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کاندیداهای محترم! 
وعده وزرای زن

 سال ها قبل سوخته است
 محمدمهدی نیک ضمیر 

ماجرای چند تار موی دختران و زنان و وعده دو ، 
سه و حتی پنج وزیر زن در کابینه برای افرادی که 
حداقل 22 ساله اند حکایت تازه ای نیست! جوانان 
بیست و چند س��اله امروز، مشابه همین جمالت 
و کلمات را چهار س��ال قبل ه��م از دهان برخی 
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری شنیده اند. 
حتی آنهایی که کمی سن و سالشان بیشتر است 
و تعداد انتخابات بیشتری را تجربه کرده اند مشابه 
همین جم��الت و کلم��ات را در دوره های قبلی 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��نیده اند اما نه در 
هش��ت س��ال دولت اصالحات هیچ زنی به مقام 
وزارت رس��ید و نه در دوران هشت س��اله دولت 

تدبیر و امید!
این در حالی است که حجت االسالم حسن روحانی 
رئیس جمهور دولت های یازده��م و دوازدهم هم 
مانن��د کاندیداه��ای امروزی ریاس��ت جمهوری 
وعده دو تا س��ه وزیر زن در کابینه را داده بود. این 
وعده اما ن��ه در دولت اول وی و ن��ه در دولت دوم 

تحقق نیافت.
 وقتی حتی زنان هم خط رئیس جمهور در جبهه 
اصالح��ات در صف منتق��دان وی ق��رار گرفتند 
و تحقق وعده وزی��ر زن را مطالب��ه کردند، آقای 
روحانی همان رویکردی را اتخ��اذ کرد که پیش 
از وی در برابر کاستی و کمبود ها در پیش گرفته  
می ش��د و با یک کلمه » نگذاشتند « تمام ماجرا را 

فیصله داد.
حاال هم وعده وزیر زن داشتن در بین کاندیداهای 
دوره سیزدهم ریاست جمهوری به گوش مخاطبان 
می رس��د و حتی رقابتی تنگاتنگ ب��رای افزایش 
تعداد وزرای زن وجود دارد. آش آنچنان شور شده 
که حتی صدای برخی فعاالن زن اصالح طلب هم 

درآمده است.
با وج��ود این وعده های��ی از این جن��س و تالش 
برخی کاندیدا ها برای بازی در نقش اپوزیس��یون 
همچنان ادامه دارد و در تکاپ��و برای جمع آوری 
رأی و اس��تفاده ابزاری از زنان حت��ی به چند تار 
موی برخ��ی دختران جوان متوس��ل ش��ده اند و 
در برنامه های انتخاباتی خ��ود بی توجه به قانون 
حجاب در جامعه ایرانی- اسالمی از قانون شکنی 

دفاع می کنند.
بدیهی است حتی آن دختر و زن جوانی که گاهی 
اوقات چند تار مویش از روس��ری بیرون آمده هم 
دغدغه های اصلی و انتظارات��ش از رئیس جمهور 
آینده کش��ور دفاع از بیرون گذاش��تن موهایش 
نیس��ت! همچنان ک��ه حت��ی قش��ر زن��ان نخبه 
و توانمن��دی که توانای��ی اداره ی��ک وزارتخانه و 
قرار گرفتن در جای��گاه وزارت را دارند، به دنبال 

سهم خواهی از هیئت دولت نیستند.
مطالب��ات جامعه زن��ان در حوزه های��ی همچون 
بیمه زنان خانه دار، حمایت و توانمندسازی زنان 
سرپرس��ت خانوار، حمای��ت از زنان ش��اغلی که 
می خواهند مادر شوند یا مادران شاغلی که فرزند 
کمتر از پنج س��ال دارند، دخت��ران جوانی که به 
دلیل چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
در حال عبور از س��ن مناس��ب ازدواج هس��تند، 
زنان جوان مطلقه ای که کمتر از پنج سال تجربه 
زندگی مش��ترک دارند و حاال با جدایی از همسر 
و آس��یب های بعد از طالق آینده روشنی را پیش 
چش��م خود نمی بینن��د، دختران جوان��ی که به 
دلیل تنگناهای اقتصادی از تحصیل و ورزش جا 
مانده اند، دختران تحصیلکرده ای که شغل مناسب 
در محیط کاری خوب و س��الم پی��دا نمی کنند و 
ش��اید ده ها و صد ها چالش در ح��وزه زنان وجود 
دارد که موجب شده تا سطح مطالبات شان بسیار 
باالتر از موضوع چند تار موی بیرون گذاشته شده 
از روس��ری و بس��یار پایین تر از حضور در جایگاه 

وزارت باشد!
زنان جامعه ما به این رشد اجتماعی رسیده اند که 
بدانند فارغ از جنسیت ما نیازمند وزرایی کارآمد و 
متعهد هستیم و بی تردید قرار گرفتن افراد شایسته 
در جایگاه های کالن مدیریتی همچون وزارت یا 
معاونت و... موجب خواهد شد تا تمامی چالش های 
جامعه برای تمام اقشار اعم از زن ، مرد، پیر و جوان 
بنا بر اولویت های تعیین شده ، یکی پس از دیگری 

حل و فصل شود.
وعده محقق نشده وزرای زن در کابینه دولت های 
قبل��ی از یک س��و و بازبین��ی کارنام��ه عملکرد 
کاندیداها ، موضوعاتی است که موجب شده وعده 
وزیر زن و دیگر وعده های توخالی برخی کاندیدا ها 
در فهرست مطالبات زنان از رئیس جمهور بعدی 
نگنجد. پس بهتر اس��ت کاندیداه��ای محترم در 
روزهای باقی مانده تبلیغات و تا قبل از روز انتخابات 
در شیوه تبلیغی و وعده های شان تجدید نظر کنند. 
وعده هایی همچون تع��داد وزرای زن در کابینه، 

سال ها پیش سوخته و دیگر نمی گیرد.

يادداشت

انگار هر چهار س��ال یک بار فق��ط نوبت به زنان می رس��د! زنان در 
جامعه ایران و به برکت انقالب اسالمی سال هاست در تمامی ارکان 
نظام اسالمی مش��ارکت دارند و حضورش��ان در تمامی عرصه های 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ملموس است. در این بین اما جامعه 
زنان با چالش هایی هم دس��ت و پنجه نرم می کند و بدیهی اس��ت 
همچون سایر اقشار جامعه، زنان هم از رئیس جمهور و دولت آینده 
انتظارات و مطالباتی دارن��د. همچنان که هر ک��س از میان هفت 
کاندیدای تأیید صالحیت ش��ده برای انتخابات ریاست جمهوری 
رأی بیاورد، الاقل نیمی از آرای انتخاباتی خود را مدیون مشارکت 
زنان در انتخابات است و باید به وعده هایی که برای جلب این آرا در 

دوران تبلیغات انتخاباتی از پشت تریبون های رسمی و غیررسمی 
ارائه داده ، عمل کند.

 تکرار وعده ها هر 4 سال یک بار 
ماجرا وقتی جالب تر می ش��ود که ش��اهد تکرار برخ��ی حرف ها و 
وعده ها از س��وی برخی کاندیدا ه��ا و افراد مرتبط یا منتس��ب به 
جریانات خاص سیاس��ی هس��تیم. انگار برخی افراد و چهره ها هر 
چهار سال یک بار یادشان می آید جامعه زنان ایرانی هم مشکالتی 
دارد و با چالش هایی دس��ت و پنجه نرم می کند. جالب اینجاست 
که پس از پایان انتخابات ها، دوباره زنان و چالش هایشان به محاق 
رفته و وعده های رؤس��ای جمهوری برای چهار سال آینده بایگانی 

می شود! ارزش گذاری خدمات و بیمه زنان خانه دار، توانمندسازی 
زنان سرپرس��ت خانوار، اش��تغال زنان و به ویژه دخت��ران جوان و 
تحصیلکرده، مبحث مرتبط با ورزش بانوان و از همه مهم تر حضور 
زنان در عرصه های کالن سیاسی و مدیریتی و انتخاب وزیر زن است. 
برجسته سازی این موارد با هدف تهییج و به دست آوردن آرای جامعه 
زنان در حالی هر چهار س��ال یک بار اتفاق می افتد که با مروری بر 
وعده های انتخاباتی در سالیان قبل می توان نمونه های این وعده های 
تبلیغاتی را بار ها و بار ها مشاهده کرد . به بیان دیگر این وعده هاست 
که هر چهار س��ال یک بار تکرار می ش��ود، انگار هیچ گاه از س��وی 
وعده دهندگان جدی گرفته نمی شود تا الاقل بخشی از آنها تحقق 

یابد و به اجرا درآید. با وجود این جامعه زنان امروز آگاه تر از همیشه 
برای انتخاب اصلح به کارنامه عملکرد افراد و جریان های سیاس��ی 
توجه دارد و بر این اس��اس مشارکت سیاس��ی بانوان سرزمین مان 
آگاهانه تر از همیش��ه اس��ت. زنان ما اعم از زنان روستایی کشاورز 
و دامدار، زنان کولبر، زنان سرپرس��ت خانوار، زن��ان خانه دار، زنان 
تحصیلکرده ، پژوهشگر و محقق در کنار نقش های اجتماعی خود 
مادر، خواهر، همس��ر و دختر هس��تند و در کنار مشارکت سیاسی 
پرش��ور و آگاهانه خود مطالبات��ی از رئیس جمهور آین��ده دارند؛ 
مطالباتی از جنس امنیت فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی و 

فراهم شدن زمینه های الزم برای رشد و کمال.

حراج وعده و حاشیه برای جلب آرای زنان 

زنان و جوانان در دوران انتخابات 
به صدر می نشینند! آن قدر 

پیرامون اینان وعده و وعید داده 
می شود که مطالبات اصلی در 

حاشیه قرار می گیرد. شیوه نخ نما 
شده مانور روی شعارهای عوامانه 

دیگر کارساز نیست

انتخابات و حق انتخاب و رأی یکی از اصلی  ترین جلوه های مش�ارکت سیاس�ی زنان است. 
امسال و در انتخابات سال 1400 هم طبق اعالم وزارت کش�ور ۵۹ میلیون و ۳10 هزار و ۳0۷ 
نفر واجد شرایط رأی دادن هستند که نیمی از این تعداد را زنان تشکیل می دهند. بنابراین 
بدیهی است حضور آگاهانه زنان پای صندوق های رأی و مشارکت سیاسی آنان در انتخاب 
رئیس جمهور بعدی با سهم ۵0 درصدی زنان از سبدهای رأی اهمیت بسیار زیادی می یابد . 
از سوی دیگر زنان به واسطه نقش های محوری مادری و همسری در کانون خانواده، از قدرت 
اثرگذاری باالیی بر روی سایر اعضای خانواده برخوردارند و می توانند همسر و فرزندان خود را 

نیز برای انتخاب کاندیدایی که خود انتخاب کرده اند ترغیب نمایند. بر این اساس کاندیدا هایی 
که بتوانند نظر و رأی جامعه زنان را به دست آورند شانس باالتری برای پر کردن سبد رأی و 
به دست آوردن انتخاب عمومی جامعه خواهند داشت. این مسئله اما موجب شده تا برخی 
کاندیدا ها با آگاهی از قدرت انتخاب زنان و اثرگذاری شان در انتخاب سایر اعضای خانواده 
برای پر کردن سبد رأی شان به استفاده ابزاری از زنان و چالش هایشان رو بیاورند و با وعده های 
دروغین یا بزرگنمایی برخی حاش�یه ها با هدف کمرنگ کردن اص�ل موضوعات و چالش ها 
بکوشند تا توجه و نگاه مثبت جامعه زنان را با خود همراه کنند. این تدبیری است که پیش از 

این هر چهار سال یک بار تکرار شده و کم نبودند کاندیدا هایی که به امید رأی زنان، وعده هایی 
رنگارنگ بر زبان آورده اند و پس از نشستن بر کرس�ی دولت یا مجلس نخستین چیزی که 
فراموش کرده اند همین وعده ها بوده تا به جامعه زنان ثابت کنند وعده ها و حرف هایشان تنها 
برای استفاده ابزاری از مشارکت سیاسی زنان و پر کردن سبد آرای شان بوده است! جامعه 
زنان اما همانند سایر اقشار و اعضای جامعه امروز به رشد و بلوغ سیاسی بیشتری دست یافته 
است و بیشتر از آنکه به وعده های رنگارنگ و شعارهای دم انتخاباتی از حقوق زنان و عدالت 
دل ببندد، کارنامه و عملکرد افراد و جریان های سیاس�ی را م�ورد واکاوی قرار خواهد داد.

پرونده » جوان « از تالش برخی کاندیدا ها برای پر کردن سبد رأی شان با سوءاستفاده از مشارکت سیاسی زنان

خانم ها نیمی از جمعیت کش��ور را تش��کیل می دهند و در درجه 
نخس��ت مطالباتش��ان از رئیس جمهور بعدی در حوزه بحث های 
کالن ملی و مباحث اقتص��ادی ، اجتماعی، فرهنگی، سیاس��ی و 
بین الملل است. پس بدیهی است که در مرحله نخست خانم های 
ما به برنامه های نامزدهای انتخاباتی در این حوزه ها توجه دارند و 
مترصد ش��نیدن راهکارهای نامزد ها برای تحقق وعده های شان 
هستند و با بررس��ی کارنامه عملکرد کاندیدا ها می توانند انتخاب 

درستی داشته باشند.
در عین حال زنان به عنوان مادر و همس��ر در کن��ار تأثیرگذاری 
و کنش��گری به عنوان یک فعال اجتماعی، توقع��ات و مطالباتی 
نیز دارند. باید ش��رایطی در کشور فراهم ش��ود تا خانم ها بتوانند 
در کنار حض��ور در بخش ه��ای تأثیرگذار اجتماع��ی، اقتصادی 
و رفع آس��یب های اجتماعی در نقش های اصل��ی خود همچون 
مادری و همس��ری هم نقش آفرینی کنند اما تاکنون زمینه برای 
رفع مش��کالت خانم ها برای ایفای نقش در ای��ن زمینه ها فراهم 
نشده اس��ت. دولت و کابینه که تشکیل می ش��ود باید همانند نخ 
تس��بیحی برای بهره گیری از ظرفیت  ها باش��د. خانم ها ظرفیت 
باالیی در برانگیزانندگی، برقراری ارتباط و هماهنگی و انس��جام 
در گروه های مردمی برای کمک به کشور و اقتصاد مقاومتی دارند.

خانم های شاغل هم از رئیس جمهور بعدی مطالباتی دارند تا بتوانند 
هم در زمینه وظیفه به عهده گرفته فعال باشند و هم در ایفای سایر 
نقش های خود همچ��ون نقش های مادری، همس��ری و دختری 
موفق باش��ند. برخی کاندیداهای ریاس��ت جمهوری برای آنکه 
ژست روش��نفکری بگیرند نقش های خانم ها را تک بعدی معرفی 
می کنند و از این منظر می خواهند از رأی خانم ها به نفع خودشان 
سوءاس��تفاده کنند. این افراد با نگاه نادرست خود تصور می کنند 
خانم ها می خواهند یک سری مسائل را بی توجه به نقش های دیگر 
خود در خانواده به عنوان مادر و همسر دنبال کنند در حالی که زن 
ایرانی همیشه فردی فعال، پویا و دارای روحیه هماهنگ کنندگی 
و آرام بخشی به خانواده بوده است و همه این کار ها را توأمان انجام 
داده اس��ت. در ادبیات تاریخ و فرهنگ کش��ور ما خانم  ها همیشه 
نقشی فعال، تحول آفرین و پویا داشته اند و دولت باید زمینه های 

نقدی نقش آفرینی را فراهم کند.

امروز ش��اهد هس��تیم که انتظارات 
متعددی از خانم  ها وجود دارد اما در 
کنار آن آنچه تسهیالت الزم برای آنها 
فراهم شود به طور مثال وقتی خانم 
شاغلی مادر می شود ، انتظار دارد از 
وی حمایت شود؛ به خصوص در حال 
حاضر که کش��ور با بحران جمعیت 
مواجه است. بنابراین شعار هایی که 
برخی کاندیداهای ریاست جمهوری 

می دهند خیلی اولویت خانم ها و عموم دختران جامعه ما نیس��ت. 
به طور نمونه دختران جهان م��ا ترجیح می دهند به جای حضور در 
ورزشگاه ها شرایط و امکانات ورزشی داشته باشند اما چقدر در شهر ها 
و روستاهای ما زمینه ورزش همگانی و قهرمانی برای بانوان فراهم 
اس��ت و چقدر خانم ها و دختران جوان ما می توانند در باشگاه های 
ورزشی و مکان های مناسب ورزش��ی با هزینه های مناسب حضور 
داشته باشند؟ ما نیاز به گس��ترش ورزش همگانی و قهرمانی برای 
بانوان داریم و بحث حضور بانوان در ورزش��گاه  ها مس��ئله ای بسیار 
حاشیه ای است. یا بحث وزیر زن و س��همیه بندی هایی که از سوی 
برخی کاندیدا ها مطرح می ش��ود، موضوعاتی است که کاماًل وجهه 
تبلیغاتی دارد. این افراد با طرح این مباحث نشان دادند که کاماًل با 

حوزه زنان و خانواده و دغدغه  ها و چالش های این حوزه بیگانه اند!
یا سهمیه بندی برای حضور زنان در کابینه دون شأن زنان است ، 
چراکه زن��ان ما شایسته س��االری را دنبال می کنند و اگر کس��ی 
شایسته باش��د، نیازی به سهمیه بندی نیست. بس��یاری از بانوان 
ما این شایستگی را نش��ان داده اند و توانسته اند با ارتقای شغلی و 
تحصیلی در پس��ت های مدیریتی خوش بدرخشند. ما کم نداریم 
زنان نویسنده، پژوهشگر و محققی که بدون این سهمیه بندی ها 
توانسته اند به جایگاه های رفیع برسند . این سهمیه بندی توهین به 
شخصیت زنان است اما عدم آگاهی و آشنایی با این مسائل موجب 
شده تا یک سری از کاندیدا ها شعارهای دم دستی و غیر اولویت دار 

را برای فرار از بار مسئولیت های کالن مطرح کنند.
مینو اصالنی 
استاد دانشگاه و فعال حوزه زنان

حدود 2۰ س��ال پیش دولت اصالحات ب��ا وعده هایی برای 
جامعه زنان بر س��ر کار آمد و توانس��ت رأی زنان و جوانان را 
جذب کند اما در عمل دیدیم که ای��ن دولت حتی برای یک 
وزیر زن ریس��ک نکرد. این کار دقیقاً خشونت سیاسی علیه 
زنان است. دولت آقای روحانی هم که الیحه حمایت از زنان در 
برابر خشونت را تصویب کرده ، باز شاهد خشونت سیاسی علیه 
زنان هستیم و هیچ یک از وعده های انتخاباتی وی برای زنان 
محقق نشد. به طور مثال دولت دوازدهم به رغم آن که وعده 
داده بود در کابینه وزیر زن خواهد داشت اما این وعده عملی 
نشد. وقتی جریان اصالحات پست های عالی را در اختیار زنان 
قرار نداده ، وعده انتصاب چند وزیر زن به نوعی بازی دادن زنان 

و برای جلب رأی آنان است .
زنان انتظار دارند در حوزه های مرتبط با خودش��ان خألهای 
قانونی برطرف ش��ود و در حوزه فرهنگ، آم��وزش و تعلیم و 
تربیت به کرامت انسانی زن نگاه شود نه نگرش ابزاری! یا در 
بحث ازدواج جوانان، در حال حاضر حدود ۱۳ میلیون جوان 
ازدواج نکرده داریم. دختر جوان ما حق دارد ازدواج کند و مادر 
شود . اما ناکارآمدی های دولت ها باعث شده تا برای تسهیل 

ازدواج جوانان کاری انجام نشود و این کار زمین بماند.
از سوی دیگر بیمه زنان خانه دار و زنان روستایی و عشایری از 
جمله مطالباتی است که از دولت اصالحات تا به امروز معطل 
مانده است. این در حالی اس��ت که بیمه زنان خانه دار قانون 
است و باید عملیاتی  می ش��د. بدیهی است امنیت اقتصادی 
زنان می تواند امنیت روانی هم به آنها بدهد اما این مسئله روی 
زمین مانده است. یا موضوع توانمندی زنان سرپرست خانوار 
که در قوانین سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه دولت مکلف 
شده زنان سرپرس��ت خانوار را توانمند کند. دولت یازدهم و 
دوازدهم موظف بوده است این قانون را عملیاتی کند. طبق 
آمارهای دولت 4/5 میلیون زن سرپرست خانوار داریم که اگر 
هر کدام از این خانم ها دو نفر را تحت پوشش داشته باشند و 
جمعیتی بالغ بر ۱5 میلیون نفر را شامل می شود و این یعنی 
جمعیت ۱5 میلیونی در معرض آس��یب و فشار بوده اند . این 
آسیب و فشار از بین نمی رود و حذف نمی شود بلکه به دولت 

آینده منتقل می شود.
زنان ما ب��ا مش��کالت واقعی 
مواجه هس��تند و اش��تغال و 
مس��ائل اقتصادی موضوعاتی 
جدی است. در چنین شرایطی 
وقتی کاندیدایی در پاس��خ به 
اینکه قرار است برای اشتغال 
جوانان چه برنامه ای داش��ته 
باشید پاس��خ می دهد پیامک 

تذکر به بدحجابان به آنها استرس وارد می کند؛ می خواهد از 
پاس��خگویی فرار کند. در غیر این صورت چرا این کاندیدای 
محترم در برابر پیامک بانک برای جریمه تأخیر در پرداخت 
وام های ناچیز اشتغال یا مسکن احساس نمی کند که ممکن 
است به مردم استرس وارد شود؟ این رفتار ها برای جذب آرای 
خاکستری در جامعه است. اما باید توجه داشت کاندیدایی که 
امروز برای جمع آوری رأی قیود مذهبی را زیر سؤال می برد 
و به سخره بگیرد، ممکن اس��ت در آینده مسائل جدی تر را 
هم به سخره بگیرد. این مسیری است که غرب طی کرده و با 
برداشتن قیود مذهبی در فس��اد و منجالب غرق شده است. 
کاندیدا ها به جای وعده س��ه وزیر و پنج وزیر زن مش��کالت 
را برشمرده و برنامه های عملیاتی ش��ان را ارائه دهند. دولت 
اصالحات از زنان اس��تفاده ابزاری سیاسی داشت و یک قدم 
برای اصالح وضعیت زنان برداش��ته شد و موضوعاتی مطرح 
شد که حاشیه ایجاد کند. در دولت یازدهم و دوازدهم ستاد 
ملی زن و خانواده عماًل تعطی��ل بود. در حالی که اصلی  ترین 
پایگاه در حوزه زنان و خانواده اس��ت. کارنامه جریان فکری 
اصالحات نش��ان می دهد که آنها در حوزه زنان چه کرده اند 
و این کارنامه کاماًل مردود اس��ت . عالوه بر این اقدامات این 
جریان در جامعه تضاد ایجاد کرد  چراکه فرهنگ قانون عرف و 
جمعی شریعت ما یک دستور اتی دارد اما عملکرد این جریان 

به گونه ای دیگر است.
توران ولی مراد 
مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنان 

نظر کا رشنا س

 زهرا چیذری 

پرونده
مطالبات زنان در انتخابات

کاندیدا ها به جای وعده تعدد وزرای زن
از مشکالت و برنامه های عملیاتی شان بگویند

برخی ادعاها و وعده ها از ناآگاهی به حوزه زنان 
و مطالبات واقعی آنان است 


