
نامت را گذاشتیم طلوع تا روشنگر باشی!
و قسم به روز، هنگامی که روشن و فروزان گردد...

بانوان نیمی از هر جامعه هستند که تاثیری مستقیم روی حیات و کیفیت زندگی 
نیمه ی دیگر آن می گذارند. انجمن اسالمی دانشجویان مستقل با همین نگرش که 
چیزی جز نگاه اسالم نیست، تصمیم بر انتشار نشریه ی مخصوص بانوان ذیل واحد 
زنان و خانواده ی خود کرده است. که در ابتدای امر الزم است نکاتی را خدمت 

شما مخاطبان گرامی عرض نماییم تا با طلوع بیشتر و بهتر آشنا شوید.
از زمانی که کار تشکیالتی را در انجمن مستقل شروع کردیم، جای خالی یک 
نشریه در حوزه ی بانوان را در دانشگاه حس می کردیم اما مدتی طول کشید تا 
تصمیم بگیریم که کدام حوزه ی مربوط به زنان اولویت دارد. برآیند مشاهدات و 
مشورت های بسیار،این شد که تا زمانیکه دختران دانشجو و در ابعاد وسیع تر تمام 
زنان جامعه، از دیدگاه های مختلف نسبت به هویت خود آگاهی نیابند، تا زمانی 
که جایگاه حقیقی خود را در نظام آفرینش باز نشناسند و تا زمانی که از حقوق 
و تکالیف خود مطلع نباشند، نخواهند توانست آنطور که شایسته و بایسته است 

ایفای نقش کرده و به دنبال احقاق حقوق راستین خود باشند. 
لذاست که از همین عدم آگاهی سواستفاده ها خواهد شد و افرادی از روی 
سوءنیت مسائلی غیرواقعی را برای زنان دغدغه سازی خواهند کرد. در حالیکه 
اگر آن انرژی مطالبه گری در مسیر اصلی اش صرف شود می تواند منجر به 

تغییراتی مثبت شود.
َمخلص کالم؛ سعی داریم در هر شماره از نشریه ی طلوع که فعال شکلی 
ماهنامه دارد، یک مسئله را تحت عنوان پرونده ویژه بررسی کنیم و در کنار آن؛ 
مختصری از نگاه مکاتب و ادیان مختلف نسبت به زن را شرح خواهیم داد و 
خواهیم گفت چرا اساسا نگاه دین مبین اسالم را بهترین وکامل ترین دیدگاه 

می دانیم.
همچنین در نظر داریم کمی از تاریخچه ی مطرح شدن موضوع حقوق زنان 
و دفاع از آن در جهان و ایران بگوییم و در ادامه به معرفی برخی از حقوق و 

تکالیف بانوان خواهیم پرداخت که عمدتا برخاسته از جنسیت او بوده و ذیل 
چارچوب دین، در قوانین جمهوری اسالمی وضع شده اند. در واقع در این بخش 
قصد آگاهی دهی داریم تا با کمک شما مخاطبان گرامی، آن بخش از قوانین 
کشور را که دچار نقص است و نیاز به تغییر یا تکمیل دارد پیدا کرده و به دنبال 

اصالح آن باشیم.
از آنجایی که در نگاه اسالمی؛ زن و مرد هر دو در چارچوب خانواده تعریف 
شده اند، چگونگی شکل گیری این نهاد مقدس برای ما اهمیت بسیاری دارد. لذا 
بخش ازدواج فیروزه ای که پیش از این در نشریه ی ادبی هنری انجمن مستقل یعنی  
“الف ها” منتشر می شد، به طلوع منتقل شده است تا تجربه ی ازدواج های ساده ی 
دوستانمان در دانشگاه شریف و سایر دانشگاه ها را ببینیم و با سبک زندگی 

ایرانی- اسالمی بیشتر آشنا شویم.
و اما بخش آخر که مربوط به شماست! “نیوشا”. در این بخش شما می گویید 
و ما گوش شنوای درددل های شما خواهیم بود. از آنجایی که ما در مسند 
تصمیم گیری نیستیم و میزان اثرگذاری محدودی داریم، شاید تنها کاری که 
در این بخش محقق شود، بازتاب مشکالت دانشجویان خانم دانشگاه باشد که 
شنیدن آنها کمترین حق ماست و حل شدن آن ها همکاری و همدلی حداکثری 

مسئوالن را می طلبد.
عالوه بر این چهار بخش ثابت، در برخی شماره ها نیز درمورد سبک زندگی 

خواهیم گفت.
از طریق شناسه ی sut_mostaghel@در تلگرام و بله، می توانید ما را 
از انتقادات و پیشنهادات خود مطلع سازید که سخت بدان نیازمندیم. همچنین 
می توانید در نوشتن مطالب با ما همکاری کنید. در ادامه اولین پرونده ی ویژه ی 

طلوع تقدیمتان می شود.
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در ابتدای امر باید جریان و جریان شناسی تعبیر معنا شود تا هدف ما از این نوشته 
واضح گردد.

جریان فکری:به گروهی اجتماعی اطالق می شود که گرایشات فرهنگی همگون یا 
یکسانی دارند و به سوی پدید آوردن یک خرده فرهنگ پیش می روند.

جریان شناسی فرهنگی:شناسایی جریان های فکری موجود در جامعه و دسته بندی 
آن ها بر اساس اصول،مبانی،اهداف و خط مشی های مورد پذیرش.

جریانات فکری که پس از رنسانس و عصر روشنگری در غرب حاکم شد بر سه 
پایه اساسی استوار است:

اول:اومانیسم یا انسان گرایی که انسان را به عنوان موجودی مستقل و بی نیاز از 
هدایت معرفی می کند.

و  اخالقی  اصول  انکار  و  فردی  های  آزادی  به  بخشی  اصالت  یا  لیبرالیسم  دوم: 
اجتماعی.

سوم:سکوالریسم یا دنیا گرایی که پیامد آن نفی دین در قانون گذاری بود.
فکری؛  جریانات  از  متاثر  نیز  زنان  غربی  جدید  شناسی  انسان  و  بینی  جهان  در 

معنایی تازه یافتندحرکتی که بر اساس مبانی برخاسته 
از رنسانس در دفاع از حقوق زنان آغاز شده بود به 
مدد اقتدار سیاسی و اقتصادی غرب آرام راه خویش 
زنان  اصیل  های  حرکت  و  گشود  نیز  شرق  به  را 
را مورد تغییر قرار داد.تا جایی که آن ها را به این 
ذهنیت رساند که برای رسیدن به حقوق خود باید از 

الگوهای غربی پیروی کنند.
اما ببینیم ریشه ی ماجرا کجاست؟! به جمله ی زیر 

دقت کنید:
»خدایان را شکر که یونانی آفریده شدم،آزاد آفریده 

شدم و زن آفریده نشدم«
ی  روزانه  شکرگزاری  خواندید  که  جمله ای 
است!  باستان  یونان  بزرگ  فیلسوف  افالطون 
می دانند؛  دموکراسی  گذار  پایه  اورا  که  اندیشمندی 
گروه  می گوید:»سه  چنین  »جمهوریت«  کتاب  در 
ندارند  زمین  که  کسانی  بردگان،   : ندارند  رای  حق 

و زنان!«
زنان  با  ظالمانه  مواجهه ی  قدیمی ترین  این  شاید 
هم  هایی  فراز  یونان  در  زن  جایگاه  است.اما  بوده 
داشته است! تاجایی که الهه عشق و زیبایی شده و 

مورد پرستش واقع گردیده است!
بهتر است جلوتر آمده و جایگاه زن را در شریعت 

دوم(که  پیدایش،باب  )عهدعتیق،سفر  تورات  کتاب  در  کنیم.  بررسی  زنده  های 
مسیحیان نیز به آموزه های آن باور دارند ، درمورد خلقت حوا چنین آمده که او از 
قسمت چپ بدن آدم)ع( آفریده شده است.یعنی در تکوین ، زن جنس دوم و فرع 
است.همچنین ــ در باب سوم ــ می بینیم که حوا عامل گناه اول؛ گناه خودش و آدم 
معرفی می شود.لذا مجازاتی که برای او در نظر گرفته می شود،حاکمیت مرد بر او و 

تحمل کردن درد زایمان است! )توجه کنید بعنوان مجازات معرفی می شود(
حتی  و  دارد!  وجود  هم  »هنوز«  زنان  به  نسبت  شریعت  از  برخاسته  دیدگاه  این 
رنسانس و کنار رفتن دین هم آن را کنار نزده است. چرا که می بینیم که کشیش ها 

برای تقرب به خدا هنوز هم باید از زنان دوری کرده و از ازدواج )!( منع می شوند!

درزمان حاکمیت نظام فئودالی مسئله ی اساسی رابطه ارباب ــ رعیتی بود که زن و مرد 
در آن تفاوتی نداشتند.باگسترش شهرنشینی و ابداع شغل های جدید این امکان فراهم 
اربابان ، شانس کسب  با پرداختن به کارهایی غیر از کشاورزی در زمین  شد تا رعایا 
ثروت داشته باشند. لذا شاهد آن هستیم که بتدریج جامعه به دو صحنه ی خصوصی 
و عمومی مبدل می گردد که مردان بازیگران اصلی صحنه عمومی و زنان نقش آفرینان 
عرصه خصوصی و خانه هستند. با گذشت زمان و بنا بر نیاز به نیروی کار کم هزینه 

تر،زنان نیز همچون مردان وارد عرصه ی اشتغال در محیط بیرونی می شوند.
با شروع قرن هفده میالدی شاهد آن هستیم که زنان برای بدست آوردن حقوقی که این 
سبک جدید زندگی برایشان فراهم آورده، دست به اعتراض می زنند. چراکه آنها در لغو 
برده داری نقش داشته اند،اما در زمان قانون گذاری و تصمیم گیری نهایی حق اظهار نظر 
نداشتند! واز این قبیل شرایط مشابه. لذا هدف اصلی این زنان، گرفتن »حق رای« است 

که گرچه پس از حدود صدسال؛ سرانجام به نتیجه می رسد.
در گام بعدی زنانی که از دریافت حقوق کمتر نسبت به مردان در کارخانه ها خسته 
شده اند، دست به کار شده و برای برابری دستمزد وارد عمل می شوند که این اقدام هم 

به موفقیت هایی می رسد.
این موج ابتدایی جنبش زنان پس از نیل به اهداف 
خود، تقریبا فرو می نشیند.هرچند در سطح بین الملل 

هنوز جریان فعالی بشمار می رود.
موج دوم جنبش زنان ، بین دهه شصت تا هشتاد 
قرن بیستم همزمان با انقالب های بزرگ دنیا ازجمله 
جنبش  می شود.این  متولد  ؛  ایران  اسالمی  انقالب 
یعنی  زمان  آن  غالب  جریان  تاثیر  تحت  عمدتا  ها 
تر  انقالبی  و  تیزتر  و  تند  صورت  به  مارکسیسم 
اصالح  دنبال  اول  موج  اگر  یعنی  می کنند.  فعالیت 
موج  بود،  زنان  طبیعی  حقوق  گرفتن  و  قوانین 
برخی  است!  تری  اساسی  تغییرات  دنبال  به  دوم 
از این زنان، نظام سرمایه داری را عامل ظلم به زن 
و  را  و خانواده  مردساالری  دیگر  می دانستند،برخی 
برخی نیز درصدد کنار زدن هردو بودند. و تفاوت 
دیدگاه این زنان با موج اول ــ که نهاد خانواده را 
بنیادی دانسته و از آن حیث اعتراض چندانی نداشته 
ــ نشان می دهد که موج دوم ،  زندگی مرد و زن 
زیر یک سقف را عامل اساسی مشکل می داند و به 

دنبال نفی کامل آن است!
شکل  فمینیسم  یا  گرایی  زن  که  اینجاست  در 
می گیرد و زنان برای رسیدن به حقوق مشابه مردان 

و برابر با آنان و رسیدن به استقالل مطلق از آنان نهضتی شکل می دهند.
هرچند این تالش زنان غربی توانست برخی نسبت های ناروا که حتی تا قرن بیست 
نسبت به آنان روا داشته می شد را برطرف کند، و دستاورد های مثبتی نیز داشت اما باعث 
به وجود آمدن شکافی عمیق میان زنان و مردان به عنوان دو نیمه ی پیکره ی انسانی و 

تضعیف نهاد خانواده و آسیب پذیر شدن روابط در آن شد.
ادامه دارد...

منابع:
جریان شناسی دفاع از حقوق زنان نوشته ی ابراهیم شفیعی سروستانی

سخنرانی خانم دکتر قاسم پور

جریان شناسی دفاع از حقوق زنان)1)
فاطمه اشرفی/97 مهندسی شیمی
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( نیوشا)به معنای شنوا
اینجا شما بگوئید ما می شنویم!

در بخش نیوشا شما می توانید از مشکالتتان در دانشگاه و خوابگاه بگوئید،سواالت خود را در حوزه ی زنان بپرسیدوخالصه محفلی صمیمی ست برای گفتن و شنیدن! ما هم سعی 
می کنیم مشکالت شما را به گوش مسئوالن در دانشگاه برسانیم. درمورد سواالت حقوقی هم باید بگوییم که طبیعتا ما دانشجوی رشته ی حقوق یا فقه اسالمی نیستیم اما سعی خود را 

به کار می گیریم تا سواالتتات را افراد مطلع بپرسیم و در شماره های بعدی منتشر کنیم.
اگر کتابی خوانده اید که فکر می کنید برای سایر دوستانتان مفید است یا اگر تمایل دارید با واحد زنان و خانواده در انجمن مستقل بیشتر آشنا شده و همکاری کنید می توانید از 

طریق شناسه ای که در صفحه ی اول قرار داده شده است با ما در ارتباط باشید!
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اعضای تحریریه



سه شنبه 19 آذر قرار بود اتفاق مهمی در دانشگاه رخ دهد. قرار بود بعد از شش سال 
با یکی از دولتمردان گفتگو کنیم. آن هم با سخنگوی دولت! چه فرصتی بهتر از این! 
نشستم مطالبات بر زمین مانده ی زنان را نوشتم. نمی دانستم چقدر وقت خواهم داشت 
پس مهمترین آنها را حول محور خانواده انتخاب کردم: بیمه ی زنان خانه دار، ناکارآمدی 
در تحکیم خانواده و حمایت از فرزندآوری، تخصیص نامناسب یارانه ی بنزین، امنیت 
شغلی پایین زنان و مشکالت آنها حول تعهد عدم بارداری، چرایی تبدیل کردن بحث 
ورود بانوان به ورزشگاه ها به یک بحران و حواله دادنش به فیفا و از همه مهمتر؛ قانون 

تسهیل ازدواج جوانان! 
گفتند  و  آورد  رای  تریبون«  »پشت  کانال  در  بودم  نوشته  که  سواالتی  خوشبختانه 
می توانم شفاهی سوالم را بپرسم. متنم را با این امید که بتوانم نماینده ی خوبی برای 

بانوان ایرانی در بیان مشکالت واقعیشان باشم، خواندم.
آقای ربیعی پاسخ دادن را به همان شیوه ی سایر دولتمردان شروع کردند:» بله حق با 
شماست، این مشکالت هست، باید هم حل بشود. بگذارید از کارهایی که انجام داده ایم 
هم بگویم؛ ۶۶ درصد فرصت های شغلی ایجاد شده در دست زنان بوده است! در طرح 
تحول سالمت گفتیم زایمان طبیعی را رایگان کنند تا زایمان سزارین که سبک زندگی 
شده بود انجام نشود، وام ازدواج را به سی میلیون افزایش دادیم، بسیاری از مشکالتی 
باید روی یک  یارانه  باید حل بشود! درمورد  که گفتید سبک زندگی مردم شده است 
عددی می ایستادیم دیگر؛ خانواده پنج نفره را انتخاب کردیم مگر بیشتر از این ها چند 
نفرند؟ از ورزشگاه گفتید؛ کاش در کنار دغدغه هایتان این را هم می گفتید که چرا زنان 

نباید دوچرخه و موتورسواری کنند؟!«
وام  پرداخت  نبودم. مثل  بی خبر  آن ها  از  بود که  داده  انجام  بله، دولت کارهایی هم 
ازدواج که همین چند روز پیش به پنجاه میلیون تومان رسید با همان شرایط وصول 
سخت قبلی، که هنوز هم دردی را دوا نمی کند یا همین مسئله ی زایمان طبیعی اتفاق 
مثبتی بود اما از آنجایی که دیگر برای بیمارستان ها سودی ندارد، با اجرای درستش 

بسیار فاصله گرفته است. اما بعد از شنیدن پاسخ ها، نکاتی جدی وجود داشت که به دلیل 
کمبود وقت در آن جلسه فرصت نشد بگویم که موضوع این پرونده هستند.

درمورد آمار اشتغال زنان مهمترین سوال این است که چرا با اعداد بازی می کنند؟! آیا 
اینکه ۶۶ درصد مشاغل در دست زنان است به معنای بی اشکال بودن آن است؟ آیا شغل 
های ایجاد شده در راستای تسهیل سایر نقش های زنان است؟ اگر دولتمردان ما فقط 
روزی دوبار سوار مترو شوند، یکی هشت صبح و دیگری چهار بعدازظهر، متوجه می شوند 
که اینگونه نیست! زنان همپای مردان ساعاتی طاقت فرسا کار می کنند و در انتهای روز 
خسته و بی رمق به خانه برمی گردند. آیا این زن دیگر رمقی برای ایفای سایر نقش هایش 
خواهد داشت؟ سوال مهم دیگری هم اینجا بی پاسخ می ماند؛ مگر زنان مسئول تأمین 
آمار وحشتناک می بالند؟! خیر، در نگاهی که اسالم به  این  به  اند که  اقتصادی خانواده 
زنان دارد، هیچ مسئولیتی برای تامین معاش خانواده بردوش آنان نیست. حتی اگر درآمد 
یا ثروتی هم داشته باشد، مختار است که آن را برای خودش نگه دارد یا به عنوان کمک 
خرج خانواده استفاده کند. اگر از دولتمردان جواب بخواهید؛ با پاک کردن صورت مسئله 
این  کند.  خانه همکاری  در  مرد هم  باید  ندارند!  وظیفه ای  خانه  در  زنان  گفت:  خواهند 
درست که زندگی مشترک ایده آل درک دوطرفه و همکاری به همراه دارد اما این فرار 
از راه حل دادن است! راه حل؛ کاهش ساعت کاری زنان و ایجاد شغل های پاره وقت و 
دورکاری است تا هم زن استعداد و تحصیالتش را به کار گیرد و در جامعه مفید باشد و هم 
خانواده دچار تالطم نشود. از طرفی بخش مهمی از درصد گفته شده هم مرهون دستمزد 
کمتر زنان نسبت به مردان است که کارفرمایان را به استخدام زنان ترغیب می کند. بحث 

جذابیت های جنسی هم بماند.
افزایش  با  که  ما می بینیم  بنزین،  بطور مشخص  و  یارانه ی سوخت  پرداخت  درمورد   
نفرات خانواده، کمک معیشتی از نفری ۵۵ هزار تومان به ۴1 هزار تومان می رسد. یعنی 
هرچه فرزند کمتری داشته باشید ما بیشتر حمایتتان می کنیم! دولتمردان ما که در همه 
چیز نگاهشان به غرب است، خوب است به سیاست های اجرا شده ی کشورهایی مثل سوئد

پرونده  ویژه: سخنگو به بی راهه زد
منصوره جعفری/93 فیزیک
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ترم اول بودم و تازه با محیط دانشگاه آشنا می شدم. بخاطر فعالیت هایی که قبل 
از دانشجو شدنم در دانشگاه شریف داشتم،دوستان مرافقی نصیبم شده بود که 

الحمداهلل جنس رفاقتشان هم مثل خودشان ناب بود.
یک سالی می شد که خانواده ام اجازه می دادند و پای خواستگار به خانواده ما 
باز شده بود. از قبل هم از طریق دوستان و آشنایان مواردی معرفی می شدند که 
هیچکدام باب میلم نبودند.بعضی َجنَم کار کردن نداشتند و بعضی پای ایمانشان 

می لنگید...
اواسط مهر ماه بود که یکی از همین دوستان کسی را معرفی کرد.به تازگی یک 

مورد را رد کرده بودم...دودل بودم...
به  فقط  مدتی  برای  می خواستم  بپذیرم.  را  کسی  نمی خواستم  دیگر  راستش 
درس و دانشگاهم و فعالیت های دانشجویی ام برسم.  از طرفی هم نمی خواستم 
بی دلیل کسی را رد کنم. با خودم گفتم این آخرین کسی ست که راه می دهم! 

خالصه دل را به دریا زدم و شماره مادرم را جهت آشنایی دادم. همان شب 
تماس گرفتند.

قرار شد پدرم با ایشان مالقاتی داشته باشند. چند روز بعد، پدرم به منزل آمد 
و با مادرم صحبت کرد.متوجه شدم که درمورد من با هم حرف می زنند. پدرم 

بعد از مالقات به او گفته بود که می توانند با خانواده بیایند.
خیلی تعجب کردم!معموال پدرم چند روزی فکر می کرد و تحقیق. مادرم به 

شوخی می گفت:»فکر می کنم خیلی ازش خوشش اومده...«
پنج شنبه شبی بود که به خانه مان آمدند. من قبال به خانواده گفته بودم که بهتر 
است جلسه اول من و ایشان صحبت نکنیم و صرفا خانواده ها با هم آشنا شوند.

لذا در اتاق پذیرایی نشسته بودیم و از مهمان ها پذیرایی می کردیم.
مادرم پیشم نشست و در گوشم گفت:»دخترم مادرشان از من خواستند که شما 

دوتا با هم صحبت کنید. چی بگم؟«
گفتم :»مامان قرار بود حرف نزنیم...«

مادرم گفت:»زشته آخه...کوتاه حرف بزنید«
خالصه به اتاق رفتیم... قرار بود ۲۰ دقیقه صحبت کنیم،یک ساعت و ۲۰ دقیقه 

صحبت کردیم! اصال متوجه گذر زمان نشده بودم!
از ایمان می گفت و از انقالب... از کارهایی که می خواست برای جامعه اش 

انجام دهد و عالقه هایش.  ..
بعد از جلسه اول، اربعین شد و بحث کربال رفتِن من مطرح شد. قرار بر این 

شد که جلسه دوم خواستگاری بعد از سفر من باشد. با گروه خادمین دانشجوهای 
شریف عازم کربال شدم. بهترین لحظات عمرم بود... از آقا خواستم که بهترین خیر 

را نصیبم کنند... قرار بود سفر ۵، ۶ روزه باشد، که ۱۲، ۱۳ روز طول کشید.
بعد از کربال به همراه برادرم و همسرش به زیارت کاظمین و سامرا رفتیم.و بعد 
از دو هفته به تهران برگشتیم. متوجه شدم که در این بازه مسافرت؛ دو بار تماس 

گرفته بودند.
در جلسه بعدی بیشتر صحبت هایمان در مورد اهدافمان و خصوصیات اخالقیمان 

بود و انتظاراتی که داریم. در صحبت هایمان به نکته ی منفی ای بر نخوردیم.
به آن روز ها که فکر می کنم، می بینم واقعا کار خدا بود... همه چیزخیلی آرام و 

خوب جلو رفت... انگار همه از اول می دانستند جواب »بله« است...
بعد از چند جلسه رفت و آمد و چند جلسه مشاوره، قرار بله برون گذاشته شد...

گفت  »نمی شود 
ندارد...  سختی  زندگی 
به  قشنگی اش  ولی 
سختی  که  است  همین 
سر  پشت  »باهم«  را  ها 
را  زندگیمان  و  بگذاریم 

با هم بسازیم«
که  بود  جمله ای  این 
در  همیشه  همسرم 
خواستگاری  جلسات 
می کرد...  تکرارش  برایم 
درست  چقدر  و 

می گفت...

ازدواج فـیروزه ای
ورودی97 رشته ی مهندسی مواد

و نروژ در حمایت از افزایش جمعیت هم نگاهی بیندازند.
ــه ای اســت کــه خانواده هــای بیــش از پنــج نفــره  ــه گون ــه ب تخصیــص ایــن یاران
کــه عمدتــا هــم از اقشــار ضعیــف جامعــه هســتند نادیــده گرفتــه شــده اند! منطــق 
ــم  ــر ه ــک نف ــه نفعشــان باشــد ی ــه ب ــد! آنجــا ک ــه دیدی ــم ک ــن کار راه پشــت ای
برایشــان اهمیــت دارد امــا در ایــن مــورد چیــزی در حــدود چهــار میلیــون خانــواده 
ــی  ــه ی طبقات ــش فاصل ــرای کاه ــون ب ــما قان ــی ش ــده اند! یعن ــه ش ــده گرفت نادی

ــم! ــا کامــال در خــالف آن اجرایــش کنی ــا ت ــه م ــد ب ــد، بدهی تصویــب کنی
درمــورد قانــون تســهیل ازدواج فقــط بــه افزایــش وام آن اشــاره شــد. در حالیکــه 
ــن  ــه در بهتری ــت چراک ــچ اس ــاده هی ــک ازدواج س ــای ی ــر هزینه ه ــن وام دربراب ای
حالــت هزینــه ی وســایل اولیــه ی زندگــی خواهــد شــد. و چــون از صنــدوق 
اندوختــه ی جوانــان و دیگــر قوانیــن مربــوط بــه تامیــن مســکن هــم خبــری نیســت، 
تنهــا راه حــل خانــه دار شــدن، وام پــر دردســر مســکن اســت. در ایــن بیــن آن درصــد 
ــا بنــدی از ایــن قانــون کــه می گویــد در دریافــت وام هــا و  ــان را هــم ب اشــتغال زن
مشــاغل بایــد متاهلیــن در اولیــت باشــند، مقایســه کنیــد. یــک زندگــی عاشــقانه و 
ایــن همــه دردســر! ازدواج دیگــر کار هرکســی نیســت! حــاال بیــا و از باالرفتــن ســن 

ازدواج و افزایــش طــالق بگــو...
ــه دار هــم مســئله ی پررنگــی اســت.  ــان خان ــن مشــکالت، بیمــه ی زن ــان ای درمی
زن خانــه داری کــه مســئولیت تربیــت نســل را برعهــده دارد و اســالم بهتریــن اجــر 
را برایــش قائــل اســت، در کشــور اســالمی مــا از حداقــل حــق خــود یعنــی داشــتن

بیمــه بــرای روزهــای پیــری و ناتوانــی محــروم اســت. کــه راه حــل را بایــد در تغییــر 
نگــرش مــردم و مســئولین بــه خانــه داری بعنــوان یــک شــغل نــه یــک وظیفــه و نیــز 
ــد  ــد و پایبن ــن زن معتق ــر ای ــرد. اگ ــه ای کشــور جســتجو ک اصــالح سیاســت های بیم
ــاردار  ــا پایــان قــرارداد کاری ب ــواده بخواهــد کار کنــد، بایــد تعهــد دهــد کــه ت بــه خان
ــچ  ــی هی ــای ربیع ــدارد! آق ــه ی اقتصــادی ن ــا صرف ــرای کارفرم ــه دیگــر ب نشــود چراک
جــواب قانــع کننــده ای بــرای ایــن دوراهــی پــول و فرزنــد نداشــتند! چــرا کــه اساســا 
ــز برنامــه ای نداشــته کــه  ــرای هیــچ چی ــرای اقتصــاد بیمــار، کــه ب ــه فقــط ب ــت ن دول

بخواهــد اجــرا کنــد!
ــا را  ــتر م ــه بیش ــه ی هرچ ــه مطالب ــت ک ــش از اینهاس ــی بی ــوان ایران ــکالت بان مش
می طلبــد. امــا راســتش را بخواهیــد مــن همــان اول صحبتــم می دانســتم کــه پاســخی 
ــال  ــان دنب ــه خوان ــان بیانی ــر می ــه اگ ــده ی تفکــری ک ــد از نماین ــت. نبای نخواهــم گرف
یــک دختــر می گــردد نــه بــرای شــنیدن حــرف هــا؛ کــه بــرای تامیــن ژســت طرفــدار 
حقــوق زنــان بــودن اســت، توقــع داشــت کــه بگویــد: حــق بــا شماســت! امــا مــا کاری 
کرده ایــم کــه هیــچ زن بی/بــد سرپرســتی مجبــور نباشــد بــرای گذرانــدن زندگــی ، در 

متــرو آدامــس بفروشــد!
حاشــیه نویســی:آقای ربیعــی گالیــه کــرده بودنــد کــه چــرا بیــن بیانیــه خوانــان هیــچ 
خانمــی نبــود؟ بعنــوان دبیــر اســبق انجمــن اســالمی دانشــجویان مســتقل رفتــم پشــت 
تریبــون تــا بداننــد دختــران مســلمان و انقالبــی ایــن ســرزمین عــالوه بــر درس خواندن، 

ــع مشــکالت اند. ــرای رف ــال راه حــل ب ــد و به دنب ــت جــدی می کنن در تشــکل ها فعالی
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