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»طرح افزايش حداقل سن قانوني ازدواج براي دختران« 
و »تشكيل كارگروه بررسي حجاب اجباري« دو خبر مهم 
فراكسيون زنان مجلس بود كه پروانه سلحشوري، رييس 
فراكسيون و نماينده اميد مجلس ديروز و در آستانه روز 

زن مطرح كرد. 
سلحشوري در حاش��يه نشس��ت علني ديروز خبر داد 
كه ط��رح افزاي��ش حداقل س��ن ازدواج تقدي��م هيات 
رييس��ه مجلس ش��د. او توضيح داد كه اين طرح شامل 
يك ماده واحده اس��ت كه بنابر جزييات آن حداقل سن 
ازدواج براي دختران ۱۶ س��ال و براي پس��ران ۱۸ سال 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. همچنين براي ازدواج بين 
سن ۱3 تا ۱۶ سالگي دختران و ۱۶ تا ۱۸ سالگي پسران 
منوط به اذن ولي و دادگاه صالحه با توجه به احراز سالمت 
جس��مي و صحت جس��مي براي ازدواج توسط پزشك 

قانوني در نظر گرفته  شده است. 
البته رييس فراكس��يون زنان مجلس تاكي��د كرده كه 
آيت اهلل مكارم شيرازي پيش از اين اذن اصالح سن ازدواج 
را داده بودن��د و در ط��رح مذكور مجازاتي ب��راي ازدواج 
خالف مفاد طرح نيز در نظر گرفته نش��ده ام��ا در آينده 

احتمال افزودن مجازات به اين ماده قانوني وجود دارد. 
همچنين روز گذشته سلحشوري خبر داد كه فراكسيون 

زنان بنا دارد كارگروه��ي در ارتباط ب��ا موضوع حجاب 
اجباري تشكيل دهد. بر همين اس��اس نشستي پس از 
تعطيالت نوروزي با حضور فعاالن مدني، كارشناس��ان 
حوزه علمي��ه، ق��وه قضايي��ه و نماين��دگان مجلس و 
مجموعه هايي چون مر كز پژوهش ه��ا، مر كز تحقيقات 
اسالمي و مراكزي از اين دست، به عنوان موافق و مخالف 

حجاب اجباري برگزار خواهد شد. 
در دس��تور كار قرار گرفتن افزايش س��ن قانوني ازدواج 
براي زنان و البته به رس��ميت ش��ناختن اقشار مخالف 
حجاب اجباري اقدامي اس��ت كه به واسطه حضور زنان 
مجلس در حال رقم خوردن است اما همه چيز به همين 
جا ختم نخواهد شد و شايد اين يكي از هزاران مطالبه و 
دغدغه هاي اجتماعي زنان باشد كه البته سال ها است با 

دغدغه هاي سياسي و مديريتي تجميع شده است. 
طرح افزايش س��ن قانوني ازدواج براي زنان و تش��كيل 
كارگروه براي بررسي حجاب اجباري شايد از دغدغه هاي 
اجتماعي و فرهنگي حوزه زنان به شمار بيايند كه از سوي 
مجلس و با كنش هاي تقنيني پيگيري مي شود اما شايد 
تحقق مطالبات سياسي زنان در حوزه اجرا و دولت مسير 
هموارتري داشته باشد كه البته همچنان مغفول مانده و 
بخش اعظمي از آن محقق نشده است. مسيري كه دولت 

روحاني حتي به ميانه آن هم نرسيد. 
 سياست ورزي هاي مردانه 

»زنان نبايد به داشتن وزير زن راضي شوند« جمله معروف 
حس��ن روحاني در زماني بود كه تالش داش��ت خود را 
براي انتخابات رياست جمهوري معرفي كند. با اين حال 
رياس��ت جمهوري او براي زنان، وزارت به همراه نداشت. 
حس��ن روحاني هم تنها توانس��ت همچون دولت هاي 
سازندگي و اصالحات به معاونان زن بسنده كند تا باز هم 

ركورد انتخاب وزير زن براي دولت دهم باقي بماند. 
در دولت يازدهم حسن روحاني تنها به انتخاب سه معاون 
زن اكتفا كرد و به اين ترتيب معصوم��ه ابتكار به عنوان 
رييس سازمان محيط زيست،  ش��هيندخت موالوردي 
براي معاونت زن��ان و خانواده و الهام امي��ن زاده به عنوان 
معاون حقوقي رييس جمهوري به كابين��ه راه يافتند و 
سال آخر هم زهرا احمدي پور به رياست سازمان ميراث 

فرهنگي رسيد. 
با اين حال در دوره اول با توجه به تاكيد و اصرار بر تغييرات 
گام به گام و آرام انتخاب س��ه مع��اون زن اتفاق مثبت و 
مهمي بود اما با انتخابات مجلس و تغيير چينش سياسي 

در پارلمان شرايط كمي متفاوت شد. 
در آس��تانه انتخاب��ات مجل��س ده��م ش��وراي عال��ي 

سياس��تگذاري اصالح طلبان تصميم گرفت 30درصد 
فهرست هاي انتخاباتي خود در راستاي افزايش مشاركت 
سياس��ي زنان را به فعاالن سياس��ي زن اختصاص دهد. 
عزم جزم اصالح طلب��ان براي تحقق اين امر باعث ش��د 
ركورد حضور زنان در مجلس دهم شكس��ته شود و ۱7 
زن به بهارس��تان راه پيدا كنند. اتفاقي كه باعث تشكيل 
فراكسيون زنان در مجلس شد؛  فراكسيوني كه تنها براي 
افزايش سن ازدواج راه دشوار سياس��ي و فقهي را پيش 
گرفت و با مراجع تقليد مختلفي همچون مكارم شيرازي 

پاي ميز مذاكره نشست. 
با اين ح��ال تغييرات مجلس هم نتوانس��ت زن��ان را در 
دولت حس��ن روحاني به وزارت برساند. يك ماه مانده به 
معرفي كابينه دولت دوازدهم به مجلس گمانه زني ها آغاز 
شد. بسياري معصومه ابتكار، ش��هيندخت موالوردي، 
الهه كواليي و حتي پروين دادانديش، همس��ر محمود 
واعظي و بسياري ديگر از زنان فعال سياسي گزينه هاي 
احتمالي وزارت بودن��د با اين حال هيچ ك��دام از آنها در 
فهرست نهايي قرار نگرفتند. او البته در مورد چند و چون 
اين ماجرا سخني نگفت و تنها با صدور بخشنامه از وزرا 
خواست تا براي تصدي 30 درصد از پست هاي مديريتي 
دستگاه ها، زنان را انتخاب كنند تا عزم دولت را در رابطه 

لزوم حضور زن��ان در عرصه فعاليت هاي سياس��ي 
و اجتماعي موضوع نشس��تي بود كه روز گذش��ته 
در محل دفتر ح��زب اعتماد ملي برگزار ش��د. در 
اين نشس��ت ك��ه پروانه ماف��ي، عضو فراكس��يون 
زنان مجلس ش��وراي اس��المي و نجم��ه گودرزي 
از فعالي��ن حزب اعتم��اد ملي حضور داش��تند، به 
برخ��ي اقدام��ات مجلس ش��وراي اس��المي براي 
تبعيض مثبت و به نفع زنان در حيطه قانونگذاري 
اش��اره ش��د. پروان��ه مافي لح��اظ ش��دن عدالت 
جنس��يتي در برنامه شش��م توس��عه را از اقدامات 
مجلس برش��مرد و بر ضرورت ايفاي نقش نظارتي 
 مجلس در خص��وص ايف��اي قوانين به نف��ع زنان

 تاكيد كرد. 
نماين��ده ته��ران در مجلس ش��وراي اس��المي به 
لزوم حض��ور زنان در عرص��ه سياس��ي و اقدامات 
مجل��س براي تبعي��ض مثبت ب��راي اين قش��ر از 
اجتم��اع پرداخ��ت و گفت: بع��د از انق��الب نه در 
تعالي��م مذهب��ي مانعي ب��راي حضور موث��ر زنان 
در عرصه ه��اي اجتماع��ي، اقتصادي، سياس��ي و 
فرهنگي داش��تيم؛ نه مانعي در تفك��ر انقالبيوني 
 كه پايه گ��ذار جري��ان سياس��ي پي��ش از انقالب 

و حكومت بودند. 
مافي با بيان اينكه شايد اگر نگاه امام نبود، شرايط 
پيچيده و س��خت تري براي زنان به وجود مي آمد، 
تصريح كرد: ما مشكلي در حوزه اغنايي و تئوريك 
در مباحث اس��المي و انقالب��ي زن نداريم. اصول 
۱0، ۲0، ۲۱ و ۲۸ قانون اساس��ي اصل را بر عدالت 
اجتماعي گذاش��ته و ب��ر حقوق براب��ر تاكيد دارد. 
البته عبارت عدالت جنس��يتي در س��ال هاي اخير 

بيان شده و عبارتي جديد است. 
وي افزود: به طور مصرح در قوانين باالدستي بحث 
عدالت در بين اقوام و جنس��يت تاكيد شده است. 
عقبه برنامه ريزي براي عدالت اجتماعي در كش��ور 

70 سال پيش پايه گذاري شده است. 
اين عضو فراكس��يون اميد با اش��اره ب��ه اينكه در 
س��ال هاي اخير نيز رويكرد تبعي��ض مثبت به نفع 
زنان ب��راي برقراري عدال��ت اجتماع��ي پيگيري 
ش��ده اس��ت، اظهار كرد: بايد ديد كه چ��را ما كه 
در مبادي قانوني و فكري مش��كلي نداش��ته ايم و 
اصرار قانونگذار ب��ر اين امر ب��وده، در اجراي آن به 
مش��كل برخوردي��م. ام��روز ناكارآم��دي مديران 
اجرايي ب��راي اج��راي قوانين تبعي��ض مثبت به 
نفع زنان را ش��اهد هس��تيم. تاكنون رويكرد هاي 
 دولت ه��ا در م��ورد تحق��ق عدال��ت اجتماع��ي

 نا موفق بوده است. 
مافي با اش��اره به اينكه وقتي به مجلس دهم وارد 
شديم با انباش��ت قوانيني مواجه شديم كه برخي 
مزاح��م ديگ��ر قوانين نيز هس��تند، گف��ت: يعني 
قوانين م��ازاد ي��ا قوانيني ك��ه همديگ��ر را نقض 
مي كردن��د، وجود داش��ت. اين مس��اله فرصتي را 
فراهم مي كرد تا كس��اني كه مي خواس��تند از راه 
قانون، كارهاي غيرقانوني كنن��د، از اين قوانين به 
عنوان مفر به��ره بگيرند. در ح��وزه قانونگذاري به 
ويژه زنان با مش��كل مواجه نيستيم و حتي انباشت 
قوانين را ش��اهد هس��تيم. آنچه پس از بررسي ها 
دريافتيم اي��ن بود ك��ه نظارتي بر اج��راي قوانين 

نبوده است. 
وي افزود: مش��كالت ام��روز در عرص��ه اقتصادي 
ناشي از همين كمبودي است كه در مجلس وجود 
دارد. يكي از ابزارها و فعاليت هاي مهم مجلس امر 
نظارت است كه در مجالس پيشين ضعف داشتيم. 
متاس��فانه عم��ده وقت مجل��س ب��ه قانونگذاري 
گذش��ته و در حوزه مس��ائل زنان نيز همين مساله 

مشكل زا بوده است. 

عدالت جنسيتي در برنامه ششم توسعه
اين فعال سياس��ي اصالح طلب گفت: اولين كاري 
كه در مجلس دهم انج��ام داديم اين بوده كه بحث 
عدالت جنس��يتي را در قانون برنامه ششم توسعه 
گنجانديم كه متاسفانه با فشارها و مقاومت برخي 
مردان مجلس رو به رو ش��د. علل مقاومت مردان را 
ريشه يابي كرديم. مشخص شد كه مفهوم سازي اي 
كه بايد در مورد اين عبارت صورت بگيرد مش��كل 
دارد. در همين راستا با كميس��يون هاي مختلف با 
مرداني كه چنين موضع داشتند صحبت كرديم تا 

مفاهمه ايجاد شود. 
او ادامه داد: ما به آنها گفتيم كه عدالت جنس��يتي 
مورد نظر ما همان چيزي اس��ت كه خدا امر كرده 
است. خوشبختانه اين مفهوم در متن قانون برنامه 
شش��م توس��عه جا گرفت كه همچون ش��اهرگي 
بود ت��ا برنامه هاي كوچك ت��ر را پش��تيباني كند. 
به اي��ن روش مي توان از طريق برخ��ي قوانيني در 
ح��وزه ورزش و حمايت از زنان سرپرس��ت خانوار 

پيگيري هايي انجام داد. 
پروانه ماف��ي تصريح ك��رد: عالوه ب��ر اينكه مباني 
فكري و عقيدتي تاكيد داش��تند ك��ه تبعيض زنان 
و مردان از بين برود، پيش��رفت ما در اين زمينه كم 
بوده است. در دنيا شاخص هايي براي وضعيت زنان 
در عرصه ه��اي اجتماعي و اقتصادي تعريف ش��ده 
است كه رتبه كشور در آنها چندان مطلوب نيست. 
بخش��ي از اين آمارها به حضور زنان در عرصه هاي 
مديريتي بازمي گردد. ايران از مجموع ۱۹0 كشور 
جاي��گاه ۱34 را در م��ورد ميزان حض��ور زنان در 
پارلمان دارا است. متاس��فانه در اين مورد پايين تر 

از عربستان هستيم. 
اين عضو فراكس��يون اميد خاطرنش��ان كرد: البته 
شرايط كش��ور در حوزه زنان روند رو به بهبودي را 
طي مي كند. در حوزه اجرايي بع��د از ابالغ مصوبه 
رييس جمه��ور در م��ورد ب��ه كار گيري زن��ان در 
رده هاي مديريتي دس��تگاه هاي اجرايي به ميزان 

30 درصد، پيشرفت خوبي به وجود آمده است. 

اهميت نقش زن در نهضت اسالمي
نجمه گودرزي، فعال سياس��ي ح��زب اعتماد ملي 
ديگر س��خنران اين نشس��ت بود ك��ه تاكيد كرد: 
زن به عن��وان يك��ي از دو ركن خانواده اس��ت. لذا 
اس��الم ديدگاه بي نظيري در مورد نق��ش زنان در 
جامعه دارد. با اين حال اس��الم تاكيد دارد كه بهانه 
حضور زن در عرصه فعاليت ه��اي اجتماعي نبايد 
باعث پايي��ن آمدن منزل��ت زنان ش��ود و زن را به 

بي بند باري بكشاند. 
وي با تاكيد بر اينكه زنان مايه س��كون، س��المتي، 
تعادل، تحكيم و انس نظام خانواده هستند، تصريح 
كرد: ديدگاه هاي مخرب در مورد زن باعث شده تا 

در مراحل مختلف زندگي اش رنج ببرد. 
گودرزي افزود: بعد از انقالب صنعتي و رشد جوامع در 
زمينه هاي تكنولوژي زنان از اين لحاظ آسيب جدي 

ديده اند. اسالم نگاهي واقعي از زن ارايه كرده است. 
اين فعال سياسي اصالح طلب همچنين تصريح كرد: 
ما پيرو خط امام هستيم. همچنان كه حاج آقا كروبي 
گفته اس��ت كه اس��اس حزب اعتماد ملي تفكر امام، 
قانون اساسي و مردم ساالري است، ما نيز به تفكر امام 
رجوع مي كنيم كه بر اهميت نق��ش زنان در نهضت 

اسالمي تاكيد داشت. 
گودرزي خاطرنش��ان كرد: بنيانگ��ذار انقالب تاكيد 
داشت كه زنان بايد در مس��ائل اقتصادي، سياسي و 
فرهنگي ورود كنن��د. امام خميني زنان را پش��توانه 
مردان مي دانس��ت و بر نقش كليدي آنها در نهضت 

اسالمي تاكيد داشت. 

ابزارهاي حمايت��ي، تربيتي و 
ترويج��ي فرصت ه��اي خوبي 
را در راس��تاي فض��اي رف��ع 
تبعي��ض در حوزه زن��ان براي 
جامعه ايجاد مي كند اما اين به 
معناي آن نيست كه هر تحول 
دس��توري و از باال ب��ه پايين 
نهادينه مي ش��ود. نمونه اش همين رويكردي است 
كه در كشورهاي افغانس��تان و عراق براي افزايش 
حضور زن��ان در پارلمان ش��اهديم. اين كش��ورها 
موفق به ارايه يك تغيير مداوم نشده اند و به همين 
خاطر زنان اين جوامع هنوز با حجم گسترده اي از 
خشونت رو به رو بوده و به عنوان شهروند درجه دو 

به حساب مي آيند. 
ما ضمن اينك��ه به ظرفيت ه��اي حمايتي همچون 
تبعيض مثبت ني��از داري��م بايد توجه وي��ژه اي به 
ساختارهاي دروني جامعه داشته باشيم. زنان ايراني 
طي سال هاي بعد از انقالب به فراخور زمان و با توجه 
به ظرفيت هاي خود، فرصت هاي خيلي خوبي براي 
توس��عه جايگاه ش��ان فراهم كرده اند. اتفاقي كه در 
انتخابات هاي مجلس و شوراي ش��هر گذشته افتاد 
نمونه اي از همين فرصت س��ازي ها است. در كشور 
ما دولت به ميدان نيامده و سهميه اي براي زنان در 
نظر نگرفته اس��ت اما نهادهاي مدني و تشكل هاي 
سياس��ي اين اق��دام را انج��ام داده و ب��راي ارتقاي 
مشاركت سياسي زنان كوشيده اند. شاهد بوديم كه 
در انتخابات مجلس دهم و شوراي شهر پنجم احزاب 
و تشكل هاي اصالح طلب، تشكل هاي مستقل و پيرو 
آنها احزاب اصولگرا به اين جمع بندي رس��يدند كه 
بايد ميزان مشاركت زنان را در ليست هاي انتخاباتي  
خود ارتق��ا دهند. اين اتفاق بس��يار مب��ارك همان 
توس��عه درون زا اس��ت كه مي تواند نقش موثرتر و 

پايدارتري در افزايش مش��اركت زنان ايفا كند. اين 
رويكرد پايين به باال سبب ش��ده كه دولت را نيز در 
مواردي نس��بت به اس��تفاده از ظرفيت زنان مجاب 
ش��ود. نمونه اش اختصاص ۱0 درصد از پست هاي 
مديريتي به زن��ان، انتخاب معاون��ان زن در برخي 
وزاتخانه ها و... اس��ت. همه اينها مويد آن اس��ت كه 
ميان جامعه و نهادهاي قدرت ي��ك ارتباط تعاملي 
ايجاد ش��ده و جامع��ه توانس��ته مطالب��ات خود را 
تئوريزه كرده و به عنوان يك نسخه در اختيار دولت 

قرار دهد. 
س��رعت تحوالت حوزه زنان در ايران از كشورهاي 
همسايه كه در س��ال ها و ماه هاي اخير شتاب قابل 
توجهي گرفته اند، چندان بد نيس��ت. با اين وجود 
نمي ت��وان گفت كه س��رعت خيلي خوب��ي داريم. 
انتظارات جامعه بيش از وضعيت فعلي است و براي 
رس��يدن به اهداف مورد نظر باي��د از ظرفيت هاي 
نهادهاي مدني اس��تفاده كرد. تعامل اين نهادها با 
دولت و نهادهاي قدرت حتم��ا در تحقق مطالبات 
موثر خواه��د بود. ب��ه عبارتي هر چقدر كه فش��ار 
مطالبات بيشتر باش��د، با سرعت بيش��تر و شتاب 

بهتري به اهداف خود دست مي يابيم. 
در اين مس��ير از نقش رفتارهاي تربيت��ي و ترويجي 
نيز نبايد غافل ش��د. در حقيقت قواني��ن حمايتي و 
رفتارهاي تربيتي و ترويجي س��ه ضل��ع يك مثلث 
هستند كه ضعف هر كدام موجب ضعف كل سيستم 
مي ش��ود. تا زماني كه در حوزه تربيتي اقدام نكرده و 
كتاب هاي مدارس مملو از تصاوير مردان باشد و زنان 
را به عنوان شهروند درجه دوم تعريف كنيم يا تا زماني 
كه در حوزه ترويجي عالئم مشاركت زنان را افزايش 
نداده و الگوس��ازي نكنيم؛ ش��تاب الزم براي تحقق 

مطالبات جامعه زنان را نخواهيم داشت. 
 عضو شوراي شهر تهران

آيت اهلل جنت��ي، دبير ش��وراي نگهبان روز گذش��ته در 
اظهاراتي كم س��ابقه براي اعمال اصالح��ات احتمالي در 
قانون انتخابات از جانب مجلس ش��وراي اس��المي چراغ 
س��بز نش��ان داد. جنتي كه در جمع تع��دادي از اعضاي 
كميس��يون عمران و پس از اظه��ارات نمايندگان حاضر 
در جلس��ه صحبت مي كرد، در واكنش به س��خنان چند 
نفر از اين نمايندگان كه با محوريت اصالح بعضي قوانين 
انتخاباتي ازجمله كاهش اختي��ارات مجلس در برگزاري 
انتخابات شوراهاي اسالمي ش��هر و روستا يا جايگزيني 
نظام انتخاباتي پارلماني به جاي نظام رياستي مطرح شد، 
گفت: »در اين مورد دست نمايندگان باز است و از جهات 
مختلف كه مجل��س مصلحت مي بين��د، مي تواند قانون 
انتخابات را اصالح و تصويب كند و ش��وراي نگهبان بنابر 
وظيفه  قانوني اعالم نظر مي كند.«دبير ش��وراي نگهبان 
درخصوص نظارت مجلس بر انتخابات شوراهاي اسالمي 
شهر و روستا نيز گفته اس��ت: »به لحاظ قانوني نظارت بر 
انتخابات شوراها برعهده مجلس اس��ت و امكان قانوني و 
عملي براي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراهاي 
شهر و روستا وجود ندارد.« جنتي با اش��اره به اصل ۱00 
قانون اساسي خاطرنشان كرد: »شوراهاي اسالمي شهر و 
روستا عالوه بر بازوي مشورتي شهردار بر كار وي نظارت 
مي كنند اما اكنون ش��اهد عزل و نصب ش��هردار ازسوي 
اين ش��وراها هس��تيم كه مربوط به امور اجرايي است«؛ 
اشاره اي كه به طور ضمني نسبت به موضوع بحث برانگيز 
ابالغيه  فقهاي شوراي نگهبان درمورد عدم تاييد صالحيت 
كانديداهاي غيرمسلمان در انتخابات شوراهاي اسالمي 
شهر و روس��تا ازس��وي هيات نظارت بر اين انتخابات كه 
متشكل از نمايندگان مجلس است، صورت گرفت. ماجرا 
از اين قرار بود كه در آس��تانه انتخابات شوراهاي اسالمي 
شهر و روس��تاي اخير، فقهاي ش��ورا در ابالغيه خواستار 
عدم تاييد صالحيت كانديداهاي غيرمس��لمان ش��ده و 
نسبت به احتمال تسلط غيرمسلمان بر مسلمان هشدار 
دادند؛ موضوعي كه در ادامه منج��ر به ممانعت از حضور 
سپنتا نيكنام، عضو زرتش��تي شوراي ش��هر يزد در اين 
شورا ش��د و با ورود مجلس و تهيه طرحي براي بازگشت 
به قانون، درگيري ميان مجلس و شوراي نگهبان تا آنجا 
ادامه يافت كه هنوز با وجود سپري ش��دن چندين ماه از 
اين ماجرا، تكليف سپنتا نامشخص است و حاال مجلس، 
شوراي نگهبان و البته شوراي ش��هر يزد و افكار عمومي 
همگي منتظرند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام راه 
چاره اي براي اي��ن اختالف نظر ميان مجلس و ش��وراي 
نگهبان بينديشد. البته اين نخستين بار نيست كه مجلس 
و شوراي نگهبان اينچنين به چالش برمي خورند و باتوجه 
به آنكه اساسا تمامي مصوبات مجلس بايد به تاييد شوراي 
نگهبان برسد، درموارد متعددي شاهد اختالف نظر فني و 
تكنيكي اين دو نهاد تقنيني بوده ايم؛ اختالف ديدگاهي كه 

بعضا در بزنگاه هاي انتخاباتي، باتوجه به نظارت استصوابي 
شوراي نگهبان بر انتخابات بيشتر جلوه مي كند و هربار نياز 
به اصالح در قانون انتخابات را به بحث اصلي رسانه ها، افكار 
عمومي و البته محافل سياسي و حكومتي تبديل مي كند. 
ماجراي تدوين قانون جامع انتخابات چندسالي است كه 
يكي از مباحث مهم در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و كميسيون هاي مختلف مجلس و دولت 
بوده و در اين مي��ان، موازي كاري هايي نيز صورت گرفته 
است. در مقطعي وزير كش��ور علت تاخير در ارايه اليحه 
قانون جامع انتخابات را همزماني مراحل تدوين اين اليحه 
با صدور ابالغيه سياست هاي كلي انتخابات ازسوي مقام 
معظم رهبري عن��وان كرد و گفت كه درس��ت زماني كه 
اليحه دولت آخرين مراحل خود را پشت سر مي گذاشت، 
مقام معظم رهبري، سياس��ت هاي كل��ي انتخابات را كه 
حاص��ل كار بيش از ۲ س��ال فعاليت مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام و برخي ديگر از نهادهاي باالدستي بود، ابالغ 
كردند و درنتيجه دولت براي تطبي��ق اليحه خود با مواد 
متعدد اين سياست هاي كلي، از رونمايي از اليحه جامع 
انتخابات خودداري كرد. اما پس از سپري شدن اين زمان 
طوالني، همين چندروز پيش باالخره اسماعيل جبارزاده، 
معاون سياسي وزارت كش��ور از برگزاري آخرين جلسه 
تدوين اين اليحه و نهايي ش��دن مراحل تدوين آن خبر 
داد و گفت: اليحه قانون جامع انتخابات در آخرين نشست 
كميسيون سياسي-دفاعي دولت متشكل از وزراي كشور، 
دفاع، اطالعات و معاونان حقوقي و پارلماني رييس جمهور، 
در اول اسفندماه سال جاري، تصويب و تقديم دولت شد و 
پس از طرح و تصويب در هيات وزيران به مجلس شوراي 
اسالمي ارسال خواهد ش��د. اليحه اي كه طبيعتا پس از 

تصويب نهايي در هي��ات وزيران و دول��ت، راهي پارلمان 
مي شود تا پس از جرح و تعديل و چكش كاري هاي نهايي 
در كميسيون شوراها و امور داخلي كشور به صحن ارجاع 
ش��ده و طبيعتا بعد از تصويب در صح��ن علني مجلس، 
براي تاييد نهايي به ش��وراي نگهبان خواهد رفت. روندي 
كه در خوش��بينانه ترين حالت، پيش از پايان شش ماهه 
نخست سال آينده طي خواهد شد و با نگاهي بدبينانه تنها 
مي توان اميدوار بود كه قانون جدي��د در جريان برگزاري 
انتخابات مجل��س يازدهم به عنوان نخس��تين انتخابات 
سراسري كشور در آينده نزديك كه قاعدتا بايد اسفندماه 
۹۸ برگزار شود، مرجع عمل قرار گيرد. حال، در شرايطي 
كه پس از طرح موض��وع امكان برگزاري همه پرس��ي از 
س��وي رييس جمهوري در س��خنراني ۲۲ بهمن امسال 
و به راه افت��ادن مباحثي درمورد مصادي��ق احتمالي اين 
همه پرس��ي كه ازجمل��ه مي تواند اعم��ال اصالحاتي در 
همين قانون انتخاب��ات يا نحوه نظارت ش��وراي نگهبان 
بر آن باش��د، مي توان اميدوار بود كه چراغ س��بز شوراي 
نگهبان به نمايندگان مجلس براي اصالح قانون انتخابات، 
بتواند منشا اصالحاتي موثر و مثبت در اين قانون، در آينده 
نزديك باشد. البته اين طور كه از فحواي كالم چند نماينده 
حاضر در جلسه اخير شوراي نگهبان پيداست، اصالحات 
پيشنهادي چندان همسو با گشايش در چگونگي انتخاب 
راي دهندگان يا كاهش نظارت هاي سختگيرانه نبوده اما 
آنچه مسلم است، همه نمايندگان مجلس چنين ديدگاهي 
ندارند و احتماال در صورتي كه ام��كان بازنگري در قانون 
انتخابات فراهم شود، متعاقبا امكان اعمال اصالحاتي به نفع 
گشايش بيشتر در فضاي انتخابات نيز فراهم خواهد شد و 

در آن صورت مي توان بيش از حاال به آينده اميدوار بود. 

دبير شوراي نگهبان دست نمايندگان مجلس را براي اصالح قانون انتخابات باز گذاشت

چراغ سبز جنتي به بهارستاني ها
نظارت بر اجراي قوانين مربوط به زنان ضروري است

 تعامل دولت و نهادهاي مدني
براي ارتقاي جايگاه زنان 

با تحقق عدالت جنس��يتي ب��ه نمايش گذاشته ش��ود. 
همين ش��د كه امروز به گفته معصومه ابت��كار ۶ معاون 
وزير 40 مديركل زن در راس��تاي سياست هاي دولت به 
كار گرفته شدند. با اين حال همچنان فاصله زيادي ميان 
مطالبات زنان تا اقدامات انجام شده وجود دارد و مصايب 
زنان تمامي ندارد. اما اين فاصله زياد ميان مطالبات زنان 
و اقدامات صورت گرفته ناش��ي از علل و عوامل متعددي 
است. شايد بخشي از عوامل بازدارنده براي حضور فعال تر 
و موثرتر زنان داليلي شخصي و با توصيفي كوتاه »زنان 
عليه زنان« باش��ند اما نمي توان نقش قواني��ن را ناديده 
گرفت. گرچه همچنان تعريف رجل سياسي مانعي جدي 
براي رياست جمهوري زنان است اما دست كم قانوني در 
مورد عدم حضور زنان در پست هايي چون وزارت نوشته 
و مدون نيست. با اين حال قوانين نانوشته وعرف سياسي 
و فرهنگي همچنان موانعي جدي ب��راي حضور زنان در 
پس��ت هاي مديريتي كالن به حس��اب مي آيند؛  اتفاقي 
كه شايد حتي گشودن گره آن در دست حسن روحاني 
رييس جمهور هم نبوده كه خط��اب به مطالبه گران اين 
حوزه تنها به بيان ي��ك جمله اكتفا ك��رد: »خيلي دلم 
مي خواست سه وزير زن معرفي كنم، اما نشد.« و چهره اي 

مردانه براي كابينه دولت دوازدهم رقم زد. 

زهرا نژادبهرام

يادداشت

ضربه به دولت، ضربه به نظام است

استيضاح وزير جهاد كشاورزي اعالم وصول مي شود 

كرباسچي به يك سال حبس تعزيري محكوم شد

مجلس موضوع بازداشت دانشجويان را بررسي مي كند

روز گذش��ته جلس��ه هيات دولت به رياس��ت حس��ن 
روحاني، رييس دول��ت دوازدهم برگزار ش��د. روحاني 
در ابتداي اين جلس��ه ضمن تبريك ايام ميالد حضرت 
فاطمه زه��را)س( و روز زن و گراميداش��ت مق��ام مادر 
و مي��الد ام��ام خمين��ي )ره( به م��ردم اي��ران، گفت: 
فاطمه  زه��را)س( الگوي��ي براي هم��ه اف��راد جامعه و 
انسان هاس��ت. حس��ن روحاني در اين جلس��ه با اشاره 
به اين موضوع كه ضربه به دولت، ضربه به نظام اس��ت، 
اظهار داش��ت: : بايد باور كنيم، ضربه به دولت، ضربه به 
نظام است. اگر كسي فكر مي كند، تضعيف دولت موجب 
تقويت نظام مي ش��ود در اش��تباه اس��ت. بخش بزرگ 
مسووليت و بار سنگين نظام بر عهده دولت بوده و صدها 
هزار كارگزار در سراسر كشور به عنوان دولت، خادم مردم 
هستند و تالش مي كنند. روحاني با بيان اينكه بعضي ها 
فكر مي كنند كه اگر دولت تضعيف شد، نهادهاي ديگر 
تقويت مي شوند، گفت: اين طور نيست؛ ما امروز در يك 
كشتي نشسته ايم و اگر بخشي از كشتي تخريب شود، 

همه كشتي با هم غرق مي شود. 
پس از پايان جلس��ه هيات دول��ت، وزراي ارتباطات و 
آموزش و پرورش و همچني��ن معاون رييس جمهور در 
امور زنان در جمع خبرنگاران حاضر ش��ده و به سواالت 
پاس��خ دادند. معصومه ابتكار با اش��اره به اولين جلسه 
ملي س��تاد زن و خانواده با حضور رييس جمهور، از آن 
به عنوان اتفاقي مهم ياد كرد و گفت: س��تاد ملي زن و 

خانواده يك ستاد فرابخش��ي و فراقوه اي است و جلسه 
ديروز با حضور رييس جمه��ور، وزرا، معاون قوه قضاييه 
و نمايندگان مجلس تشكيل شد. معاون رييس جمهور 
در امور زنان و خان��واده از پيگيري ط��رح گفت وگوي 
ملي خانواده در معاونت زنان خبر داد و گفت: اين طرح 
در ۱۱ اس��تان كش��ور كليد خورده كه مبناي آن اين 
است كه درون خانواده و در س��طح جامعه براي بهبود 
خانواده هاي ايراني با تسهيل گري و راهبري دانشگاه ها 
و متخصصي��ن ام��ر اما توس��ط دانش��گاهيان، فعاالن 
اجتماعي، سازمان هاي مردم نهاد و احزاب شكل بگيرد. 
محمدجواد آذري جهرمي، وزي��ر ارتباطات نيز در مورد 
احتمال افزايش قيمت تعرفه اينترنت در س��ال آينده 
گفت: در دنيا قيمت هاي پهناي باند در حال ارزان شدن 
است. س��يدمحمد بطحايي، وزير آموزش وپرورش نيز 
درباره اينكه خبرهايي وجود دارد مبني بر اينكه برخي 
مدارس زودتر از موعد قرار است در آستانه عيد تعطيل 
شوند، گفت: با تعطيالت سال جاري كه به دليل آلودگي 
هوا و شرايط اقليمي ايجاد ش��د، حتما مدارس بايد تا 
آخرين روز مقرر باز باشند تا خدايي نكرده عقب  افتادگي 
پي��دا نكنند. هر چن��د در ايام��ي ش��رايطي رخ داد كه 
اجتناب ناپذير هم بود وقف��ه اي در تحصيل فرزندان ما 
ايجاد شد اما تاكيد موكد به همكارانم خواهم داشت به 
هيچ عنوان امسال حتي يك روز هم مدارس نبايد زودتر 

از موعد خود به بهانه تعطيالت نوروز تعطيل شود. 

اكبر رنجبرزاده در جريان نشست علني مجلس شوراي 
اس��المي از اعالم وصول ط��رح اس��تيضاح وزير جهاد 
كشاورزي از سوي هيات رييس��ه مجلس خبر داد. اين 
عضو هيات رييس��ه مجلس اعالم كرد: طرح استيضاح 
محمود حجت��ي، وزير جهاد كش��اورزي را كه در تاريخ 
٢٧ دي ٩٦ به كميسيون كش��اورزي ارجاع شده بود، با 
توجه به اصرار ١٠ نفر از نمايندگان متقاضي برابر ماده 

٢٢٣ آيين نامه داخلي مجلس ش��وراي اسالمي اعالم 
وصول شد.غالمرضا كاتب،  عضو هيات رييسه مجلس 
از تعيين زمان برگزاري جلسه استيضاح حجتي در روز 
چهارشنبه خبر داد. اين نماينده مجلس همچنين اعالم 
كرد: جلسات اس��تيضاح  علي ربيعي، وزير كار و عباس 
آخوندي، وزير راه و شهرسازي در جلسات صبح  و بعداز 

ظهر روز سه شنبه برگزار مي شود.   ايلنا

غالمحسين كرباس��چي در گفت وگو با ايلنا از صدور 
حكم يك س��ال حب��س تعزي��ري براي خ��ود خبر 
داد و گف��ت: يك��ي از نهادهاي امنيت��ي از مجموعه 
س��خنراني هايم در طول س��ال هاي اخي��ر و برخي 
عكس هايي كه از آقايان خاتمي و موسوي در صفحه 

اينستاگرام منتشر كرده بودم، گزارشاتي تهيه و آنها 
را مصداق تبليغ عليه نظام عنوان كرده بود. براي اين 
جرم در قانون حداقل و حداكثري در نظر گرفته شده 
كه از سه ماه تا يك سال است كه قاضي صلواتي حكم 

يك سال حبس را صادر كرد. ايلنا

فاطمه س��عيدي با تاكيد ب��ر اينكه پيگي��ر موضوع 
بازداشت اخير دانشجويان هستم، گفت: در اين باره 
از وزير اطالعات توضيح مي خواهم كه علت بازداشت 

اين دانشجويان چه بوده است. وي همچنين گفت كه 
از وزير اطالعات درباره ضابط قضايي كه دانشجويان را 

بازداشت كرده توضيح خواهد خواست. ايسنا

گپ و گفت

موافقان و مخالفان حجاب اجباري بعد از عيد به گفت وگو مي نشينند
حداقل سن قانوني ازدواج دختران به 16 سال مي رسد

عرف سياسي عليه زنان

نگاهي به موانع موجود در مسير افزايش مشاركت سياسي و اجتماعي زنان 

سقف هاي شيشه اي
مس�ائل و مصائ�ب ح�وزه 
از  ن�دارد.  تمام�ي  زن�ان 
موضوع�ات ع�ام همچون 
مشكالت اقتصادي گرفته 
ت�ا مطالب�ات روي زمي�ن 
مان�ده همچ�ون عدال�ت 
جنس�يتي. ه�ر از چن�د 
گاهي ط�رح و اليحه اي به 
نام زنان م�ورد توجه قرار 
مي گيرد اما تصويب قوانين 
جديد نيز جايگاه درخوري 
ب�راي اي�ن نيم�ه جامع�ه 

فراهم نمي  كند. اين بي ثمري ناش�ي از عوامل 
سياس�ي، اجتماعي و فرهنگي مختلفي است 
كه زهرا شجاعي، فعال سياسي و عضو مجمع 
زنان اصالح طلب در گفت وگو با »اعتماد« آنها 

را برمي شمارد. 

   ب�ه نظ�ر ش�ما اصلي تري�ن مس�ائل زن�ان 
چيس�ت؟ عدالت اجتماعي و آزادي يا مسائل 

اقتصادي و مشاركت سياسي؟
زماني كه توفي��ق خدمت گذاري در ح��وزه زنان را 
داش��تم )س��ال ۸۲( يك كار تحقيقاتي انجام شد، 
تحت عنوان نيازسنجي مطالبات زنان. از خود زنان 
سوال شد كه مشكالت شما چيست؟ پاسخ ها چنين 
بود: بحث بيكاري، كمب��ود آزادي و امنيت، كمبود 
امكانات تفريحي، مشكالت اقتصادي، بحث ازدواج، 

تحصيالت، وجود تبعيض. 
  در جه�ت حل اي�ن مس�ائل چ�ه اقداماتي 
كرديد؟ مثال چقدر در افزايش اشتغال و دادن 

پست هاي مديريتي به زنان موثر بوديد؟
مديريت زن��ان در دوره اصالحات )فاصله س��ال 75 
تا ۸0( با حمايت ه��اي جدي كه از س��وي مديران 
اصالح طل��ب انجام ش��د از 7۲۶ نفر ب��ه ۱۱۸۶ نفر 
افزايش پيدا كرد. رش��د س��االنه ۱0.3۲ درصدي را 

داشتيم. 
  با اين وجود هنوز هم آن طور كه بايد و شايد 
از پتانس�يل زنان در حوزه مديريت اس�تفاده 

نمي شود. موانع موجود از نظر شما چيست؟
قوانين و مقررات موجود بخش��ي از مساله است اما 
در يك نگاه دقيق و علمي به دور از تعصب بايد گفت 
كه بخش ديگ��ري از موانع به خ��ود خانم ها مربوط 

مي شود. 
  يعني توانايي كافي را ندارند؟

در بخش موانع ف��ردي بايد به پايين ب��ودن اعتماد 
به نفس، انگيزه يا عدم آمادگي اش��اره ك��رد. البته 

منظورم برخي زنان است نه همه آنها. 
  ب�ه قواني�ن موج�ود بپردازيم. به نظر ش�ما 
اصلي ترين مش�كل موج�ود در قوانين حوزه 

زنان چيست؟

گاه��ي قواني��ن و مق��ررات 
مان��ع از مش��اركت سياس��ي 
زن��ان هس��تند. ام��ا در حال 
حاض��ر در اي��ران جز پس��ت 
رياست جمهوري كه در قانون 
اساس��ي با قيد كلمه »رجال« 
كه قابل تقس��ير اس��ت، هيچ 
من��ع قانوني براي مش��اركت 

سياسي زنان وجود ندارد. 
  ام�ا قوانين نانوش�ته هم 

داريم. 
و  نا نوش��ته  قواني��ن  بل��ه، 
سقف هاي شيشه اي و عرف سياسي مانع از دستيابي 
زنان به پست هاي باالي سياسي شده است. جامعه 
زنان يك س��فير، س��ه معاون رييس جمه��ور، يك 
وزير، چهار معاون وزير، چند رييس موسس��ه و يك 

فرمانده سپاه و... به خود ديده است. 
نكته ديگري ك��ه نبايد فراموش كرد اين اس��ت كه 
در تاريخ ايران و حقوق اساس��ي زنان جهان همواره 
اعطاي حقوق سياسي به زنان متاخر از مردان بوده 
است. حتي در حقوق قانون اساسي امريكا نيز زنان 
همچون بردگان از حق راي مح��روم بودند و بعد از 
اطالعيه قانون اساس��ي در ۱۹5۲ موفق به اخذ حق 

راي شدند. 
  مهم ترين موانع پيش روي زنان چيست؟ 

وجود برخي قوانين و مق��ررات تبعيض آميز. ضعف 
عملكردي دس��تگاه هاي نظارتي را ني��ز بايد به آن 
افزود. از اين مجلس��ي كه به واسطه فراكسيون اميد 
به آن اميد بس��تيم، چند گزارش ديديم و شنيديم؟ 
موانع فرهنگي و اجتماعي نيز وج��ود دارد. مثال در 
حوزه اجتماعي مي توان به تفاوت فرآيند اجتماعي 
ش��دن و جامعه پذي��ري زن��ان، مخالف��ت خانواده، 
پيش داوري ها، تصوير منفي از زنان اهل سياس��ت، 
فقدان رسانه هاي گروهي مس��ووليت پذير و هوادار 
توس��عه كالن و ضعف تجربه اجتماعي زنان اش��اره 
كرد. موانع فرهنگي نيز ش��امل موضوعاتي همچون 
نگرش عمومي جامعه نس��بت به مشاركت سياسي 
زن��ان، تصويري ك��ه رس��انه هاي فرهنگ��ي از زن 
سياس��تمدار به نماي��ش مي گذارند، چه��ره اي كه 
در كتاب هاي درسي از زن سياس��ي ارايه مي شود، 
اصال��ت دادن ب��ه نق��ش م��ادري و همس��رداري 
زنان، ادبي��ات مردس��االرانه و واژه هاي��ي همچون 
»دولتم��ردان«، »رجال سياس��ي« و كليش��ه هاي 

جنسيتي است. 
   گام اول براي ارتقاي وضعيت زنان چيست؟

بايد نگرش جامعه را اصالح كرد. فيلم ها، تلويزيون، 
كتاب هاي درسي، اش��عار و غيره. از اشعار دوره هاي 
جديدتر بگيريد تا اشعار فردوسي كه مي گويد »زنان 
را همين بس بود يك هنر/ نش��ينند و زايند شيران 

نر« ماده هم نزايند، حتما شيران نر بزايند. 

تعدادي از اعضاي كميسيون عمران مجلس روز سه شنبه اين هفته در جلسه اي با 
آيت اهلل جنتي، دبير شوراي نگهبان ديدار و گفت وگو كردند و 3، 4 نفر از همكاران 
نيز در كنار طرح مسائل و موضوعات مختلف ملي و منطقه اي، به طرح مسائلي درباره 
قوانين انتخاباتي پرداختند. در اين ميان يكي از نمايندگان بحث نظارت مجلس بر 
انتخابات شوراهاي شهر و روستا را پيش كشيد و با اشاره به دشواري هاي انجام اين 
كار براي نمايندگان مجلس، اين وظيفه نظارتي را براي مجلس مشكل آفرين دانست. 
همچنين يكي ديگ�ر از نمايندگان به بح�ث درمورد انتخابات رياس�ت جمهوري 
پرداخت و با اشاره به مباحثي كه چندي پيش درباره تغيير نظام انتخاباتي در كشور شد، پيشنهاداتي را 
درباره جايگزيني نظام پارلماني به جاي نظام رياستي فعلي مطرح كرد. نماينده  اي ديگر نيز در ادامه جلسه 
به پاره اي از دشواري هاي كار نمايندگي اشاره كرد و گفت كه متاسفانه به دليل برخي معضالت اقتصادي 
و معيشتي، نمايندگان بيشتر ناچارند براي مسائل و مطالبات مردم وقت بگذارند و درنتيجه وقت كافي 
براي مطالعه قوانين و پرداختن به امور كالن كشور ندارند. به هر حال تاجايي كه بنده مطلعم تاكنون بحثي 
درمورد اصالح قانون انتخابات در دوره دهم مجلس مطرح نشده و به جز اليحه اي كه در اين راستا در دولت 
عضو كميسيون عمران مجلس درحال تهيه است، بحث ديگري مطرح نيست.  

نمايندگان در جلسه با جنتي چه گفتند

هادي بهادري

مش��اركت اقتصادي و اجتماعي 
براب��ر زن��ان و م��ردان يك��ي از 
شاخص هاي مهم توسعه يافتگي 
در كشورها محسوب مي شود و در 
كشورهاي توسعه يافته هيچ منعي 
براي حض��ور زن��ان در مناصب 
مديريت��ي، محيط هاي صنعتي 
و... وجود ندارد و جامعه ايران نيز به تبعيت از اين نس��خه 
يكسان توسعه، راهي جز حضور و مشاركت يكسان زنان 
و مردان در بخش هاي مختلف تصميم گيري، نهادهاي 
قدرت، بخش هاي صنعتي و اقتصادي و... ندارد. در صنعت 
نفت نيز اگرچه هنوز زنان به س��همي برابر ب��ا مردان در 
مشاركت اقتصادي و اجتماعي دست نيافته اند، اما اميد 
مي رود با رويكرد جديد در دولت تدبير و اميد و آگاهي و 
نوانديشي كه در بين زنان جامعه در سال هاي اخير براي 
حضور پررنگ در تمامي رئوس ايجاد ش��ده است، شاهد 
برداشتن موانع از پيش روي زنان و حضور آنان در باالترين 

رده هاي مديريتي و فني باشيم. مشاركت اقتصادي زنان 
نيز به اندازه مشاركت سياس��ي آنان حائز اهميت است و 
حوزه نفت يكي از مهم ترين عرصه هاي اقتصادي است. در 
مجموع مي توان گفت كه ميزان حضور و مشاركت زنان 
در بخش هاي به ويژه فني با توجه به سهم آنها از استخدام، 
بسيار كم است و در كل صنعت عظيم نفت زنان تنها در 
بخش هاي محدودي حضور دارند، البته اين امري طبيعي 
است كه در قسمت هايي كه كارهاي سخت تر و زمخت تر 
انجام مي شود، حضور زنان كمرنگ تر باشد، اما در بسياري 
موارد ديده مي ش��ود كه حضور زنان در بخش هاي فني 
بسيار كمرنگ است و عمال زنان نتوانس��ته اند در رئوس 
و بدنه اين قسمت ها حضور داشته باش��ند؛ اما اين روند 
خوش��بختانه به ميزان قابل مالحظه اي در حال اصالح 
بوده و زنان در بس��ياري سايت ها و بخش هاي مهندسي 
و فني حضور موثر دارند، اما هنوز هم تا دستيابي به سهم 
مساوي زنان راهي طوالني در پيش رو قرار دارد. متاسفانه 
هنوز هم برخي نگراني از بابت سپردن پست هاي مديرتي 

به زنان وجود دارد و اين نگاه به مس��ائل سنتي خانواده ها 
بازمي گردد. به نظرم ما در يك دوران انتقال هستيم و اگر 
در برخي موارد مديران در رابطه با توسعه پايدار در صنعت 
نفت آموزش هاي الزم را هم ديده باشند، باز هم متاسفانه 
در پياده سازي اين آموزه ها نگران ريسك هستند كه البته 
معتقدم با جس��ارتي كه آقاي دكت��ر روحاني و مهندس 
زنگنه در ساختار ش��كني نش��ان دادند و آقاي مهندس 
زنگنه پذيرفتند كه من در سمت قائم مقامي وزارت قرار 
بگيرم، به طور ناخودآگاه بس��ياري از سدها و سقف هاي 
شيش��ه اي فروريخ��ت و اميدواري ها ب��راي كاهش اين 
ريسك ها افزايش يافت و قطعا اين اقدام به عنوان يك الگو 
تكرار خواهد شد. نكته مهم اين اس��ت كه هر يك از زنان 
در سطح مديريت ارش��د در حوزه جانشين پروري فعال 
باشند. يكي از مس��ووليت هاي مهمي كه به من سپرده 
شده نيز همين مبحث است و برخي از نيروهايي كه ما  در 
اختيار داريم، دوره هاي آمادگي مديريتي را نگذرانده اند. 
شخصا در حوزه آموزش، اعتقادي به تفكيك جنسيتي 

ندارم و معتقدم همه نيروهاي جوان با كمت��ر از ۱0 الي 
۱5 سال س��ابقه بايد آموزش ببينند كه براي اجراي اين 
آموزش ه��ا در وزارت نف��ت برنامه ريزي ش��ده اس��ت و 
دوره ه��اي كوتاه مدت مديريتي در صنع��ت نفت برگزار 
مي شود و هيچ محدوديتي براي حضور خانم ها و آقايان در 
اين زمينه وجود ندارد. اين دوره هاي آموزشي كه به طور 
مجزا براي جوانان اجرايي مي شود، كوتاه مدت و زودبازده 
هس��تند. اگر امروز در صنعت نفت شاهد حضور مديران 
توانمند زن هس��تيم، حاصل برگزاري سه دوره آموزشي 
مديريت  ام بي آي، مديريت پروژه و مديريت ساخت و ساز 
بود كه با مشاركت بهترين دانش��گاه هاي كشور در دهه 
۸0 در صنعت برگزار ش��د و مديراني تربي��ت كرديم. در 
پيگيري مطالبات زنان همواره به نقش قوانين حمايتي 
و فرصت هاي موجود پرداخته مي شود اما به نظر من بايد 
به موضوعات ديگري نيز توجه كرد. مثال اينكه زنان بايد 
به خودباوري برسند، ادعاي بحق داشته باشند و خواهان 
باشند، خوداظهاري زنان با وجود شايستگي آنها خيلي 
كمرنگ است، آنها بايد جس��ارت كنند و عالوه بر تالش 
مضاعف خوداظهاري الزم را نيز داشته باشند؛ اينكه زنان 

تنها در پشت صحنه حضور داشته باش��ند و وسايل و نقش مشاركت اقتصادي زنان در توسعه يافتگي
امكانات را ب��راي مديران فراهم كنند، كافي نيس��ت، 
آنها بايد به صحنه بيايند و توانمندي هاي خود را بروز 
دهند و نشان دهند كه از توانمندي ها و پشتيباني هاي 
آنهاست كه مديران موفق هستند. به لحاظ قانوني هيچ 
منعي براي هيچ پست و سمتي در صنعت نفت وجود 
ندارد و اگر هم محدوديت��ي وجود دارد، حاصل قوانين 
نانوشته اي كه آقايان خود بدعت گذاري كرده اند و الزم 
است كه اين نگرش هاي سنتي از درون اصالح شود و 
بس��ياري از آقايان هنوز به اين باور نرسيده اند كه زنان 
مي توانند در بخش هاي فني ت��ر صنعت نفت حضور 
داشته باش��ند. امروزه توجه به توانمندس��ازي زنان به 
يك حركت همه جانبه ش��امل اصالح��ات فرهنگي، 
اجتماعي، تغيير تدريجي باورها و ارزش ها تبديل شده 
و نقش آفريني و توانمندسازي زنان در موفقيت دولت ها 
بسيار موثر اس��ت. در پايان ميالد فرخنده و خجسته 
حضرت فاطمه زهرا)س( اسوه تمام عيار مكارم و هفته 
بزرگداشت مقام زن و روز مادر را به همه مادران و زنان 
قائم مقام وزير نفت تبريك و تهنيت عرض مي نمايم.  

قوه مقننه به عنوان نهاد قانونگذار  
و ناظر نق��ش بس��يار مهمي در 
بهبود وضعي��ت زن��ان و احقاق 
مطالبات آنان دارد. بدون ش��ك 
فعاليت مجل��س و فراكس��يون 
زنان ارتباط مستقيمي با شرايط 
و فض��اي كلي سياس��ي كش��ور 
با تمركز بر سطح دموكراتيك شدن و ميزان نفوذ و تاثير 
مردم دارد. در س��ال هاي جنگ به خاطر فضاي انقالبي و 
شرايط حساس و امنيتي آن دوره موضوع زنان در مجلس 
اهميت ويژه اي نداش��ت. بعد از آن و در مجالس س��وم و 
چهارم نيز آنچنان كه انتظار مي گرفت موضوع زنان مورد 
توجه قرار نمي گرفت و نماين��دگان زن در اين دوره ها به 
گونه اي موضوع زنان را كه همواره يكي از سياس��ي ترين 
مسائل كشور بوده در پرتو مالحظات و رقابت هاي سياسي 
ديدند. اين وضعيت تا دوره پنجم مجلس نيز كم و بيش 

ادامه داشت. در اين دوره همزمان با طرح و تقويت موضوع 
زنان در جوامع بين الملل و تش��كيل مركز امور مشاركت 
زنان در رياست جمهوري تمركز بر مس��ائل زنان بيشتر 
شد و در حوزه فعاليت نمايندگان مجلس نيز جايگاه بهتر 
و مناسب تري پيدا كرد. در مجلس پنجم شاهد بوديم كه با 
وجود ديدگاه هاي مختلف سياسي در مجلس، نمايندگاني 
كه توجه بيشتري به حقوق انساني زنان داشتند گام هاي 
موثرتر و مش��خص تري در دفاع از حقوق زنان برداشتند. 
گام هاي خوبي مث��ل اجرت المثل و تالش ب��راي ورود به 
مساله حقوق زنان در خانواده. با اين حال مي توان گفت كه 
مجلس ششم بيش از هر ۱0 دوره گذشته در زمينه حقوق 
زنان فعاليت و تالش كرد. در اين دوره كه بخش��ي از آن با 
دوران اصالحات متقارن بود، تعداد نمايندگان زن بيش از 
دوره پنجم نبود اما تالش و تحركات بيشتري در راستاي 
بهبود وضعيت زنان انجام شد. طرحي هاي مربوط به زنان 
پيش برده شد و تالش هايي براي هماهنگي ديدگاه هاي 

مجلس، حوزه و دانشگاه انجام شد. در بخش نظارتي نيز 
تالش شد تا از فرصت به وجود آمده تحت عنوان اصالحات 
براي بهبود وضع زنان و رفع تبعيض ها اس��تفاده شود اما 
برخي از موضوعات به خاطر ديدگاه هاي شوراي نگهبان 
به نتيجه نرسيد. در اين دوره از مجلس وجه نظارتي بسيار 
پررنگ بود و براي اولين بار فراكسيون زنان شكل و ضرورت 
انسجام بخش��ي فعاليت نمايندگان زن مورد توجه قرار 
گرفت. سطح دموكراتيك سازي در س��ال هاي 7۹ تا ۸3 
سبب شد در مجلس ششم با حمايت اكثريت نمايندگان 
مجلس كه به جبهه دوم خرداد تعقل داشتند، اصالحات 
قانوني موثري انجام ش��ود. در اي��ن دوره طرح هايي براي 
ايجاد فرصت براي صدور شناسنامه فرزندان زنان ايراني، 
 ازدواج زن��ان ايراني با اتباع خارجي ب��ه نتايج قابل قبولي 
نرسيد زيرا اين مجلس نيز با چالش فشار سنت گرايان و 
محافظه كاران مواجه بود. تالش شد كه كنوانسيون رفع 
كليه اشكال تبعيض عليه زنان به عنوان نمادي در جهت 

بهبود وضعيت زنان مورد بررس��ي قرار گرفت��ه و ايران به 
عضويت كنوانس��يون درآيد اما با فش��ار تبليغاتي بسيار 
شديد اين اتفاق نيفتاد. به نظر مي رس��د كه در دوره هاي 
هفتم، هشتم و نهم مجلس شاهد عقبگردهاي شديدي 
در مسير از دست دادن موقعيت ها و امتيازات و حقوق به 
دست آمده زنان بوديم، به جاي تقويت جايگاه زنان به دفاع 
از حقوق مرداني كه به دنب��ال تنوع طلبي بودند رفته و در 
راس��تاي تصويب قوانيني مثل چند همسري كوشيدند 
كه البته با مخالفت ش��ديد جامعه مدني مواجه و اصالح 
شد. در مقابل سياست هاي اصالحات براي خانه نشيني 
زنان در مقام دف��اع از حقوق مردان براي حض��ور در بازار 
كار برآمدند. در اين دوره نيز قطعا تالش هايي براي بهبود 
وضعيت زنان صورت گرفت اما چون اكثريت نمايندگان 
قائل به مس��ائل زنان نبوده و جنبش زنان را يك جنبش 
وارداتي مي دانس��تند، ش��اهد عقبگرد ج��دي بوديم تا 
جايي كه سهميه بندي جنسي عليه زنان و بومي گزيني 
دانش��جويان جهت كاهش تعداد دانش��جويان دختر با 
استقبال نمايندگان مجلس مواجه شد. نمايندگان زن در 

اين دوره ها مساله حضور اجتماعي زنان در حوزه عمومي زنان مجلس دهم موفق به تشكيل هويت جمعي نشدند
را در چارچوب اولويت هاي خود نمي دانس��تند. اين در 
حالي است كه امام خميني)ره( بارها بر حضور اثرگذار 
زنان در عرصه حيات عمومي جامع��ه تاكيد كرده اند. 
مجلس دهم در اين فضا و بعد از رد صالحيت گسترده 
زنان باتجربه و فعال در حوزه زنان تشكيل شد و باز هم 
با اقبال مردم شاهد دو برابر شدن تعداد نمايندگان زن 
بوديم. با وجود كنار گذاش��تن خان��م خالقي، نماينده 
اصفهان تعداد نماينده زن از ۹ نفر به ۱7 نفر رسيد. در 
واقع مردم كار خود را كردند اما زنان نماينده اگرچه اغلب 
در فراكس��يون اميد قرار گرفتند به دليل عدم پيشينه 
فعاليت گروهي و جمعي آن طور كه بايد و شايد موفق 
نبودند و نتوانستند از فرصت هاي ايجاد شده به خوبي 
بهره برداري كنند. برخي از زنان نماينده در مجلس دهم 
حضور تاثيرگذاري داشته اند اما هويت جمعي آنها در 
قالب فراكسيون زنان به نحو شايسته شكل نگرفت و اين 
نقصي است كه تا فرصت باقي است بايد در جهت رفع 

آن برآمد. 
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