر مادر باردار قرارداد كار موقت 
دارد كه پايان آن در زمان مرخصي زايمان اس��ت، مدت مرخصي 
زايمان به مدت قرارداد اضافه خواهد ش��د و پ��س از پايان مدت 
مرخصي، فرد بايد به س��ر كار خود بازگردد. اما طبق بخش��نامه 
ممنوعيت اخراج زنان باردار و مادران شيرده اگر به هر دليل محل 
كار از پذيرش دوباره كارگر زن بعد از مرخصي زايمان س��ر باز زد 
شخص مي تواند به اداره كار ش��كايت كند و حكم بازگشت به كار 
بگيرد، اما از آنجا كه بخش��نامه ممنوعيت اخراج م��ادران باردار 
و زناني كه به فرزندان خود ش��ير مي دهند جنبه ارش��ادي دارد، 
كارفرما هم مي تواند از پذيرش حكم بازگشت به كار امتناع كند. در 
اين صورت بيمه شده مي تواند از مزاياي بيمه بيكاري استفاده كند 
و مطابق قانون براي مدت بيكاري فرد دستمزد بيكاري پرداخت 

خواهد شد.

سرمايه گذاري براي تحقق كرامت زنان
بازخوان��ي س��خنان رهب��ر 
معظم انقالب در موضوع زن 
و خانواده الگ��وي زن ايراني 
اس��المي را به عنوان الگوي 
سوم زن نه ش��رقي نه غربي 
معرفي مي كن��د؛ الگويي كه 
مي توان��د در راس��تاي اين 
مس��ئله كه »م��ا در موضوع 
زن از غرب طلبكاريم« به كار 
گرفته شده و گفتمان انقالب 
اس��المي را پيرامون مسئله 
زن و خان��واده ب��ه گفتماني 

جهاني تبديل كند. 
اما آيا الگوي معرفي ش��ده از زن در انقالب اس��المي امكان تحقق 
در سطح جهاني را دارد؟ در پاس��خ به اين سؤال بايد گفت قطع به 
يقين اين الگو امكان تحقق دارد، مشروط بر اينكه موانع داخلي از 
بين برود و عزم حداقلي براي معرفي الگوي انقالب اسالمي وجود 
داشته باش��د. فرهنگ و تمدن غرب در حوزه زنان رو به سراشيبي 
است. وقتي بحث هاي مردوارگي زنان، برابري جنسيتي و تقليل زن 
به جنس زن را در س��اختارها داريم به طور يقين گفتماني كه دال 
مركزي خود را كرامت و عزت تعريف مي كند و نخستين خط قرمز 
آن نگاه فراتر از جنسيت به زن است، هر زني را در هر نقطه از عالم 
با هر مشربه فكري جذب مي كند، اما در داخل كشور دغدغه مندي 

نسبت به آن وجود نداشته است. 
  دوري زنان از الگوي زن تراز انقالب 

براي آسيب شناس��ي اين موضوع هم الزم اس��ت نگاهي به دوران 
40 س��اله انقالب داشته باشيم. از دولت س��ازندگي به بعد قطاري 
را كه حضرت ام��ام در حوزه زن و خان��واده در ريل خودش تنظيم 
كرده و در حال حركت در خط مس��تقيم بود از ريل خارج كردند، 
در دوره ثبات جمهوري اسالمي ايران و وقتي كه ما در حال تبديل 
ساختارها به ساختارسازي بوديم، دولت دغدغه شان توسعه مي شود 
و با نگاه غربي به آموزش و اشتغال زنان مفهوم توسعه را دال مركزي 
خود مي كند. با طراحي نظام آموزش عالي، زنان ملزم ش��دند وارد 
اين سيس��تم ش��وند و با تحصيالت عاليه مطالب��ه اي جديد به نام 
اشتغال داشته باشند، اما فضاي اش��تغال ما بدتر از آموزش است و 
ساختارهاي اجتماعي جامعه ايران زنان را وادار به ورود به عرصه اي 
از اش��تغال مي كند كه عموماً به عنوان جنس دوم مطرح هستند و 
اكثر زنان شاغل در كشور ما در ش��غل هاي ثانويه خدماتي و دست 
چندم به خدمت گرفته مي شوند و اشتغال آنها در جامعه، اغلب با 

نمادها و نشانه هاي غربي تعريف مي شود. 
  گرفتن كرامت از زن خانه دار

بعد از 40 س��ال از انقالب بايد دولت هاي س��ازندگي، اصالحات و 
عدالت و نهادهاي سياس��تگذار ما مانند قوه مقننه و شوراي عالي 
انقالب فرهنگي جوابگو باش��ند كه چه سياس��ت كالن، چه قانون 
متقني و چ��ه عملكرد جامع��ي در حوزه زنان داش��ته اند تا الگوي 
زن ايراني انقالب��ي را محقق كنند؟ در اين مي��ان تنها برنامه هايي 
تعريف شد كه كاماًل منطبق بر اهداف خودشان بود و اين مسئله به 
تفاوت قرائت ها بازمي گردد. بحث اشتغال زنان در جامعه امروز ما 
بحثي بسيار مس��ئله مند و دردآور است؛ چراكه با سپري شدن 40 
س��ال از انقالب زناني را داريم كه مجبورند در اين ساختار اشتغال 
وارد شوند. اين در حالي اس��ت كه چرا بايد زن در انقالب اسالمي 
به جايي برسد كه مجبور باشد كار كند؟ بيمه زنان خانه دار پس از 
سال ها بحث و كشمكش هيچ جايگاهي ندارد و تئوريسين هاي ما 
در بحث اقتصاد مقاومتي از اهميت حض��ور زنان در حوزه خانواده 
بگويند و مشخص شود، حضور زن در خانه چقدر در راستاي خدمت 
به اقتصاد مقاومتي است تا زنان خانه دار را از آسيب مصرف گرايي و 
سبك زندگي غربي خارج كنيم و به زنان خانه دارمان كرامت بدهيم 
تا متوجه ش��وند آنها هم اثرگذارند و در حوزه اقتصاد نقش آفريني 
دارند، حتي اگر نخواهند در ساختار اش��تغال موجود قرار بگيرند. 
در نهايت رجال، سياس��تگذاران و حتي خانم هاي��ي كه در عرصه 
سياس��تگذاري، قانونگذاري و اجرايي در رأس بودند زني را ترسيم 
كردند كه تحصيلكرده، شاغل و توسعه گراست. در انقالب اسالمي 
هم اكنون زني الگو ش��ده كه تحصيالت دانشگاهي داشته و شاغل 
باشد و نگاه به توسعه گرايي و نس��بت به ارزش ها و هنجارها انفعال 
داشته باشد. قدر مسلم تحصيالت و حضور در عرصه اقتصاد امري 
نامطلوب نيست، اما وقتي سيستم آموزشي طوري طراحي مي شود 
كه هيچ نس��بتي با اقتضائات و ظرافت هاي روحي زن ندارد و از آن 
بدتر زنان را وارد اشتغالي مي كنيم كه به اقتضائات زن بودن ضربه 
مي زند و او را از اولويت هايش خارج مي كن��د و در پارادايم ديگري 
مي كش��اند. اين انتزاع موجب مي ش��ود ما نتوانيم الگوي سوم زن 
نه ش��رقي نه غربي را در داخل كش��ور محقق كنيم و زيست زنان 
كش��ورمان فضايي غربي با محورهاي جوامع توس��عه يافته و نظام 
سرمايه داري است و به دليل مصرف كنندگي بيشترين خدمات را 
به نظام سرمايه داري مي دهد. مصاديق اين ماجرا را هم می توان در 
رتبه داري زنان ايراني در مصرف لوازم آرايشي يا وقتي روزي سه نفر 
زير عمل جراحي زيبايي فوت مي كنند، اما دوباره زنان ما به اين كار 

تن در مي دهند، به عينه ديد. 
  بايد براي تحقق كرامت زن هزينه كرد

س��ختي كار ما در اين اس��ت كه س��اختارهاي كنوني زير بار اين 
نمي روند كه بايد براي تحقق كرامت و نقش آفريني زن هزينه كند و 
حضور اجتماعي وي را در قالب رعايت مالحظات زن بودن بپذيرد. 
دولت ها دنبال هزينه كردن نيستند و متأسفانه در حوزه قانونگذاري 
نيز فهم قانونگذاران ما در حوزه زنان و خانواده فهمي اقتباس شده 
از عملكرد زن غربي است و به همين خاطر به دنبال سهم خواهي از 
قدرت هستند و اينكه ما چند صندلي متعلق به زنان داشته باشيم. 
بحث هاي احقاق حقوق زنان در ذيل بيانيه ها و كنوانس��يون هاي 
بين المللي صورت مي گيرد. اين مسئله بدين خاطر است كه الگوي 
برخي سياس��تگذاران ما، الگوي نوشته ش��ده در اين اسناد غربي 
اس��ت و حاال به دنبال قانوني كردن و اعمال آنها در اليه هاي كالن 
هستند. بر اين اساس است كه زنان بايد خودشان مطالبه بازگشت 
به داشته ها و بازگشت به زن ايده آل انقالب اسالمي را داشته باشند. 
زنان بايد بخواهند تا س��اختارها خودش��ان را با زن ايده آل انقالب 
اسالمي باز سازي كنند، اما عموماً زناني كه در عرصه سياستگذاري 
مسئوليتي به عهده دارند كمتر دنبال احياگري و انقالب در حوزه 
زنان هستند. صداي اقليت زنان نخبه اي كه اتصال ساختاري ندارند، 
مي توانند به واسطه حريت خودش��ان فرياد بزنند كه جامعه زنان 
نيازمند مطالبه شديد و قوي براي احيا و تحقق ايده آل الگوي سوم 
زن انقالب اسالمي و گفتمان انقالب اسالمي در موضوع زن است، 
اما آنچه امروز شاهد آن هستيم اين است كه گفتمان زن در انقالب 
اسالمي و آنچه امام)ره( گفته اند و مقام معظم رهبري بر آن تأكيد 
داش��ته اند با آنچه آنها اجرايي كرده اند بس��يار فاصله دارد. اگر اين 
اتفاق رخ دهد گفتمان انقالب اسالمي در موضوع زن قابليت جهاني 

شدن و جذب حداكثري را خواهد داشت. 
* دكتراي سياستگذاري فرهنگي 

دكتر عاطفه خادمي  *

تصوي�ر پس زمينه تلف�ن همراهش ن�وزادي دوست داش�تني اس�ت. هروقت س�رش كمي 
خلوت مي ش�ود به س�راغ تصاوير و فيلم هاي بچه ها مي رود و لبخند روي لبش مي نش�يند. 
ديدن فيلم ها و تصاوير كه تمام مي ش�ود غمي س�نگين بر دلش مي نشيند. دلش مي خواهد 

مادر ش�ود ام�ا نمي توان�د؛ ن�ه اينكه ش�رايط پزش�كي و جس�ماني اش را نداش�ته باش�د
 نه، ش�رايط اقتصادي ش�ان نمي گذارد به مادر ش�دن فكر كن�د. تا صاف ش�دن بدهي هاي 
به بار آمده از مراس�م عروس�ي و تهي�ه جهيزيه، الاق�ل بايد چند س�ال ديگ�ر كار كند اما 

صاحب ش�ركت اگر بفهمد مادر ش�ده ع�ذرش را مي خواهد؛ مرخصي زايم�ان و بهره مندي 
از مزاياي مادر ش�دن طلب�ش! به اي�ن بخ�ش از فكرهايش رس�يده كه تلف�ن داخلي روي 
ميز زنگ مي خ�ورد. گوش�ي تلف�ن همراه�ش را قف�ل مي كن�د و س�ر كارش بر مي گردد. 

زهرا چیذری
  گزارش  

بس�ياري از خانواده ه�ا دوس�ت دارن�د فرزند 
داشته باش�ند و اغلب زنان دلش�ان مي خواهد 
مادر ش�وند اما چالش ه�اي اقتص�ادي در كنار 
فقدان نظارت كافي وزارت كار موجب ش�ده تا 
بس�ياري از ش�ركت ها و كارگاه هاي خصوصي 
كاركن�ان زنش�ان را ب�ر س�ر ي�ك دوراه�ي 
 ق�رار دهن�د؛ دوراهي اش�تغال يا مادر ش�دن!
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