
امنيت اجتماعي پديده گمنامي است و كودكان بي هويت 
گمنام ترين حاشيه نشينان هستند. 

    بي هويتي چرخه آسيب اجتماعي است 
كودكان بي هويت به نوبه خود يك��ي از مخاطرات جدي 
اجتماعي در اين سال ها محسوب مي شوند؛ كودكاني كه به 
دليل برخوردار نبودن از حقوق اجتماعي، هويتي زيرزميني 
و پنهان پيدا كرده اند و به اجبار وارد چرخه اي از مشكالت و 
مسائل اجتماعي شده اند و در بسياري از موارد خأل هويتي 
آنها را براي ادامه زندگي تبدي��ل به كودكان كار مي كند 
و متعاقب بي هويتي اين كودكان شاهد ديگر پديده ها و 
آسيب هاي اجتماعي ازجمله كودكان كار، كودك آزاري 
و... هس��تيم كه همگي آنها در بستر همين آسيب يعني 

بي هويتي به وجود آمده است. 
طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدني ثبت ازدواج براي زنان ايراني 
با مردان غيرايراني در ازاي صدور مجوز از سوي دولت است. 
طبيعي است كه مجوز دولت در صورتي داده مي شود كه 
ورود شوهر به خاك ايران قانوني باشد. زناني كه در خارج 
از ايران با مردان خارجي ازدواج مي كنند و شوهرشان به 
صورت قانوني وارد كش��ور مي شوند هم مشكلي ندارند و 
شامل همان ماده ۱۰۶۰ قانون مدني مي شوند. اما اليحه 
اخير اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني در راستاي 
جمعيتي است كه از سال ۸۶ تاكنون بدون هويت هستند 
و پدرانشان به صورت غيرقانوني وارد كشور شده اند. اينها 
عمدتاً مردان تبعه افغانستان، عراق و پاكستان هستند و 
اتباع اسپانيا و استراليا و برخي كشورهاي ديگر هم مشمول 

اين وضعيت هستند. 
به بيان ديگ��ر مصاديق مصوبه 23 ارديبهش��ت مجلس 
بيشتر فرزندان حاصل از ازدواج هايي است كه ثبت رسمي 
نشده اند و صرفاً ثبت شرعي ش��ده اند. اينها براي اعطاي 
تابعي��ت نيازمند ارائه س��ند ثبت ش��رعي ازدواج خود و 
همچنين مدرك اعالم تولد هستند كه البته برخي از اينها 
چون متعلق به دهك هاي پايين و فقير هستند حتي تولد 

فرزندانشان در بيمارستان صورت نگرفته است. 
بنابراين آمار مشموالن اين مصوبه مجلس دقيق نيست و از 
5۰ هزار تا يك ميليون نفر تخمين زده مي شوند. بنا بر اعالم 
وزارتخانه هاي رفاه و كشور اغلب اين افراد ساكن استان هاي 

مرزي كشور هستند. 
   تابعيت از مادر مورد تأييد دين است 

بعد از رس��انه اي ش��دن ناكامي مرحوم مريم ميرزاخاني 
رياضيدان فقيد كشورمان در گرفتن شناسنامه ايراني براي 
فرزندش كه حاصل ازدواج وي با يك تبعه كانادايي بود و 
از ابتداي ارديبهشت سال جاري كه اليحه اعطاي تابعيت 
به فرزندان مادران ايراني از س��وي دولت تقديم مجلس 
شد، ابعاد مختلف اين موضوع مورد بررسي شد، اما زمينه 

جامعه شناسي آن كمتر مورد توجه قرار گرفت. 
حسين متفكر، جامعه شناس و عضو هيئت علمي دانشگاه 
در اين باره به »جوان« مي گويد: تابعيت فرزند از مادر در 
مسائل ديني ما تحت عنوان اشرف ابوين هم هست. يعني 
در شرايطي كه پدر و مادر هر دو مسلمان نباشند، فرزند تابع 
پدر يا مادر مسلمان و مسلمان است. بنابراين از منظر ديني 
اعطاي تابعيت از مادر اشكالي ندارد. حاال اغلب فرزندان 
مادران ايراني مورد بحث از پدر مسلمان هم هستند. وي 
مي افزايد: از طرف ديگر از آنجا كه در ايران ساكن هستند، 
تربيت آنها هم مطابق با محيط صورت مي گيرد و از اين 
لحاظ هم مي توانند يك ايراني باش��ند. به طور كلي يك 
فرد وقتي مي تواند عضوي از يك جامعه باشد كه فرآيندي 
هفت گانه را پشت سر گذاشته باشد. اول آگاهي بخشي، 
دوم مديريت استراتژيك فكر، سوم جامعه پذيري، چهارم 

مديريت تغيير، پنجم نهادينه س��ازي فرهنگي، شش��م 
فراگيري و هفتم عمومي س��ازي. متفكر ادامه مي دهد: 
در ايران مطابق قوانين و رسومات چنين فرآيندي شكل 
مي گيرد. بنابراين اثرات بر شكل گيري فرهنگ و هويت 
اين فرد بيشتر خواهد بود و مشكل جامعه شناسانه ندارد، 
عالوه بر اينكه دين اسالم به مرور زمان با رويكرد اجتماعي 
بايد گس��ترش پيدا كند. اس��الم مدافع اين نگاه اس��ت، 
جامعه پذيري ديني هم آن را تأييد مي كند و انقالب اسالمي 

هم چنين ادعايي دارد. 
اين جامعه شناس در بخش ديگري از سخنان خود درباره 
ايراد تداخل نژادي در قانوني شدن تبعيت فرزندان مادران 
ايراني مي گويد: مسلم است كه نژادها در شكل گيري جوامع 
نقش دارند اما تقدم ندارند. البته اعطاي تابعيت به فرزندان 
مادران ايراني عوارض طبيعي خواهد داشت. مانند مهاجرت 

پدران اين فرزندان و مسئله سرپرستي اينها يا ادامه زندگي 
پدران در ايران و مس��ئله اش��تغال آنها اما دركل قوانين 

مهاجرتي ما در اين زمينه خيلي سخت نگرفته است. 
   ارتقاي جاي�گاه حقيقي و حقوق�ي زن ايراني 

در دنيا
امان اهلل قرايي مقدم جامعه شناس به »جوان« مي گويد: 
اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني س��اختار جامعه 
را تغيير مي دهد. راه براي مهاجرت و ازدواج و ماندگاري 
اتباع كشورهاي مختلف در كش��ور ما باز مي شود. پدران 
اين فرزندان هم مي مانن��د. اما اين از يك لحاظ اس��ت. 
از لحاظ ديگر اعطاي تابعيت به فرزن��دان مادران ايراني 
احترام به مقام زن است. قرايي مقدم تأكيد مي كند: ما با 
اين كار جايگاه حقوقي و حقيقي زن ايراني را در دنيا ارتقا 
داده ايم. در حال حاضر زن ايراني به هر دليلي با مردي از 
اتباع كش��ور ديگري ازدواج كرده، آيا رواست كه فرزندان 
آن بي هويت و شناسنامه باشند. اين فرزندان بي هويت در 
معرض انواع آسيب هاي اجتماعي و جرائم هستند. بنابراين 
اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني دو سر سود براي 
جامعه دارد؛ هم به زن مقام و منزلت مي دهد و هم از شيوع 
آسيب هاي اجتماعي جلوگيري مي كند. وي در عين حال 
معتقد است بايد در اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني 

محتاط بود و همه جوانب آن را در قانون لحاظ كرد.
 به گفته اين كارشناس اعطاي تابعيت به فرزندان مادران 

ايراني مي تواند باعث گرايش خانواده هاي از طبقات پايين تر 
كه از ازدواج محروم هستند به ازدواج با تبعه ساير كشورها 
هم بش��ود و اين در مورد تركي��ب و افزايش جمعيت نيز 
مؤثر است. همچنين ممكن است باعث شود عده اي براي 
دريافت تابعيت با زنان ايراني ازدواج كنند. در كل ممكن 
است تجانس فرهنگي را به هم بزند اما در كل اشكالي ندارد 

و از نظر انساني مورد تأييد است. 
 بر اساس مصوبه دوشنبه 23 ارديبهشت مجلس فرزندان 
حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني با مردان غيرايراني كه 
قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا مي شوند، قبل 
از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام شمسي به درخواست مادر 
ايراني به تابعيت ايران درمي آيند. بنا بر اين گزارش در حال 
حاضر تنها شش كشور جهان اعطاي تابعيت از طريق مادر 

را اجرا نمي كنند. 
همچنين اين مصوبه ابهاماتي نيز دارد كه انتظار مي رود 
قانونگذار در رفع آنها بكوش��د. از جمله اينكه با توجه به 
حجم درخواست براي دريافت تابعيت چطور دستگاه هاي 
امنيتي مي توانند ظرف سه ماه صالحيت امنيتي تعداد 
زيادي متقاضي را بررسي كنند؟ ضمن اينكه دغدغه مسائل 
چندتابعيتي ها هنوز براي عده اي از برنامه ريزان كش��ور 
وجود دارد.  گفتني اس��ت اين مصوبه مسئوليت كنترل 
مرزها و جلوگيري از ورود غيرقانوني اتباع ساير كشورها به 

ايران را از نيروي انتظامي سلب نمي كند. 
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اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني 
احترام به مقام زن است.  اعطاي تابعيت 
به فرزندان مادران ايراني دو س�ر سود 
براي جامعه دارد؛ هم به زن مقام و منزلت 
مي ده�د و هم از ش�يوع آس�يب هاي 

اجتماعي جلوگيري مي کند

مصاديق مصوبه 23 ارديبهشت مجلس 
بيش�تر فرزندان حاصل از ازدواج هايي 
است که ثبت رسمي نش�ده اند و صرفًا 

ثبت شرعي شده اند

از روي رفت�ار دو س�ال و ني�م گذش�ته آم�وزش و پ�رورش مي ت�وان 
مطمئن ش�د که اي�ن نهاد به جاي�ي متعهد اس�ت که آموزش جنس�ي 
را گس�ترش ده�د. ح�اال هرچق�در ه�م تكذي�ب و ان�كار کن�د ب�از 
فايده ن�دارد و دم خ�روس اين موض�وع از جاي�ي بي�رون مي زند. مثل 
اين ب�ار ک�ه دم خ�روس 2030 از مجله رش�د دانش آموز ارديبهش�ت 
98 وي�ژه پايه ه�اي چه�ارم ت�ا شش�م ابتداي�ي بي�رون زده اس�ت. 
با وجود تكذيب آموزش و پرورش از اواخر سال 95 سند 2۰3۰ بر فرآيند تعليم و 
تربيت ما سايه انداخته است و مترصد فرصتي است تا خودي نشان دهد. پيشاني 
اين سند راهبرد چهارم آن است و خانواده ها اكنون اين سند را با اين راهبرد كه 
شامل آموزش مسائل جنسي است مي شناسند و هر جا نشانه اي از آن مي بينند 
واكنش نشان مي دهند.  چنانچه در هفته گذشته روزنامه »جوان« شش مورد 
تماس از س��وي مادران دانش آموزان ابتدايي دريافت كرد كه گزارش وجود 
رگه هاي 2۰3۰ در مجله رش��د را مي دادند و نس��بت به آن اعتراض داشتند. 
بررسي هاي خبرنگار »جوان« نشان داد مجله رشد دانش آموز ارديبهشت 9۸ 
ويژه پايه هاي چهارم تا ششم در صفحه هاي شماره ۱۸ و ۱9 خود به كودكان 

محافظت از بخش هاي خصوصي بدن در برابر غريبه ها را آموزش مي دهد. 
اين آموزش ها در پنج سرفصل ارائه شده اند كه ممانعت از سوار شدن به خودروي 
غريبه ها، بخش هاي خصوصي بدنت را بشناس، بگو نه!، برو و از محل دور شو و 

رازدار نباش را شامل مي شود. 

   تجاوز به حريم عفت و خانواده 
حاال اين سؤال مطرح مي ش��ود كه چرا آموزش اين مسائل به دانش آموزان با 
مخالفت روبه رو شده است؛ اول اينكه اين آموزش ها شروع يك فرآيند آموزش 
مسائل جنس��ي است كه به خويش��تن داري منتهي نمي ش��ود بلكه داشتن 
ارتباطات را در خارج از چارچوب خانواده مي پذي��رد و فقط به دنبال كاهش 
عوارض بهداشتي و اجتماعي آنها است. به بيان ديگر آموزش هاي جنسي در 
اسناد بين المللي براي هر رده سني بسته جداگانه اي دارد كه هيچ كدام آنها به 

خويشتن داري و پاسخ در حريم خانواده و رفتار عفيفانه منتهي نمي شود. 
    تعريف يونسكو الزم االجراست 

اما آموزش هاي جامع جنسي در اسناد يونسكو تعريف مشخصي دارد. در يكي 
از اسناد يونسكو عبارت يادشده چنين تعريف شده است:

آموزش جامع جنسي، به عنوان روشي براي آموزش مباحث و روابط جنسي 
شناخته مي شود كه متناسب با سن اس��ت، رويكردي فرهنگي دارد و با ارائه 

اطالعات علمي دقيق، واقعي و بدون قضاوت شخصي همراه است. 
اين سازمان در يكي از اسناد خود در تفس��ير اين هدف كه ناظر به »تضمين 
آموزش باكيفيت، برابر و فراگير و ترويج فرصت هاي يادگيري مادام العمر براي 
همه« است، مي گويد :يونسكو تشخيص مي دهد كه هيچ كشوري به توسعه 
پايدار مبتني بر هدف ش��ماره 4 )تضمين آموزش باكيفيت، برابر و فراگير و 
ترويج فرصت هاي يادگيري م��ادام العمر براي همه( نمي رس��د تا زماني كه 

دانش آموزان به خاطر گرايش هاي جنس��ي واقعي مورد تصورشان يا هويت 
جنسي شان خشونت را تجربه كنند يا مورد تبعيض واقع شوند.  بنابراين تفسير 
يونسكو از اين هدف، بسيار گسترده تر از مفهومي است كه به طور معمول به 
ذهن مي رسد و حتي شامل همجنس گرايان هم مي شود. در ادامه همين تفسير 
اين موضوع با صراحت بيشتري بيان شده اس��ت :خشونت بر اساس گرايش 
جنسي يا هويت جنسي يا تظاهر به جنسيت خاص، عموماً متوجه اين گروه ها 
مي شود: دانش آموزان همجنس گرا يا دوجنسي هستند )همجنس گراهراسي( 
دانش آموزاني كه تراجنسي هستند )تراجنس هراسي( و كساني كه تظاهرات 
جنسيتي شان در دو گروه معمول جنسيت )زن و مرد( نمي گنجد؛ مانند پسراني 
كه تصور مي كنند مؤنث هستند و دختراني كه تصور مي كنند مذكر هستند. 

با توجه به مطالب يادشده مي توان گفت »آموزش جامع جنسي« كه در سند 
2۰3۰ به آن اشاره شده و مس��ئوالن آموزش و پرورش جمهوري اسالمي نيز 
ظاهراً خود را موظف به اجراي آن دانس��ته اند، يك راهبرد مبتني بر »روابط 
جنسي س��الم« اس��ت كه هيچ رويكرد عفيفانه ندارد و به جاي كنترل  اصل 
رفتار پرخطر، بر كاهش آسيب هاي آن تأكيد مي كند. بديهي است كه چنين 
رويكردي هرگز با فرهنگ اسالمي ايراني كشور ما هيچ تناسبي ندارد. در اين 
ميان نبايد فراموش كرد كه مالك عمل به تعهدات بين المللي تفسيري است كه 
تهيه كنندگان اسناد بين المللي از معنا و مفهوم و قلمرو آن تعهد ارائه مي دهند و 

اين موضوع به پرده دري و شكستن مرزهاي حيا و عفاف منجر مي شود.

پاي 2030 به مجله رشد دانش آموز هم باز شد
آموزش جامع جنسی مذکور در سند 2030 رويكرد عفيفانه ندارد

واکنش

  نفيسه ابراهيم زاده انتظام
خبر شناسنامه دار شدن فرزندان مادران ايراني 
احساس�ات انس�اني مان را تحري�ک مي کند؛ 
فرزنداني که تمام آينده و رؤياهايش�ان در گرو 
داشتن دفترچه اي چند برگي به اسم شناسنامه 
اس�ت که تعيين مي کند آن فرزن�دان اهل کجا 
باش�ند و خود را متعلق به کجا بدانند و در کدام 
س�رزمين ريش�ه بدوانند. دفترچه اي که بدون 
داشتن آن هيچ نظام اجتماعي آنها را نمي پذيرد 
و مانند وصله اي ناجور هدف تحقير جبري روزگار 
مي شوند. اين کودکان در حالي به دنيا آمده اند که 
در دنياي به اين بزرگي هيچ جايي براي آنها نبوده 
و هيچ جامعه اي ب�راي پذيراي�ي از آنها آغوش 
نگشوده است. آن هم به جرم اينكه والدين آنها 
اهالي يک کشور نيس�تند. کودکاني که از همه 
کودکانه هاي دنيا به حداقل ها دلخوشند و رؤياي 
آينده روش�ن را در ميان کوچه هاي خاك آلود و 
پشت دِر مدرسه و محروم از خدمات اجتماعي 
مي جويند. طرف ديگر اين تصوير زناني هستند 
که زندگي شان را با مرداني از ديار ديگر شريک 
ش�ده اند. دليلش هر چيزي مي توانسته باشد. 
تفاوت ازدواج اين زنان اين است که به جاي آنكه 
آنها به خانه بخت بروند، مي خواهند بختشان را 
به خانه و کشورشان بياورند اما يک چيز مسلم 
است و آن اينكه آنها هم مثل تمام دختران دنيا 
به اميد زندگي بهتر ازدواج کرده اند. اغلب آنها که 
از اقشار ضعيف جامعه هستند نمي خواهند پاي 
سختي هاي زندگي مجردي را به دنياي کودکان 
خود هم بكشانند، اما عدم پذيرش فرزندانشان 
از س�وي جامعه فرصت ديگري برايش�ان باقي 
نمي گذارد.  هيچ چيز براي يک مادر سخت تر از 
اين نيست که بداند فرزندانش قرباني انتخاب او 
هستند؛ مادري که تصوري از آينده فرزندانش 
ندارد. رؤياي مادرانه »فرزندم براي خودش کسي 
شود« را هر شب با اشک هايش مي شويد تا اين 
بلندپروازي هاي مهربانانه کودکش را هوايي نكند 
و درد محروميت را برايش بيشتر نسازد. حاال چند 
صباحي است جامعه تصميم گرفته اين تصوير را 
براي اين مادران و فرزن�دان آنها تغيير دهد و با 
اعطاي تابعيت ايراني به فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ايراني با مردان غيرايراني به آنها فرصت برابر 
دهد تا دنيايشان را رنگين کماني کنند. با اين کار 
جهيزيه اين زنان بيش از ساير زنان خواهد بود. 
آنها تابعي�ت خود را هم با افتخ�ار به خانه بخت 

مي برند و به فرزندانشان آينده هديه مي دهند. 
            

حدود ۱۸ س��ال از ط��رح موضوع اعط��اي تابعيت به 
فرزندان مادران ايراني مي گذرد و مادران ايراني زيادي 
به خاطر ازدواج با مهاجرين غيرقانوني شاهد محروميت 
فرزندانشان از داشتن تابعيت ايراني و خدمات اجتماعي 

و آموزشي هستند. 
در ايران اعطاي تابعيت بر اس��اس قاعده خون و خاك 
است و تابعيت اصلي درواقع همان تابعيت نسبي است و 

تنها از طريق پدر منتقل مي شود. 
بنابراين كودكان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان 
غيرايراني سال ها است بدون هويت در كشور زندگي 
مي كنند و امكان دسترس��ي به خدم��ات اجتماعي و 
آموزش��ي را ندارند. مادران اين كودكان اغلب از اقشار 
محروم جامعه هستند و به دليل محروميت و پاره اي از 
ناهنجاري ها به صورت صرفاً شرعي و حتي بدون اينكه 
ازدواج خود را قانوني كنند، بدون ثبت ازدواج با مردان 
غيرايراني و اكث��راً افغاني، ازدواج كرده اند. بر اس��اس 
سرشماري هاي وزارت رفاه، ۱4 مليت شناسايي شده اند 
كه با زنان ايراني ازدواج  كرده اند و در ايران هستند، اما 
بچه هايشان شناسنامه ندارند كه دو مليت اصلي در اين 
زمينه افغانستاني ها و عراقي ها بوده اند. اين افراد غالباً نيز 
به دليل بي هويتي و اختفا در حاشيه هاي شهرها ساكن  
هستند و عماًل پديده حاشيه نش��يني را نيز وخيم تر 
مي كنند زيرا بزرگ ترين مخاطره حاشيه نشينان براي 
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    طاهره صالح 
اين روزها نوع پوشش بانوان سرزمينم و دسترسي برابر آنها به امكانات 
اجتماعي مثل حضور در ورزشگاه ها به نماد آزادي هاي مدني در كشور 
تبديل شده است. از طرفي مخالفان آزادي حجاب با عناوين مختلف، 
برگ هاي برنده در برتري اعتقاد و رفتار خود رو مي كنند، اما همزماني 
اين بكش نكش هاي زنانه كه اتفاقاً در اتاق فكرهاي مردانه طرح ريزي 
مي ش��وند با س��الروز تولد ملكه رياضي جهان بانو مريم ميرزاخاني 
توجهم را به مسئله اي جلب كرد و انتشار گزارش زندگي و مرگ او كه 
از جاده هاي ايران تا استنفورد تعقيبش كرد، در كنار زندگي يك زن 
رقصنده امريكايي در بي بي سي براي نوشتن اين مطلب مصمم ترم 
كرد. يادم اس��ت قباًل كه ما درگير كنكور و انتخاب رشته بوديم هم 
مسئله تبعيض بين دختران و پسران دغدغه عده اي بود، اما شكلش 
فرق مي كرد. مثالً تبعيض شماران آن موقع به اينكه تحصيل دختران 
در رشته هايي مثل مهندسي معدن يا گرايش قدرت مهندسي برق 
محدوده ش��ده بود معترض بودند و عرصه رقابت براي تحصيل در 
رش��ته هاي فني و مهندس��ي را آني و كمتر از آني رها نمي كردند و 
الحق و االنصاف سهم قابل قبولي از ورودي هاي اين رشته ها را از آن 
خود مي كردند يا ما هفته ها با مسئوالن دانشگاه سر و كله مي زديم 
تا دختران عضو تيم روباتيك دانشگاه هم بتوانند بدون محدوديت 
زماني و 24 ساعته از باشگاه روباتيك و امكانات آن استفاده كنند و 
وقتي خواس��ته مان از طرف رئيس دانشگاه پذيرفته شد فتح الفتوح 
دخترانه مان را جشن گرفتيم و تقريباً يك هفته شبانه روز در كارگاه 
روباتيك دانشگاه در استفاده از وسايل و امكانات دلي از عزا درآورديم 
تا ثابت كنيم اليق مرحمت كريمانه جناب رئيس هس��تيم يا موقع 
كنكور از سالن مطالعه يكي از كتابخانه هاي ش��رق تهران استفاده 
مي كرديم كه براي پسران ش��بانه روزي بود اما دخترها بايد ۸ شب 
سالن را ترك مي كردند. اينقدر اصرار و اعتراض و جر و بحث كرديم 
كه باالخره دخترهاي شب خوان مثل من هم توانستند تا صبح از سالن 
مطالعه استفاده كنند منتها با اين شرط كه از شب تا صبح اجازه تردد 

در راهروها و خروج از سالن را نداشته باشند. 
اما االن خواسته هاي دختران سرزمينم محدود شده به نوع پوشش 
و حضور در ورزش��گاه و اينطور ب��ه آنها القا مي ش��ود كه حقوقتان 

اينهاست. 
غافل از اينكه بايد هوشيارتر عمل كنيم. اين همه قشري گري »تو 
ذوق زننده« است. اگر هم دنبال برابري باشيم بايد حواسمان باشد 
پسرها از سال هاي ابتدايي دانش��جويي و در فعاليت هاي تشكلي و 
صنفي تا فعاليت هاي تحقيقاتي بيشتر از دختران مديريت را تمرين 
مي كنند. اين در حالي است كه بخشي از مديريت علم و بخش قابل 
مالحظه تر آن تجربه است كه دست دختران و زنان سرزمينم از اين 
تجربه كوتاه است. آخر سر مديران زن چون تمرين نكرده اند با وجود 
تحصيالت و م��دارك تحصيلي با نمره هاي باال مدير نمي ش��وند و 
مردان كه تا پيش از اين نتوانسته بودند زنان را از عرصه رقابت حذف 
كنند به همين راحتي آنها را حذف مي كنند. عالوه بر اينكه زنان به 
خاطر موقعيت شغلي متزلزلشان با هم رقيبند و تحت تأثير ناامني 
ش��غلي و عدم اطمينان از آينده حرفه اي شان روحيه كار گروهي و 
جمع پذيري را هم از دست داده اند و در عمل براي حضور مؤثر و فاخر 
و سطح باال در اجتماع خلع سالحند. زمينه هاي علمي و تحقيقاتي 

كه به هيچ كس وصال نمي دهد هم بماند. 
حاال ممكن است انتخاب آزاد نوع پوشش يا حضور در ورزشگاه بعضي 
از دختران و زنان را در دوره اي راضي كند اما به نظر من اين خواسته ها 
يكجور نشاني غلط و تب اس��ت كه به مرور فرومي نشيند. دولت هايي 
كه نمي توانند اقدام مؤثرتر و ريش��ه اي تري براي زن��ان انجام بدهند 
به پيگيري همين اقدامات اكتفا مي كنند و در اي��ن زمينه ها خود را 
كنار مردم و مردم را مقابل حكومت قرار مي دهند تا عالوه بر تكميل 
نمايششان اين البه ال امتيازي هم از حاكميت بگيرند. در اين ميان اين 
مردم و زنان سرزمينم هستند كه بازي مي خورند. از طرف ديگر قرار 
دادن گزارش زندگي دو زن از دو سرزمين با دو هدف متفاوت در زندگي 
كنار هم و نشان دادن سطح يكسان فعاليت و موفقيت آنها آن هم در 
خبرگزاري ای مانند بي بي سي كه اتفاقي اخبارش را نمي چيند، اينطور 
القا مي كند كه در غرب و در كنار آزادي هاي پوششي، هم زن رقصنده 
هم زن دانشمند، هم زن خانه دار با حقوق شهروندي برابر و آزادي هاي 
مدني كنار هم زندگي مي كنند. مگر در غرب زنان مدير سياس��ي با 
نقش هاي راهبردي حضور ندارند؟ آيا در كنار نقش مادري و همسري از 
عهده مسئوليت هاي اجتماعي خود برنمي آيند؟ رئيس جمهور كرواسي 
هم به عنوان يك نمونه هم��ه چيز تمام معرفي مي ش��ود كه در ايام 
جام جهاني اخير به اندازه خود اين تورنمنت توجهات را به خود جلب 
كرد.  اما اين سؤال را بايد زنان س��رزمين من پاسخ دهند كه آيا شما 
هم جاي پايتان را در رديف هاي مديريتي و مناصب علمي و سياسي و 
اجتماعي محكم كرده ايد كه حاال دنبال حضور در ورزشگاه هستيد؟ 
مطمئنيد نمايندگان انگشت شمار شما در هيئت هاي بلندمرتبه اداره 

كشور اسباب نمايش سياسي و جناحي نيستند؟ 
من مطمئنم مسير فتح عرصه هاي كليدي به دست زنان از سرزمين 
توانمندي هاي فردي مي گذرد نه از نوع پوشش و دسترسي برابر با 

مردان به صندلي هاي استاديوم ها.
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