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گفت و گو

 برنامه های ما درخارج 
سانسور می شود!

گفت وگوي »جوان« با تهيه كننده »پرس تي وي«

  معصومه طاهري 
ضحي ش�هرياري، برنامه س�از و تهيه كننده جواني اس�ت ك�ه كارشناس�ي كارگرداني و 
كارشناسي ارش�د پژوهش هنر دارد و حدود 10 سالي مي ش�ود براي شبكه هاي مختلف 
تلويزي�ون برنامه س�ازي می كن�د. وي در حال حاض�ر تهيه كنن�ده و كارگردان ش�بكه 
برون مرزي پرس تي وي است و س�عي  مي كند با در نظر گرفتن عناصر روانشناسي رسانه، 
مخاطبان غيرايراني را كه هيچ ش�ناختي از ايران و فرهنگ ايراني�ان ندارند با جمهوري 
اس�امي آش�نا كند. گفت وگوي ما با اين تهيه كننده ج�وان كش�ورمان در ادامه مي آيد. 

آيا تهيه كنندگي در تلويزيون براي 
ش�بكه هاي داخلي و برون مرزي 

فرق دارد؟ 
هر كدام مقتضي��ات خ��ودش را دارد و قطعاً 
تهيه كنندگ��ي در تلويزيون ب��راي مخاطب 
ايراني با ش��رايط تهيه كنندگ��ي برون مرزي 
براي مخاط��ب غيرايران��ي خيل��ي متفاوت 
است. س��ازمان سياست ها و ش��رايطي دارد 
كه بايد رعايت ش��ود، منتها چ��ون تلويزيون 
ب��راي مخاط��ب ع��ام اس��ت و عمومي��ت و 
فراگيري دارد، حساس��يت هاي آن به نسبت 
ساير رس��انه ها بيشتر اس��ت. براي همين در 
تلويزيون مخاطب شناس��ي خيلي دقيق بايد 
باشد. شبكه هاي مختلف براساس اهدافشان، 
مخاطب و جامعه مش��خصي را دارند و من به 
عنوان تهيه كننده تلويزيون��ي بايد مخاطبان 
شبكه ها را بشناسم و چون شبكه ها متنوع و با 
موضوعات مشخصي هستند، نياز است تا براي 
هر ش��بكه اي كه برنامه توليد مي كنيم وقت 
بيشتري براي مخاطبان آن بگذاريم، مثاًل من 
براي شبكه كودك توليد داشتم كه با توليدم 
در شبكه مستند فرق داش��ت يا  توليد برنامه 
براي ش��بكه  آي فيلم، به گونه ديگري اس��ت. 
بر اين مبنا توليد برنامه براي پرس تي وي هم 
شرايط خودش را دارد. در واقع برنامه سازي ها 
براساس مقتضيات و مخاطبان شبكه هاست. 

چ�را در ش�بكه برون م�رزي و 
پرس تي وي فعال شديد؟

البته همان طور كه گفتم در شبكه هاي ديگر 
تلويزيون ه��م فعاليت دارم، ام��ا پرس تي وي 
برايم اهمي��ت بيش��تري دارد و بخش زيادي 
از توليداتم را در اين شبكه انجام مي دهم. در 
كل اين شبكه را دوس��ت دارم، چون در بحث 
مخاطب شناسي و تأثيرگذاري ها بايد مخاطب 
خارج از ايران را بشناسيم و برايش توليد برنامه 
كنيم و بتوانيم فرهنگ ايراني اسالمي را انتقال 
دهيم. اين براي من يك چالش جذاب و خوبي 
اس��ت كه بفهمم مخاطبان خ��ارج از ايران به 
چه فكر مي كنند و چه چيزي دوس��ت دارند 

ببينند و بشنوند. 
سختي كار شما چيست؟

طبيعتاً در حوزه توليد سختي كار داريم، چون 
من به عنوان كارگردان و تهيه كننده بايد تيمي 
را انتخاب كنم كه آدم هاي مختلفي هستند و 
در دو بخش بايد مديريت ش��وند؛ يكي بخش 
كاري و تخصصي و ديگري، بخش اخالقي كه 
مديريت اخالق خيلي حس��اس و مهم است، 
چراكه كار ما اداري نيس��ت و زمان مشخصي 
دارد. ممكن اس��ت ب��ا بي خوابي هاي ش��بانه 
مدت هاي زيادي مش��غول به كار باش��يم در 
نتيجه اهميت دارد كه با چه كساني همكاري 
داريم. البت��ه تقريباً همه كس��اني كه در اين 
زمين��ه كار  مي كنند چنين ش��رايطي دارند. 
به همين خاطر اين سختي ها براي من گاليه 
نيس��ت، جذاب اس��ت. مثاًل وقتي ويژه برنامه 
داريم، حدود 20 روز تا يك ماه خواب و خوراك 
نداريم و بايد سريع كار كنيم تا برنامه به آنتن 

برسد. 
فرقي بين تهيه كنندگي خانم ها و 
آقايان وجود دارد، منظورم شرايط 

كاري است؟
بله، تفاوت هاي فيزيكي و ذهني ذاتي بين آنها 
وجود دارد، اما چون خانم ها به جزئيات بيشتر 
توجه دارند، خروجي كاريش��ان بهتر اس��ت. 
درحالي كه آقايان به كليت بيشتر مي پردازند و 
اين توجه به ريزه كاري ها باعث مي شود تا كار 
خانم ها دلنش��ين تر و جذاب تر بش��ود، وگرنه 

توانايي و تخصص هر دو، يكي است. 
به نظرتان چقدر توانس�ته ايد به 
اهداف�ي ك�ه در نظر داش�ته ايد، 

برسيد؟

تقريباً مي توانم بگويم به هيچ كدام از اهدافي 
كه در نظر داش��تم، نرس��يدم به خاطر اينكه 
خيلي دوس��ت دارم از هنر و كارم در راستاي 
اعتقاداتم اس��تفاده كنم؛ البت��ه برنامه هايي 
براساس دغدغه هايم توليد كرده ام، منتهي به 
نظرم در مقابل آن چشم اندازي كه دارم، خيلي 
كم است و بايد بزرگ تر و بهتر باشد، به همين 
خاطر ش��خصاً خيلي رضايت ندارم و مي توانم 
بگويم در مسيري كه مي خواستم قرار دارم و 
تالش مي كنم به آنجايي كه مدنظرم هست به 

ياري خدا برسم. 
مخاطب شما غيرايراني است و اين 
كار شما را س�خت تر و حساس تر 
مي كند. با توجه به هجمه سنگين 
رس�انه هاي بيگانه علي�ه ايران با 

مشكلي مواجه نشده ايد؟
قطعاً براي كار كردن خارج از ايران مشكالت 
زي��ادي داري��م، به خص��وص در اي��ن بخش 
كه ما خارج از ايران سانس��ور مي ش��ويم، به 
همين خاطر مخاطبان ما توسط آنها محدود 
مي شوند، در نتيجه بايد راهكاري پيدا كنيم تا 
آنها را دور بزنيم و بتواني��م مخاطب را درگير 
كنيم و اين كمي كار را سخت  مي كند. مثاًل در 
سوشال مديا اتفاقي كه براي سردار سليماني 
افتاد، تقريباً براي همه برنامه هاي پرس تي  وي 
اي��ن اتف��اق رخ مي دهد، يعني حس��اب هاي 
كاربري اينجا مدام بس��ته مي ش��ود و دوباره 
پيج ها از اول  زده مي ش��وند. اين س��ختي ها و 
حساس��يت ها را داريم، ام��ا همچنان تالش 

مي كنيم تا برنامه سازي داشته باشيم. 
اس�تقبال مخاطبان چگونه بوده 

است؟
با توجه ب��ه تمام محدوديت هاي��ي كه عنوان 
كردم، خ��دا را ش��كر بازخوردها و اس��تقبال 
مخاطبان خوب بوده است. به نظرم پرس تي وي 
در اين فضاي رس��انه اي با قدرت مشغول كار 
است و تالش مي كند روي مخاطبان تأثيرگذار 

باشد. 
خاط�ره اي ه�م از كاره�اي خود 

داريد؟
يكبار موزيك ويدئويي درباره فلس��طين براي 
شبكه »آی فيلم« انگليسي داشتم كه در داخل 
كشور بازخورد خوبي داشت و همان روزها در 
فضاي مجازي هم انتشار داديم. يك نفر از غزه 
با من تماس گرفت و تش��كر كرد. اين خيلي 
برايم دلنشين بود، اين همان بحث مخاطبي 
است كه گفتم براي من خيلي مهم است. كاري 
كه درباره مظلوميت غزه ساختم از طرف خود 
اهالي غزه نيز مورد تأييد ق��رار گرفته بود و از 

اين جهت خوشحال شدم. 
به نظر شما رسالت بانوان ايراني در 
انتقال فرهنگ اسامي كشورمان 
و به زعم امام خميني صدور انقاب 
چيس�ت و زنان در اين كار چقدر 

تأثيرگذارند؟
هر بانوي ايراني در هر جايگاهي و با هر استعداد 
و توانايي كه دارد، مي تواند در جهت اين هدف، 
يعني نشر فرهنگ ايراني اسالمي تالش كند. 
تنها مس��ئله اين اس��ت كه آن بان��وي ايراني 
تشخيص بدهد مهارتش چيست و چه رسالتي 

به عهده دارد. 
با توجه به اينكه شما خانم هستيد، 
آيا موفق ش�ده ايد در برنامه هاي 
برون مرزي زنان مس�لمان ايراني 

را معرفي كنيد؟
خيلي جزئي؛ در شبكه پرس تي وي دنبال اين 
نبوده ام، به همين خاطر درباره نظر مخاطبان 
غيرايرانی اطالع و تجربه اي ندارم. در برنامه ها و 
توليداتي كه دارم به صورت كلي به اين مسئله 
پرداخته ام، ان ش��اءاهلل كه تالش��م تأثيرگذار 

باشد. 

ورود زنان ب�ه عرص�ه قانونگذاري و مجلس ش�وراي 
اس�امي بي ترديد يك�ي از فرصت هايي اس�ت كه در 
اختيار عامه زن�ان جامعه قرار مي گي�رد. حضور زنان 
نماينده در مجلس حفظ نگاه زنانه براي مواقعي است 
كه بناس�ت قانوني تصويب يا طرحي طراحي ش�ود و 
اينكه طرح ها و لوايحي كه به خانه ملت مي آيد، چقدر 
نيازها و شرايط نيمي از پيكر ه جامعه يعني زنان را در 
نظر گرفته است. از اين رو بانواني كه با رأي مردم به خانه 
ملت راه مي يابند، عاوه بر آنكه نماينده تمامي اقشار 
جامعه هستند وظايف ويژه اي در قبال همجنسان خود 
يعني زنان دارند. فراكس�يون زنان مجلس هم به طور 
خاص پيگير مسائل و چالش هاي حوزه زنان و خانواده 
اس�ت و دغدغه هاي مادران، زنان و دخت�ران جامعه 
را پيگيري مي كند. به س�راغ دكتر فاطمه قاس�م پور، 
رئي�س فراكس�يون زنان و خان�واده مجلس ش�وراي 
اس�امي رفته ايم تا دغدغه هاي اين روزه�اي بانوان 
كش�ورمان را در زمينه هايي همچ�ون برقراري توازن 
ميان مادري و اش�تغال، آس�يب هاي اجتماعي، زنان 
سرپرس�ت خانوار، تحصيل و ازدواج، ب�ا وي در ميان 
بگذاري�م. حاصل اي�ن گفت وگ�و در برابر شماس�ت. 

 س�ركار خانم قاس�م پور با نگاهي ب�ه دوران 
پيش از انقاب، به نظر ش�ما انقاب اسامي 
ايران چقدر فضاي فعالي�ت و حضور زنان در 

عرصه هاي گوناگون را فراهم كرد؟
 اين پرسش، شايد به يك معنا جزو نخستين پرسش هايي  
اس��ت كه از همان روزهاي نخست ش��كل گيري انقالب 
اس��المي و پيش از ورود امام خميني)ره( به خاك كشور 
مطرح شد. در مصاحبه ها و نشست هايي كه آن روزها امام 
عزيزمان در نوفل لوشاتو داش��تند، بارها درباره ابعاد و نوع 
نگاه انقالب اسالمي به زن صحبت فرمودند و بالطبع پس 
از شكل گيري نظام جديد نيز سعي شد اين نگاه و نظر در 
بخش هاي مختلف جاري و ساري شود. اگرچه هنوز نگاه 
و انديشه انقالب اسالمي در موضوع زن، منقح و تبديل به 
نظريه نشده، اما از بيانات امام خميني)ره( چند نكته قابل 
دريافت است. نخست آنكه كنش اجتماعي زنان به رسميت 
شناخته شده و در بخش هايي نيز جزيي از وظايف زنان در 
قبال نظام اسالمي و اعتالي اسالم تلقي مي شود و از سوي 
ديگر، اين كنش��گري اجتماعي عفيفانه صورت مي گيرد. 
اين فضاي كنشگري سالم برگرفته از آموزه هاي اسالمي 
و رويكرد حضرت ام��ام و به مدد س��اختارها و با توجه به 
هوشمندي زنان ايراني فراهم شد و در اين فضا جامعه زنان 
توانست ظرفيت هاي عظيم نهفته خود را به بروز و ظهور 
برس��اند. اگر چه طي زمان، با توجه به تحوالت و تغييرات 
فرهنگي و اجتماعي شاهد فاصله گرفتن هم زنان و مردان و 
هم برخي ساختارها از اين دال هاي اصلي گفتمان انقالب 
اسالمي هستيم، اما نمي توان منكر شد كه هنوز اين فضاي 
كنشگري س��الم در كش��ور مهياس��ت و به مدد آن زنان 
توانسته اند فعاليت هاي مختلفي را در عرصه هاي گوناگون 
رقم بزنند.  عالوه بر اي��ن، در برنامه ريزي هاي مختلف هم 
به ظرفيت هاي زنان و تقويت و توس��عه آنها توجه شد. در 
واقع راه جديدي كه انقالب اسالمي پيش پاي زنان قرار داد 
از يك سو و از سوي ديگر، فراهم كردن شرايط ساختاري 
براي رشد و ارتقای آنها در كنار اعتماد مردم به فضاي پس 
از انقالب اس��المي، همگي موجب ارتقای زنان و افزايش 

فعاليت هاي ايشان در عرصه هاي گوناگون شد. 
 در حال حاضر به رغم فراهم شدن زمينه هاي 
حضور اجتماعي پررنگ تر خانم ها اما به نظر 
مي رسد در برخي زمينه ها با خأل قوانين مواجه 
باش�يم. به طور نمون�ه دوركاري و بس�ياري 
از قواني�ن حمايت�ي ديگر طب�ق مصوبه ها و 
قوانين موجود مختص شاغان مشمول قانون 
خدمات كشوري و استخدام هاي رسمي است 
و مشمول بانوان ش�اغل در بخش خصوصي 
كه آمارش�ان چندين برابر اس�ت، نمي شود. 
آيا با عنايت به اين مسئله، مجلس با معاونت 

زنان تعاملي داشته و آيا خود فراكسيون زنان 
در قالب طرح براي پرك�ردن اين خأل قانوني 
و كمك به اجراي وظايف مادري و همس�ري 
در كن�ار ايفاي نقش ه�اي اجتماع�ي بانوان 

برنامه اي ندارد؟
يكي از موضوعاتي كه در اشتغال زنان در دنيا مطرح است، 
ارائه تس��هيالتي جهت برقراري موازن��ه ميان نقش هاي 
خانوادگي و فعاليت هاي شغلي اس��ت. براي ما كه ايفاي 
نقش م��ادري و مديريت زن��ان در خان��ه در كنار كنش 
اجتماعي زنان حائز اهميت است، قطعاً بايد اين تسهيالت 
بيش از سايرين مورد توجه قرار گيرد. تاكنون هم قانونگذار 
س��عي كرده تا حد امكان تس��هيالت مختلف��ي از جمله 
مرخصي زايمان، مرخصي شيردهي، استفاده از مهدكودك 
در محل كار و دوركاري براي مادران داراي شرايط ويژه را 
تعريف كند. اگر چه همان طور كه اش��اره كرديد، درصد 
باالي��ي از جمعيت زنان ش��اغل ما در بخ��ش خصوصي 
اشتغال دارند و بسياري از اين تسهيالت براي كارفرماي 
خصوصي جز بار مالي عايدي ندارد. از اين جهت كارفرماي 
خصوصي نوعاً اين تسهيالت را به سختي در اختيار بانوان 
شاغل قرار مي دهد كه در اين زمينه بايد با ارائه تسهيالتي 
به كارفرمايان، ايش��ان را ترغيب كرد كه اين تسهيالت را 
به بانوان شاغل بدهند. در قانون حمايت خانواده و جواني 
جمعيت س��عي كرديم موازنه ش��غلي براي بانوان شاغل 
را بيش��تر مورد توجه قرار دهيم، اما چ��ون در اين قانون 
با محدودي��ت منابع روبه رو بوديم، نش��د تس��هيالتي به 
كارفرمايان داده شود كه الزم اس��ت در برنامه هفتم اين 
امر دنبال شود. البته به هر جهت قانونگذار از شأن نظارتي 

مجلس، اجرايي شدن تسهيالت شغلي براي بانوان شاغل 
در بخش دولتي و خصوصي را پيگير خواهد بود. 

 با عنايت به تغيير رويكرد كشور براي افزايش 
جمعيت و لزوم حمايت از بانوان شاغل، گذشته 
از بحث ه�اي دوركاري، مادران ش�اغل براي 
استفاده از قوانيني همچون حق شيردهي يا 
مهدكودك هم محدوديت هايي دارند و بخش 
خصوصي معموالً حقوق اينچنيني را در نظر 
نمي گيرد. از نگاه شما تبعيض قوانين اشتغال 
بانوان در بخش خصوصي و دولتي چگونه قابل 

رفع خواهد بود؟
بله. عرض كردم كه در بخش خصوصي مشكالتي در اجرا و 
اعطاي اين تسهيالت وجود دارد. به عالوه بخش دولتي نيز 
در بسياري موارد تكليف قانوني ندارد و صرفاً مجاز شناخته 
شده است. مثاًل در همين مورد دوركاري كه اشاره كرديد، 
استفاده از دوركاري منوط به اجازه دستگاه شده است. در 
بخش خصوصي استفاده از مشوق هاي مالياتي و همچنين 

مجازات هايي مي تواند كمك كننده باشد. 
 تع�دادي از بانوان كش�ورمان در بخش هايي 
ش�اغل هس�تند كه حتي زير چتر قانون كار 
نيست و از حداقل هايي همچون حقوق قانوني 
و بيم�ه برخوردار نيس�تند و گاهي ش�رايط 
نامساعدي را به زنان و دختران جوان تحميل 
مي كنند. مجلس براي حمايت از اين گروه از 

زنان چه برنامه هايي دارد؟
اش��تغال در بخش هاي غيررس��مي هم در ميان جمعيت 
زنان و هم مردان وجود دارد و يكي از آس��يب ها و مسائل 
اشتغال در كشورمان است؛ زنان و مرداني كه براي تأمين 
حداقل هاي معيشتي مجبور به پذيرش شرايط كاري بدون 
بيمه و تسهيالت ديگر و با حقوق هايي بعضاً ناچيز و با ساعت 
كاري باال مي ش��وند. مشاغل غيررس��مي و تأمين نكردن 
شرايط بيمه اي يكي از مس��ائلي است كه ذيل كميسيون 
اجتماعي مجلس و نظام خدمات رفاهي چنداليه پيگير آن 
هستيم. ما معتقديم تا در كشور نظام بيمه فراگير ساري و 
جاري نشود، كارگاه هاي اشتغال غير رسمي و شرايط كار 

غير رسمي با مشكالت متعددي روبه رو است. 
 پيش از اين شما از ورود مجلس به تخصيص 
اعتبارات آسيب هاي اجتماعي صحبت كرده 
بودي�د؛ در حال حاضر وضعيت آس�يب هاي 
اجتماعي در حوزه زنان چگونه اس�ت و براي 
كمك به آس�يب ديدگان، ممانع�ت از تكرار 
چرخه آسيب ها و از همه مهم تر پيشگيري از 

آسيب ها بايد چه كرد؟
سال گذشته در بودجه 1400 سعي كرديم ورودي جدي 
به بودجه و اعتبارات آسيب هاي اجتماعي داشته باشم. از 
اين جهت عالوه بر اعتبارات مرسوم و افزايش هاي ساالنه، 
اعتبار فوق العاده اي به ميزان 4هزارو 100 ميليارد تومان را 
براي آسيب هاي اجتماعي اختصاص داديم كه بخش مهمي 
از آن به حوزه زنان مربوط مي شد. عالوه بر اين، امسال هم 

از شأن نظارتي مجلس پيگير شديم كه بودجه آسيب هاي 
اجتماعي با كمترين انحراف از مس��ير خود، درست روي 
نقاط هدف برخورد كند و جامعه از آن منتفع شود، اما به 
طور كل، از ابتداي آغاز ب��ه كار اين دوره مجلس، موضوع 
آسيب هاي اجتماعي و برنامه ريزي براي آن، در دستور كار 
و جزو اولويت هاي مجلس قرار گرفت و مجلس در اين مدت 
سعي كرد از تمام ظرفيت هاي تقنيني و نظارتي خود جهت 
پيشبرد امور اس��تفاده كند. در پنج سرفصل مهم طالق، 
حاشيه نشيني، كودكان كار، اعتياد و مفاسد اخالقي كه در 
برنامه ششم توسعه مطرح است، كارگروه هايي تشكيل شده 
و به صورت مجزا جلسات مختلفي با دستگاه هاي مسئول 
و همچنين كارشناس��ان ب��ه منظور نظارت ب��ر عملكرد 
دستگاه ها و شناسايي مشكالت و مسائل پيش رو در كنترل 
و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي داشتيم. اين فرآيند 
در برنامه هفتم توسعه و اتخاذ مسير درست برنامه ريزي 
مي تواند كمك بس��ياري به ما داشته باش��د. ضمن آنكه 
بي عملي ها و فرار از انجام تكاليف را دس��تگاه ها مشخص 
كرده و مجلس از شأن نظارتي خود جهت به كار انداختن 
دس��تگاه بهره مي برد. در كنار اين موارد، طي فراخواني از 
دانشگاه ها و مراكز پژوهشي درخواست كرديم در زمينه 
آسيب هاي اجتماعي، اولويت ها و نحوه مداخله قانوني را 

براي برنامه هفتم توسعه پيشنهاد دهند. 
 موضوع دخت�ران مجرد دهه ش�صتي يكي 
از چالش هايي اس�ت ك�ه در دهه هاي آينده 
مي توان�د آس�يب هايي را براي اي�ن گروه و 
در نتيجه ب�راي جامعه ايجاد كن�د. در قانون 
جواني جمعي�ت به موضوع تس�هيل ازدواج 
هم پرداخته شده اس�ت. از نگاه شما چگونه 

مي توان از اين گروه حمايت كرد؟
با توجه به تحوالت جمعيتي در ده��ه 60 و ضرب آن در 
ويژگي هاي فرهنگي جامع��ه ايراني ك��ه ازدواج با دختر 
همسن يا بزرگ تر از پسر را نمي پسندد، بخشي از دختران 
متولد دهه 60 تاكنون موفق به ازدواج نش��ده اند و ممكن 
اس��ت در آينده به عنوان مجردان قطعي شناخته شوند. 
ضمن آنكه درصدي از دختران و پس��ران متولد دهه هاي 
ديگر هم به علل گوناگون ممكن اس��ت تمايل به ازدواج 
نداشته باش��ند. در هر صورت درصدي از جمعيت دختر 
و پس��ر ما مجرد باقي خواهند ماند. اين جمعيت مسائل 
خاص خود را دارند كه بايد ديده و ش��نيده ش��ود و براي 
آنها برنامه ريزي صورت گيرد. در گام نخس��ت، با توجه به 
اشاره شما به موضوع تسهيل ازدواج، بايد بگويم كه به نظر 
مي رسد موانع ازدواج دختران و پس��ران متولد دهه 60، 
بيشتر از زمره موانع فرهنگي است. پسران متولد دهه 60 
به خاطر تغيير انگاره هاي ذهني شان نسبت به ويژگي هاي 
زن مورد نظرشان، ترجيح مي دهند با دختراني در سنين 
بس��يار كمتر از خودش��ان ازدواج كنند و كمتر به سراغ 
دختران متولد دهه 60 مي آيند. البته براي دختران، موانع 
اقتصادي نيز وجود دارد كه حمايت هايي از اين جهت در 
قوانين بودجه در قالب وام هاي ازدواج تعريف شده است، 
اما همان طور كه عرض كردم، مشكل و مانع اصلي فرهنگي 
است و الزم است برنامه ريزي و كار فرهنگي دقيقي نسبت 
به آن توسط بخش هاي مختلف دست اندركار نظير صدا و 
سيما، روحانيون و مبلغين مذهبي انجام شود. مانع ديگر 
نيز همسريابي است. در شرايط فعلي و با كمترشدن نقش 
خانواده و همسايه ها در همسريابي جوانان، بايد بخش هاي 
مدني دست به كار شوند و در فرآيند همسريابي به جوانان 
كمك كنند. البته تاكنون هم فعاليت هاي مختلفي توسط 
گروه هاي مردمي انجام شده است، اما آنچه به نظر مي رسد 
در اين زمينه قابل توجه باش��د، فرهنگ س��ازي و تغيير 

انگاره هاي ذهني است. 
  افزايش زنان سرپرس�ت خان�وار هم يكي از 
چالش هايي است كه در كشور با آن مواجهيم. 
مجلس براي حماي�ت و توانمندي اين بانوان 

چه برنامه اي دارد؟
موضوع زنان سرپرس��ت خانوار از موضوعاتي است كه به 
جهت اهميت، از ابتداي انقالب اسالمي تاكنون در قوانين 
و سياست ها همواره مطرح بوده و برنامه ريزي هاي اجرايي 
فراواني توس��ط دس��تگاه هاي مختلف ب��راي آن صورت 
گرفته است. عالوه بر اين، تحوالتي نظير افزايش نرخ طالق، 
باالرفتن سن ازدواج، باالتر بودن اميد به زندگي در زنان به 
نسبت مردان به مرور موجب افزايش نرخ اين قشر از زنان 
شده اس��ت. ما از ابتداي مجلس در كميسيون اجتماعي 
با اين مالحظات موضوع توانمندس��ازي زنان سرپرست 
خانوار را در دستور كار قرار داديم. در گام نخست قوانين و 
سياست هاي موجود و اجراشده در اين زمينه دسته بندي، 
وضع سنجي و بررس��ي ش��د و الگوي اقدام دستگاه هاي 
دولتي ذي مدخل شامل سازمان بهزيستي، كميته امداد 
امام خميني)ره( و ش��هرداري تهران و همچنين عملكرد 
معاونت ام��ور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري ذيل بند 
ت ماده 80 قانون برنامه ششم توس��عه مورد بررسي قرار 
گرفت. موضوع طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست 
خانوار، تكليف برنامه شش��م توس��عه براي معاونت امور 
زنان و خانواده وقت بود كه طي اين س��ال ها نتوانس��تند 
آن را عملياتي كنند. ما س��عي كرديم در جلسات متعدد 
كميسيون هم ابرچالش هاي س��اماندهي وضعيت فعلي 
را احصا كنيم و هم با تش��كيل ميز مش��ترك با نهادهاي 
حمايتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و انقالبي كه به ويژه 
در مناطق كم برخوردار مشغول به فعاليت هستند، تقسيم 
كار ملي با نظارت مجلس صورت دهيم. اين فرآيند در حال 
حاضر به مراح��ل نهايي خود رسيده اس��ت و مي خواهيم 
در يك تقس��يم كار، الگويي را برای توانمندس��ازي زنان 

سرپرست خانوار پياده سازي كنيم. 
 و كام پاياني. . . 

نكته اي ك��ه مي خواس��تم در پاي��ان به آن اش��اره كنم، 
نقش رسانه ها در انتقال مس��ائل زنان به سياستگذاران و 
برنامه ريزان است. رسانه ها بايد صداي زنان بي صدا باشند 
و مطالبات و مسائل واقعي ايش��ان را در اقشار مختلف به 
نهادهاي قانونگذار و برنامه ريز منتقل كنند. بسياري از زنان 
ما به علل مختلف فرهنگي و اجتماعي از طرح مسائل خود 
ابا دارند و در اين ميان يا صداي زنان به طور كل ش��نيده 
نمي شود و مسائل شان ديده نمي ش��ود يا صرفاً زناني كه 
صداي بلندتري دارند، مس��ائل خود را به گوش مسئوالن 
مي رسانند،  اما ش��ما دوستان رس��انه اي مي توانيد نقش 

مهمي در اين ميدان ايفا كنيد. 

گفت وگوي »جوان« با رئيس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسامي 

كنش اجتماعي عفيفانه
وظيفه زن در نظام اسالمی است

موان�ع ازدواج دختران و پس�ران متولد 
دهه 60، بيش�تر از زمره موانع فرهنگي 
اس�ت. پس�ران متولد دهه 60 به خاطر 
تغيير انگاره هاي ذهني ش�ان نسبت به 
ويژگي هاي زن مورد نظرش�ان، ترجيح 
مي دهند با دختراني در سنين بسيار كمتر 
از خودشان ازدواج كنند و كمتر به سراغ 
دختران متولد ده�ه 60 مي آيند. البته 
براي دختران، موانع اقتصادي نيز وجود 
دارد كه حمايت هاي�ي در قوانين بودجه 
در قالب وام ه�اي ازدواج تعريف ش�ده 
است، اما  مشكل و مانع اصلي فرهنگي 
اس�ت و الزم اس�ت برنامه ري�زي و كار 
فرهنگي دقيقي نسبت به آن  انجام شود

زهرا چيذري 
  گفت وگو


