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از بندهای ماده 102 قانون برنامه ششــم توســعه این است که ساالنه و از سال 
96 باید 10درصد میانگین ســن ازدواج کمتر بشــود. اجرای این بند برعهده 
ســتاد ملی زن و خانواده گذاشته شده است. طی 6 ســال اخیر فقط یک بار 
این ستاد تشکیل جلســه داده است. درحالی که مجلس مردادماه امسال وزیر 
ورزش و جوانان را برای مســئله ورزشگاه رفتن زنان به صحن مجلس می آورد.

در روزهای گذشته خبر شهادت سپهبد حاج 
قاســم سلیمانی و یارانش در حمله ناجوانمردانه 
تروریســت های آمریکایی موجی از غم همراه با 

غرور را در بین مردم ایجاد کرد.
مردم در غم سردار بزرگی که سال های عمر 
خود را شجاعانه در دفاع از میهن و اسالم سپری 
کرده بود عزادار شــدند و البته به داشتن چنین 

فرزندان رشید و قهرمانی به خود بالیدند.
شهادت سردار سلیمانی یک بار دیگر فرهنگ 
ناب ایثار و شهادت را در کشور به نمایش گذاشت 
و عطر خوش فداکاری و از خود گذشــتگی را در 

سراسر میهن پراکنده کرد.
ورود پیکر مطهر این شهدا به کشور با استقبال 
بی نظیر مردم در استان های مختلف همراه شد تا 
یک بار دیگر دنیا شاهد باشد مردم ایران چگونه 

قدرشناس فرزندان و قهرمانان خود هستند.
در این روزها اما اتفاق زیبا و قابل تقدیری در 
مدارس کشور رخ داد. با شهادت سردار سلیمانی 
و یارانش، در مدارس کشــور ویــژه برنامه هایی 

در معرفی و بزرگداشــت این شــهید واالمقام با 
حضور پررنگ دانش آموزان برگزار شد. معلمان و 
مسئوالن مدارس از شخصیت این شهید واالمقام 
و نقشی که به همراه شهدای مدافع حرم در حفظ 
آرامش و امنیت کشــور داشــت سخن گفتند. 
برنامه هایی همچون نقاشی و انشا با موضوع شهید 
و برنامه های متنوع دیگرهمچون عزاداری بخشی 
از کارهای زیبا و مثبت انجام شــده در مدارس 

طی این ایام بود.
این کار که قطعا اثرات ویژه و ســازنده ای در 
دانش آموزان دارد در حالی است که طی سال های 
اخیر برخی اقدامات و طرح های مشکوک از جمله 
اجرای سند 2030یا حذف و کم رنگ کردن برخی 
مطالب مفید درسی می رفت تا دانش آموزان را از 
فضای دل انگیز ایثار و شــهادت دور نگه دارد اما 
بدنه و مدیریت انقالبی نهاد آموزش و پرورش و 
مدارس با ورود هوشــمندانه و موثر در ماجرای 
شهادت سردار سلیمانی و تاثیر مثبت این اقدام 

روح تازه ای به حال و هوای مدارس بخشیدند.

موضوع مهم معرفی قهرمانان و الگوهای ملی 
و ارزشــی به کودکان و نوجوانان در کشور ما از 
این رو اهمیت ویژه دارد که بســیاری از کشورها 
از فقدان الگوی واقعی رنج می برند، به همین علت 
به سمت ساخت فیلم و انیمیشن و... می روند تا با 
معرفی قهرمان و الگوهای قالبی و غیر واقعی این 
خالء را پر کنند و عجیب و تاســف برانگیز اینکه 
در موارد زیادی در ســایه برخی کم کاری ها این 
الگوهای قالبی تبدیل به قهرمانان خیالی فرزندان 
ما می شــوند در حالی که خود فهرستی بلند باال 
از قهرمانان و الگوهای جوانمردی و مفاخر دارند.
اقــدام اخیر در مدارس کشــور در روزهای 
پیــش رو را ارج می نهیم و به مســئوالن محترم 
وزارت آمــوزش و پرورش که وعده ورود زندگی 
شهید سلیمانی به کتاب های درسی را نیز داده اند 
پیشنهاد می کنیم ضمن تقدیر از مدیران و معلمان 
در این ماجرا، با اجرای طرحی سراسری در قالب 
مسابقه یا جشــنواره این حرکت خودجوش و با 
ارزش را رنگ و بویی کاملتر و اثرگذارتر ببخشند.

مشــکالت زنان در حوزه قوانین و اجرا از آن 
دست سوژه هایی است که هیچ وقت کهنه نمی شود 
چون اکثر ایــن قوانین و لوایح در مراحل تبدیل 
شدن به قانون به بن بست می خورند و حتی خیلی 
از آنها بعد از قانون شدن هم هیچ وقت رنگ اجرایی 

شدن را به خود نمی بینند.
حرف موافقین دولت و مجلس فعلی این است 
که بودجه مانع به ثمر رسیدن قوانین و لوایح حوزه 
زن و خانواده است. درحالی که مخالفین حرف های 
دیگری مثل عدم توجــه کافی یا تمرکز بر روی 
مسائل فرعی به خصوص قوانین بین المللی را به 

میان می کشند.
به گزارش فارس، میزگرد بررســی قوانین و 
لوایح مجلس در حوزه زن و خانواده در دانشــگاه 
علوم پزشکی تهران بر حول همین محور چرخید. 
بسیج دانشگاه علوم پزشکی تهران از خانم ها فریده 

در کنار برجام که به عنوان مهمترین دستاورد 
بین المللی دولت تدبیر و امید نامیده می شــد و 
البته امروز از آن دیگر چیزی باقی نمانده است، 
طرح تحول سالمت مهمترین دستاورد داخلی و 
اجتماعی این دولت به شمار می رفت. این طرح 
اما به قدری به فراموشــی سپرده شده است که 
انگار اصال وجود نداشته است. طرح تحول که با 
هدف کاهش پرداختی از جیب مردم و برقراری 
عدالت در دریافت خدمات سالمت به میدان آمد 
حال و روز وخیمی دارد و به اصطالح شکســت 

خورده است.
البته که شکست طرح تحول سالمت مسئله 
تازه ای نیست و برخی از کارشناسان حوزه سالمت 
همان سال های ابتدایی هشــدارهایی را درباره 
آینده این طرح داده بودند. برای نمونه مســعود 
پزشــکیان، وزیر اسبق بهداشت در مردادماه 94 
عنوان کرده بود: »»طرح تحول نظام سالمت از 
بن غیرعلمی، غیرقانونی و غیرکارشناسی است، 
چون طرحی که برای یک نفر ۱00 میلیون و برای 
دیگری یک میلیون درآمد داشــته باشد، اشتباه 
است؛ رضایتمندی از این طرح به شکل محدود 
ادامه خواهد داشــت، چون هم اکنون که ابتدای 
طرح است دولت پول باالیی در این طرح هزینه 
کرده و به خاطــر همین منابع خوب، یک موج 
رضایتمندی به وجود آمده اما همه اینها به شکل 
محدود بوده و تنها به عنوان یک ُمســکن عمل 

خواهد کرد.«
استعفا یا پذیرش شکست؟

دیــری نپایید کــه پیش بینی وزیر اســبق 
بهداشت محقق شد و دی ماه 97 پس از حدود 
چهار ســال از اجرای طرح تحول، حسن قاضی 
زاده هاشمی وزیر وقت بهداشت و درمان به بهانه 
تامین نشدن اعتبار مورد نیاز طرح، استعفاء داد.

این اولین واکنش رســمی به شکست طرح 

گزارش تحلیلی کیهان
  از مهمترین دستاورد داخلی 
دولت تدبیر و امید

طرح تحول سالمت

سرنوشت مبهم

محسن پورعرب

تحول بود. پس از رفتن قاضی زاده، سعید نمکی 
جایگزین وی شد. روی کار آمدن نمکی همراه با 
حاشیه هایی نیز بود که یکی از مهمترین آنها تاکید 
دولت به وی برای ادامه طرح تحول بود. به عبارت 
دیگر دولت برای وزیر شدن نمکی شرط گذاشت!

اما نکتــه جالب توجه اظهارات نمکی درباره 
طرح تحول بود. وی در زمان گرفتن رای اعتماد 
در مجلس دربــاره طرح تحول اظهار داشــت: 
»طرح دارای نقص هایی بود که باید به جنبه های 
اقتصادی طرح با نگاهی کارشناســی بپردازیم. 
تالش می کنیم طــرح را به گونه ای پیش ببریم 
که کارشناســان اقتصادی هم نگاهشــان به آن 
مثبت باشد. درباره پرونده الکترونیک سالمت و 
نظام پرداخت نوین، فاصله طبقاتی پرداخت بین 

پزشک و پرستار باید درست شود.«
نمکی سکان وزارت بهداشت را به دست گرفت 
و برخالف انتظارها که توقع می رفت وی تمرکزش 
را بر احیای طرح تحول و رفع نقایص آن بگذارد، 
هم و غمش را برای برخورد با فســاد در سازمان 
غذا و دارو و وزارت بهداشت گذاشت. اگر چه این 
رویکرد جای تقدیر دارد اما به نظر می رسید مانور 
مبارزه با فســاد دارو تالشی برای به سایه بردن 
طرح تحول بود. طرحی که به عقیده کارشناسان 
ضربه های بزرگی را به اقتصاد شرکت های بیمه 

وارد کرده است.
فقدان رویکرد تحول زا و شرایط وخیم 

شرکت های بیمه
افزایش بار بدهی شــرکت های بیمه پایه از 
جمله تامین اجتماعی و بیمه سالمت بزرگترین 
ضربه طرح تحول سالمت به نظام اقتصادی کشور 
بود. در این باره اکبر شــوکت عضو هیئت امنای 
سازمان تأمین اجتماعی طی گفتگویی گفته بود: 
» بالیی که قاضی زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت 
با اجرای طرح تحول سالمت بر سر دولت، مردم 

و تأمین اجتماعی آورد، هیچکس تاکنون انجام 
نداده بود. در گذشته عملی که ۱00 هزار تومان 
بود، ۱0 درصدش را معادل ۱0 هزار تومان مردم 
پرداخــت می کردند اما با اجرایی شــدن طرح 
تحول، قیمت همان عمــل به ۵00 هزار تومان 
رســید که مردم باید 2۵ هزار تومان را پرداخت 
کنند. بنابراین پرداختی از جیب نه تنها کم نشد 
بلکه 2.۵ تا 3 برابر افزایش یافت. با اجرای طرح 

تحول سالمت در دو بخش هتلینگ بیمارستان ها 
و تعرفه های دریافتی پزشکان بیشترین افزایش 
را داشــتیم، تعرفه های اعمــال جراحی افزایش 
وحشــتناکی پیدا کرده به طــوری که در تاریخ 
بی سابقه بوده است. از سوی دیگر، اجرای طرح 
تحول ســالمت باعث شد ماهیانه 7 تا ۱0 هزار 
میلیارد تومان به تأمین اجتماعی تحمیل شــود 
و بار مالی داشــته باشد که این موضوع به ضرر 

بیمه شدگان، کارگران و تأمین اجتماعی است. 
عالوه بر این در ابتدا قرار بود با اجرای طرح تحول 
سالمت، نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرایی شود 
که متأســفانه هر دوی این طرح ها به فراموشی 
سپرده شد و فقط اشرافی گری پزشکان باقی ماند.«

اوضاع بحرانی سازمان تامین اجتماعی درپی 
اجرای طرح تحول ســالمت در حالی است که 
بررســی عملکرد بیمه ســالمت نیز بیانگر سوء 

مدیریت در اجرای طرح اســت. آذرماه سال 97 
با موافقت رهبر معظم انقالب مبلغ ۵00 میلیون 
یورو از محل صندوق توسعه ارزی برای پرداخت 
بدهی های بیمه ســالمت و رفع مشــکالت این 
شــرکت بیمه ای به این شرکت تخصیص یافت. 
عالوه بر این، بیمه سالمت با مراکز خصوصی قطع 
ارتباط کرد و دایره پوشش خدماتش را به مراکز 
دولتی محدود کرد. اما این پایان بازنگری ها نبود 
و در تازه ترین اقدام، دولتی که افتخارش فراهم 
کردن بیمه رایگان برای افراد فاقد بیمه بود، بیمه 
اجباری سالمت را کلید زد تا با دهک بندی کردن 
اقشار جامعه تنها بخشی از افراد فاقد پوشش بیمه 

را به صورت رایگان حمایت نماید.
در کنار هم قرار دادن اظهارات نمکی در زمان 
رای اعتمادش درباره نقایص طرح تحول و عملکرد 
وی در حــوزه این طرح که فاقد رویکرد جدید و 
تحول زا بوده، همچنین بررسی شرایط دو شرکت 
بیمه ای و ایجاد بدهی های سنگین به دلیل اجرای 
طرح تحول را می توان دومین اعالم غیررســمی 

شکست طرح تحول سالمت دانست.
حاال، شــاید این ابهام به وجود آید که آیا 
طبق مــوارد مذکور می توان نتیجه گرفت که 
طرح تحول واقعا با شکست رو به رو شده است؟

مطمئنا همان طور که پیش از این انتقادهای 
رسانه ها نسبت به طرح شنیده نشده بود، اگر این 
تحلیل و بررســی نیز همراه با اعتراف یک مدیر 
دولتی نبود بازهم مورد بی توجهی قرار می گرفت.
اعالم رسمی شکست طرح تحول سالمت

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا 
در گفتگویی اعالم کرده است طرح تحول سالمت 

با شکست مواجه شده است!
احمد میدری تصریح کرده است: »سؤال این 
است که چرا این دولت که منتقد دولت قبل بود 
مجدداً یارانه نقدی داد. حال به شصت میلیون نفر 

به جای هشتاد و چهار میلیون نفر، ما می گوییم 
به شصت میلیون نفر یارانه می دهیم. اما همین 
دولت در سال ۱393 هم قیمت بنزین را آزاد کرد 
و درآمد حاصل از آن را به بخش بهداشت برد. اگر 
توانســته بودیم طب را واقعاً ملی کنیم و مسئله 
بهداشت از دغدغه ایرانی ها خارج می شد، مطمئن 
هســتم این بار آقای روحانی می گفت آموزش و 
پرورش را درست کنیم. اما روحانی دید هر چقدر 
پول به بخش بهداشت می برد باز هم کم می آید و 
وعده هایی داده که محقق نمی شود. رئیس جمهور 
به وزارت بهداشت و وزارت رفاه اعتماد کرد. آنها 
گفتند این پول را به بخش بهداشــت بدهید، اما 
نتیجه چه شد؟ بیمارستان ها و داروخانه ها، همه از 
دولت طلبکار شدند. وضعیت درمان هم به شرایط 
قبل از آقای روحانی برگشت. طرح تحول سالمت 
شکست خورد آن هم با وجود اینکه درآمد یارانه ها 
را جذب خود کرده بــود. باید ببینیم چرا طرح 
تحول سالمت شکست خورد. ما گفتیم که با ۱2 
هزار میلیارد تومان می توانیم دغدغه سالمت مردم 
ایران را حل کنیم اما چه اتفاقی افتاد؟ این پول 
را در میان طبقه ممتاز پزشکان تزریق کردیم و 
هــم از جیب مردم و هم از جیب بخش عمومی 
پرداخت کردیم اما نتوانستیم تحولی ایجاد کنیم.«
اظهارات معاون رفاه اجتماعی وزیر رفاه دولت 
دوازدهم را بدون شــک می توان سومین اعالم 

رسمی شکست طرح تحول برداشت کرد.
اکنون با وجود ســه اعالم رســمی و 
به شکست طرح تحول  غیررسمی نسبت 
سالمت، ســؤال اصلی این است که دولت 
تدبیر و امیــد در ادامه دوره مدیریتی اش 
آیا رویکرد جدید و متحول کننده ای را در 
دستور کار دارد یا قرار است همین دست 
فرمان به صورت چراغ خاموش ادامه پیدا 

کند؟

 فراکسیون امید مجلس 
برای زن و خانواده چه کرده است؟

میزگرد بررسی قوانین و لوایح زنان و خانواده

اوالدقباد رئیس فراکســیون زنان مجلس، فاطمه 
ذوالقدر عضو فراکســیون زنــان مجلس، فاطمه 
رهبر نماینده سابق مجلس شورای اسالمی، فرشته 
روح افزا، عضو شورای عالی فرهنگی اجتماعی زنان 
و توران ولی مراد پژوهشگر و فعال حوزه زنان دعوت 
کرده بود تا در یک میزگرد و مناظره به سؤاالت و 
ابهامات پیرامون قوانین حوزه زن و خانواده پاسخ 
بدهند. البته خانم معصومه ابتکار؛ معاون امور بانوان 
و خانواده ریاســت جمهوری هم قرار بود در این 
نشست حضور داشته باشد که صندلی وی تا پایان 
 مراسم خالی ماند. در ادامه گزارشی روایی از این 

میزگرد می آید.
 یا قانون را عوض کنید 

یا اجرایش کنید
مجری: قانون تســهیل ازدواج که این 
روزها چهاردهمین سال اجرایی نشدن آن 
هم سپری شــد، چرا این همه سال معطل 
مانده اســت؟ تکلیف 11تا 13میلیون جوان 
18تا 30سال که در آستانه ازدواج هستند 
اما موفق به ازدواج نمی شوند چه خواهد شد؟ 
کسانی مثل خانم طیبه سیاووشی یا آقای 
تندگویان، معتقدند که این قانون باید عوض 
بشود و به قوه قضائیه هم شکایت کرده اند. 
اما شما در فراکسیون زنان چه کرده اید؟ اگر 
الزم اســت چرا عوض نکرده اید و اگر الزم 

نیست چرا آن را اجرا نکرده اید؟
روح افزا: آمار خیلی بیشتر از این حرف هاست و 
اگر از سن ۱۵سال و جوانان در آستانه تجرد قطعی 
را هم حساب کنیم به 20میلیون نفر هم می رسد.

فاطمــه رهبر: مــن نائب رئیس کمیســیون 
فرهنگی بودم و تذکرات پیاپی در دوره ای که در 
مجلس بوده ایم برای اجــرای این قانون داده ا یم. 
االن هم اسنادش هست. اشکالی که وجود داشت 
این بود که ساختار ســازمان ملی جوانان خیلی 
کوچک است و قدرت انجام قانون تسهیل ازدواج 
را نداشت. ادغامی که انجام شد و سازمان ورزش 
و جوانان را تشــکیل داد در راستای فراهم کردن 
سازمانی بزرگ تر برای اجرای این قانون بود. این 
بحث دوره های قبل و قبل تر نیست. روسای جمهور 
دوست دارند سلیقه ای کار کنند یا کمبود بودجه 
را بهانه می کنند. این اصالح ســاختار باید صورت 

بگیرد تا نشود سلیقه ای عمل کرد.
مجری: اصالح ساختار را چه کسی باید 
انجام بدهد؟ مثــال مجلس فعلی برای اجرا 
نشــدن این قانون از دولت به قوه قضائیه 
شکایت کرده است. اقدامات دیگر چه بوده 

است؟
نوبخت می گوید بودجه سنواتی نداریم

ذوالقدر: ما از ابتــدای این مجلس این قانون 
را در اولویت گذاشتیم. از بعد نظارتی از نهادهای 
زیادی مثل بانک ها سؤال کردیم که برای اجرای 
قانون چه کرده اند. شهرداری ها برای اجاره سالن 
یا وزارت شهرسازی برای ساخت خانه می گویند 
کــه بودجه هســت و کار را انجام می دهیم. مثل 
ماجرای »مســکن ملی« که استارت آن زده شده 
است. کمیسیون فرهنگی برای افزایش وام ازدواج 
هم تالش کرده اســت و وام را در سال جاری به 
30میلیون تومان رسانده است و االن هم پیشنهاد 
۵0میلیون برای سال دیگر را داده ایم. ما مکاتباتی 
هم با آقای نوبخت داشته ایم و ایشان گفته اند که 
باید هرســال برای قانون تســهیل ازدواج بودجه 
ســنواتی در نظر گرفته بشود ولی بودجه نیست. 

از کجا بیاوریم؟
مجری: آقای نوبخت مسئول تامین بودجه 
سنواتی است. بودجه ساالنه تکالیفی دارد 
که هرسال باید برای قوانین مختلف ردیف 
در نظر بگیرد. هرسال هیچ کاری برای این 
بودجه نمی شود و مجلس هم کاری نمی کند.
ذوالقدر: ما هم این را قبول داریم اما نمایندگان 
مجلس از همان اول هر درآمدی اضافه آمده اولویت 

را به قوانین مربوط به ازدواج جوانان داده اند.
 14سال است برای ازدواج قدم از قدم 

برداشته نشده است
روح افزا: شما شنیده اید شهرداری ها تا به حال 
برای برگزاری مراسم ازدواج سالن کرایه بدهند؟ 
حتما به مسئولین و مجلسی ها می دهند! کجا به 
جوانان تازه ازدواج کرده مســکن می دهند؟ تازه 
این دولت اشتغال را هم از آنان گرفته است. چرا 
با کلمات بازی می کنید؟} تشویق دانشجویان{ 
۱4سال اســت قدم از قدم برداشته نشده است 

ولی وعــده و وعید الی ماشــااهلل! دوســتان ما 
 در مجلــس بــرای اینکه ازدواج صــورت نگیرد

 بودجه می گیرند.
ذوالقدر: این تهمت است.

اوالدقبــاد: ما بحث های نظارتی را روی قانون 
تسهیل ازدواج انجام داده ایم. مجلس دهم در طول 
6 ماه این قانون را بررسی کرد و کارهای نظارتی 
را تا جایی که نیاز بوده روی آن انجام داده است. 
همه احزاب هدفشــان حفظ منافع ملی و مصالح 
جمعی کشور اســت. از دغدغه های مجلس دهم 
تحکیم بنیاد خانواده بوده است. من از دانشجویان 
می خواهــم خبرهای خانه ملــت را رصد کنند و 
ببینید فراکســیون زنان مجلس در باب نظارت 
چه کارهایی برای قوانین مربوط به خانواده انجام 
داده اســت. قوانینی که مصوب می شود باید در 
آموزش عالی مدارس و دانشــگاه ها و صداوسیما 

اطالع رسانی بشود.
ستاد ملی زن و خانواده طی 6 سال 

اخیر فقط یک بار تشکیل جلسه داده 
است

مجری: از بندهای ماده 102 قانون برنامه 
ششم توسعه این است که ساالنه و از سال 
96 باید 10درصد میانگین سن ازدواج کمتر 
بشود. اجرای این بند برعهده ستاد ملی زن 
و خانواده گذاشــته شده است. طی 6 سال 
اخیر فقط یک بار این ستاد تشکیل جلسه 
داده اســت. درحالی که مجلس مردادماه 
امسال وزیر ورزش و جوانان را برای مسئله 
ورزشگاه رفتن زنان به صحن مجلس می آورد. 

بحث خروج از کشــور زن بدون اذن همسر 
مطرح می شــود. بحث اسیدپاشی به بانوان 
مطرح می شود. نزدیک به 40میلیون نفر در 
صورت اجرای قانون تسهیل ازدواج از مزایای 
آن بهره مند می شود. چقدر این 40 میلیون نفر 
 در اولویت فراکسیون زنان مجلس هستند؟ 

}تشویق دانشجویان{
اوالدقباد: در فراکسیون خانواده مجلس چندین 
جلسه در حوزه قانون تسهیل ازدواج و دو جلسه 
هم در فراکسیون زنان برگزار شده است. همه ما 

به عنوان فرزندان ایران در این کشتی نشسته ایم. 
هرجایی خأل قانونی وجود داشته باشد ما در خدمت 

مردم هستیم.
نگاه مجلس به غرب است

فاطمه رهبر: شما شعارها را دادید. وقتی نگاه ها 
به ســند توسعه هزاره ســوم هست هیچ سندی 

به هیچ جایی در این مجلس نمی رســد. حضرت 
آقا همین چندوقت گذشــته در دیــداری که با 
فعالین حوزه اقتصاد داشــتند فرمودند که برخی 
منتظرند تا اگر راه آن طرف باز شود، جهت گیری 
اقتصادی کشــور را به سمت نگاه به خارج ببرند 
درحالی که چنین نگاهی، غلط است. خانم ابتکار 
باید االن اینجا بودند و جواب می دادند. }تشویق 

دانشجویان{
مــن هفته پیش دیدم کــه مرکز بین المللی 
تعالی خانواده توسط دولت درحال برگزاری است. 

بین المللی؟ نگاه دوباره به غرب است.
ماجرای کودک  همسری

مجری: در سه سال گذشته کلیدواژه ای 
به نام »کودک همسری« وارد ادبیات سیاسی 
ما شــد. یک ماه بعد سمینار ازدواج کودکان 
در دانشگاه علم و صنعت با سخنرانی خانم 
ذوالقدر برگزار شد. دو روز بعد خانم ذوالقدر به 
همراه خانم سیاووشی گزارش سمینار را در قم 
خدمت حجت االسالم مکارم شیرازی می برند و 
ایشان می فرمایند که ازدواج زیر 13سال باطل 
است. درحالی که ازدواج زیر13سال دختران 

و زیر15سال پســران با حکم دادگاه میسر 
است. چه اصراری بود که این فتوا و همچنین 
الیحه منع ازدواج زیر 13سال با این جدیت 

در مجلس پیگیری بشود؟
ذوالقدر: درســت است ســن قانونی ۱3سال 
است. اما دو تبصره دارد که نامش ۱04۱ و ۱042 

اســت. تبصره یک می گوید اگر پدر راضی باشد و 
تبصره دو حکم دادگاه برای ســن رشــد است. با 
این دو تبصره زیر ۱3سال هم ازدواج می کند. اما 
گاهی همین گواهی ها هم خواسته نمی شود. حاال 
نمی دانم چند ازدواج این طور صورت می گیرد چون 

آمار دقیق نداریم.
مجری: اینکه تعداد محدودی دادگاه را دور 
بزنند راه حلش این است که برای منع ازدواج 
زیر 13سال این همه وقت صرف کنیم و قانون 

کلی تصویب کنیم؟
ذوالقدر: ما از قضات می خواهیم. در جلسه ای 
هم به حجت االســالم رئیسی گفتیم که برای این 
معضل فکری بشود. شاید واقعا نیاز به تصویب قانون 
هم نباشد. ولی هرکس باید به وظیفه خودش عمل 
کند. من نمی دانم همکاران دیگرم چه گفتند ولی 
من فقط به دنبال این هســتم که دختری مجبور 
نشود زیر۱3سال ازدواج کند و همچنین دختری 
با مردی که با او فاصله سنی زیاد دارد ازدواج نکند. 
مثال یک دختر 9ساله همسر یک مرد ۵0ساله نشود. 
ما هدفمان این بوده است. حاال ای کاش خانم ابتکار 
یا سیاووشی بودند و توضیح می دادند که چه چیزی 

غیر از این گفته شد.
ولی مراد: قانونی که دوستان به مجلس بردند و 
می خواستند تصویب کنند این بود که سن ازدواج 
پسران هم افزایش پیدا کند. درحالی که اگر دختری 
آمادگی ازدواج در ســن ۱6سالگی را داشت حق 
ازدواج ندارد اما اگر بخواهد رابطه خارج از ازدواج 

برگزار کند می تواند.
ذوالقــدر: مــن تاکیــد می کنم کــه بنده با 
ازدواج دختر ۱4ســال به باال هیچ مشکلی ندارم. 
 شــاید بقیه داشته باشــند و بقیه باید خودشان 

توضیح بدهند.
 قانون اعطای تابعیت 

توهین به زن ایرانی است
ولی مراد: مجلس به نیازها و مطالبات اساسی 
جامعه نمی پردازد. اســناد باالدستی کشور را هم 
نادیــده می گیــرد. به جای این ها مسئله ســازی 
کاذب می کنند. چیزی که اســمش را گذاشته اند 
»کودک همسری«. چیزی اســت که ما برای آن 
قانون داریم. اگر یک دختر 9 یا ۱۱ ساله را به زور 
شــوهر بدهند و عکس و فیلم و خبر آن مدت ها 
فضای مجازی و خبری را  اشغال کند و آه و شیون 
و واویال راه بیاندازند، خب این از بی عرضگی دولت 
است. }تشویق دانشجویان{ دولت خودش نباید 
به لحاظ فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی همچین 
اجازه ای بدهد. مــا درباره مادر ایرانی و ازدواج در 
کشــورمان قانون داریم. آن وقت دوستان رفته اند 
قانــون اعطای تابعیت به مــادر ایرانی را تصویب 
کرده اند که قانون را دور بزنند. این قانون اشــکال 
شــرعی دارد. هرمردی بخواهد در کشوری اقامت 
بگیرد باید کارهای مشخص قانونی ای انجام بدهد. 

اینجا دوســتان تصویب کرده اند که اگر مردی از 
زن ایرانی بچه دار شــد به او اقامت می دهیم. خب 
این یعنی چه؟ عمــال داریم به زن ایرانی توهین 
می کنیم. این خروجی مجلس و دولت است. مرد 
خارجی اگر می خواســت با زن ایرانی ازدواج کند 
باید مدارک و مستنداتی می آورد و کارهایی انجام 
 می داد. حاال االن با قید »نکاح شرعی« همه این ها 

را برداشته اند.
ما این همه مشــکل ازدواج داریم، مشــکل 
مرخصی زایمان زنان شــاغل داریم، مشکل بیمه 
زنان خانه دار داریم، مشــکل ایجاد شــغل داریم 
آن وقت می بینید یک سال دغدغه دوستان می شود 
رفتن خانم ها به ورزشگاه. یا مثال کودک همسری را 
سر زبان ها انداختند تا آن الیحه اعطای تابعیت در 
حاشیه و در سکوت تصویب بشود. ما االن باید از 
معاونت زنان چه انتظاری داشته باشیم وقتی معاون 
برنامه ریزی کل کشور برای حوزه زنان تخصصش 

حشره شناسی است.}تشویق دانشجویان{
اوالدقباد: قانون اعطــای تابعیت مورد تایید 
شــورای نگهبان اســت. بخشــی از فرزندان ما 
بالتکلیف و بدون شناسنامه و اوراق هویتی بودند. 
در ایــن قانون آمده کــه زمانی به پدر غیر ایرانی 
تابعیت داده می شــود که دستگاه های امنیتی او 
را تایید کنند. رســالت ما فقط کودک همسری 
نبوده اســت. من هیچ وقت از دولت در همه چیز 
حمایت نکرده ام و هیچ وقت هم رئیس جمهوری 
را تخریب نکرده ام. انتقاد باید سازنده باشد. ما زیاد 
نمی توانیم بودجه مصوب را دستکاری کنیم مگر 
جاهایی که موضوعی از قلم افتاده باشد. ما 300 
میلیــارد تومان برای بیمه زنان خانه دار با اولویت 
زنان سرپست خانوار اختصاص داده ایم. امسال هم 
که ردیف بودجه این کار پیش بینی نشــده بود ما 
تذکرش را داده ایم. ما قســم خورده ایم از حقوق 
زنــان و جامعه دفاع کنیم. ما بــاالی نود درصد 
 وزیران را بازخواست کرده ایم که کارهایی که باید 

انجام بدهند را بدهند.
لیست امید در مجلس چه می کند؟

فاطمه رهبر: قبال مرخصی زایمان خانم ها سه 
ماه بود. بعد شــد 6 ماه و بعد 9 ماه. غیر از اینکه 
مرخصی زایمان شــد 6 ماه و سه ماه هم امروز با 
حکم وحدت رویه دیوان عدالت اداری و با شکایت 
هر مادر به صورت مجزا گرفته می شود، در مجلس 
نهم ما برای پدران دو هفته مرخصی بعد از زایمان 
همســر تصویب کردیم. در این مجلس دو هفته 

آقایان شد سه روز!
اوالدقباد: به واهلل قسم آقایان رای ندادند.

فاطمه رهبر: شما در فراکسیون امید ۱20 نفر 
هستید. یعنی چه که آقایان رای ندادند؟ }تشویق 
دانشجویان{ کار کردن سخت است خانم اوالدقباد!
در پایان این میزگرد، مراسم پرسش و پاسخ 

دانشجویی نیز برگزار شد.

 اقدام قابل تقدیر در مدارس 
به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

عباس شمسعلی


