ســهمیه بایــد وارد شــوند ،اعتــراض به قانــون نبــودن فیزیکی
زنــان در ورزشــگاهها ،اعتــراض بــه قوانین اســام ماننــد اجازه
همســر وغیــره ،ایجــاد همایش بــرای زنان تن فروش و مســأله
تعارض صریح
کارتــن خوابها که در عمل با قرآن و ســوره نور ــ
دارد ،اینهــا برخــی از اقدامــات ایــن معاونــت اســت که نشــان
میدهــد در اجــرای دقیــق همــه دســتورالعملهای غــرب بر
اســاس کنوانســیونها و برنامههای جنســیت محــور که نهایت
آن در برنامــه توســعه پایــدار دیــده میشــود ،بخوبــی عمــل
کــرده اســت .عالوه بر این ،ایشــان در ســه ســالی که مســئولیت
داشــتهاند و نیــز در دوره اصالحــات ،زمینــه حضــور و نفــوذ
دســتگاهها و آژانسهــای ســازمان ملــل را فراهم کرده اســت
و تحــت امــر آنهــا فعالیتهــای وســیعی را در راســتای تغییــر
فرهنــگ و تحــول نظــام اســام به ســوی نظام ســکوالر غرب و
جهانیســازی برداشــتهاند که نمونههــای آن در قراردادهایی
کــه بین معاونت و آژانسهای بینالمللی بســته شــده موجود
اســت و کمیســیون اصل  90مجلس شورای اســامی هم آن را
بررســی کــرده و پــس از اعالم غیــر مجاز بــودن آنها ،مســأله را
به قوه قضائیه ارجاع داده اســت.
مگر متن آن معاهدات یــا توافقنامهها چه بود که مجلس
در کمیسیون اصل  90آن را محکوم کرد؟
توافقنامههایی بســیار ســطحی و تحقیرآمیز بود .تعهداتی مشابه
آنچــه در  FATFداشــتیم FATF .در واقــع برنامــهای اســت کــه
همچون نســخه پیشــین خــود یعنی «برجــام» که راه نفــوذ و ورود
برخــی از سیســتمهای جاسوســی و اطالعاتــی را ،ایــن بــار به همه

و همــکاری آژانسهــا در
دســتورکارمعاونــتاســت.
ایــن مطالــب عینــاً طبــق
گـزارشهـــای خـودشـــان
روی ســایت مـــعاونت
زنــان در اعمــال رویکــرد
توســعهوبرابــریجنســیتی
مشــهود اســت ودقیقــاً
مشــابه برنامههــای دولــت
اصالحــات در حــال تکــرار
اســت .در دولت اصالحات،
دســـــتورالــعمــــــــلهــــای
آژانسهای ســازمان ملل با
همــکاریمســتقیمآنهــادر
جامعه پیاده شد و نتیجه آن
حضــور بیضابطــه و ابزاری
برخــی از زنــان و دختــران
جوان ما در شرکتها و مراکز
اقتصادیخصوصیباکیفیتیبسیارنازلاستواثرمهمترآنکاهش
ازدواجوافزایشطالقوافزایششدیدآسیبهایاجتماعیاست.
شــما از کســانی هســتید که نســبت به عملکــرد معاونت
زنان نقد دارید آیــا این نقدها به دلیل این اســت که خانم
موالوردی از جناح سیاسی مطلوب شما نیست؟
امیدواریــم هیــچ یــک از جناحهــای سیاســی ایــن نــوع نگــرش

اگر شما مسئول معاونت بودید چه میکردید؟
البته شخص بنده عرصه کار علمی ،تحقیقی و سیاستگذاری را از
اجرا بسیار اساسیتر میدانم ولی فرض محال که محال نیست،
بنابراین اگر روزی تصمیم به پذیرش مســئولیت اجرایی داشتم
کارم را با دو حرکت سلبی و ایجابی آغاز میکردم.
طبــق دســتورالعمل و فرمایــش حضــرت علــی (ع) و در همــان
راستا رهنمود رهبر معظم انقالب اول سم زدایی میکردم و آثار
نفــوذ فرهنگ و ســلطه اجانــب و ردپــای آنهــا را در قانونگذاری،
فرهنگســازی ،تغییــر گفتمــان و عملکرد نظام پــاک میکردم؛
در یــک کالم راهها و زمینههای طمع دشــمن در نفــوذ فرهنگی و
استحاله نظام و نابودی انقالب را مسدود میکردم.
بــه عنــوان گام دوم نیــز وارد اقدامات عملــی ،ایجابی و ســازنده
میشــدم که عبارتاســت از :اقــدام عملی و عاجل بــرای اجرای
قانــون مصــوب برنامه پنجم ،ایجــاد هماهنگی بین دســتگاهها،
تخصیــص بودجــه و امکانــات الزم بــرای اجرای مطلــوب آنها و
ســپس نظارت و پایش مســتمر و بازخواست از دستگاهها و اعالم
دســتگاههای موفق و فعال یا متخلف در ســطح دولت و شــورای
عالی میپرداختم.
در نهایــت بــا وجــود ایــن همــه برنامــه ریــزی ،سیاســتگذاری و
طرحهــای عالــی قابل اجــرا ،فقط باید بــا عزم جــزم وارد عرصه
اجرای عملی قوانین و برنامهها شــد و با تجربه حقیر از ســال 68
تاکنون که در عرصه سیاستگذاری و برنامهریزی و نظارت حضور
داشــتم اکثــر ایــن تالشها بــا موفقیــت و پذیرش خوبــی روبه رو
خواهد شد.

عکسها  :میزان

کــه در صــورت اجرای آن ایران بــه صورت نرم از درون پاشــیده
میشــود؛ پیشــنهادهای این طرح شــامل ادعــای نابرابری زن
و مــرد و دامــن زدن بــه تضــاد در این زمینــه به عنوان مبــارزه با
ی حجابی
تبعیــض علیه زنان و رســیدن به تســاوی ،تشــویق بــ 
و آزادی یواشــکی ،تنبیــه ایــران بــه خاطــر راه نــدادن زنــان بــه
ورزشــگاهها در مســابقات مردان ،تولید نهادهای موازی مانند
مرجــع ملــی کــودک و زن بــرای تضعیــف نظــام و در نهایــت
جهــت دهــی برخــی از ســازمانهای مردمــی و  NGOمرتبــط
بــا آژانسها طبــق منویات ســازمان ملــل و چند مــورد دیگر از
پیشــنهادهای پیتر کوهانلو برای تقویت «دیپلماسی عمومی»
در ایــران برای پــروژه برانــدازی نظام جمهوری اســامی ایران
اســت .در همیــن راســتا انتظــار میرود کــه عملکرد مســئوالن
دقیقــاً در تعــارض و مقابلــه بــا ایــن نقشــه راه باشــد .در ایــن
شــرایط و با وجــود اینکه ما هنــوز قوانین مصــوب در حوزه زنان
و خانــواده و برنامههای توســعه را به درســتی اجــرا نکردهایم و
هنــوز اندر خم یــک کوچه هم وارد نشــدیم ،معاونت امور زنان
و خانــواده در بعضــی مــوارد عملکــرد جــدی و موفقی داشــته
اســت .اعالم ســهمیهبندی تحقیرآمیز برای زنان ( 30درصد)
در انتخابــات ،گویی زنــان خود شایســتگی الزم را ندارند و با زور

اطالعــات مالی کشــور باز میکند؛ ســندی کــه به مراتــب از برجام
خطرناکتــر اســت و متأســفانه بیســروصدا و چــراغ خامــوش،
بر خــاف نص صریــح قانون اساســی ،امضا شــده و در حــال اجرا
اســت.در ایــن معاهــدات نیــز در ازای آموزشهایــی غیرمفیــد و
بعضــاً تخریبــی بــه نــام توانمندســازی یا آمــوزش ســبک زندگی
اســامی ایران مثالً ذیل یکی از آنها برای آموزش و دریافت الگوی
خانواده ســالم ،اقدام به اعزام نیرو به فنالند کردهایم؛ کشــوری که
خــودش باالتریــن آمار طالق و کمتریــن نــرخ ازدواج دارد اما آمار
اشتغال زنان در آنجا باال است.به همین منوال در یکی دیگر از این
معاهدات مقرر شده است که ما بانک اطالعات و ریزترین مسائل
زنان سرپرست خانوار و آسیب پذیر را در اختیار دشمن قرار دهیم.
ســؤال من این است که با چه حکمتی این کار صورت گرفته است؟
آیا تصور نمیشــود اگر این اقشار از طرف دشمن ساماندهی شوند
و با آموزش و توانمندســازی مادی و فرهنگی اســتحاله شــوند چه
آثاری برای آینده ایشان و جامعه خواهد داشت؟
آیــا ایــن معاهــدات واقعــاًوجــود دارد و آیــا برنامه عمل
معاونت زنان در راستای دستورالعملهای آنهاست؟
بلــهمعاهداتکهازکمیســیوناصل 90مجلسقابلپیگیریاســت
امادســتورالعملهاوبرنامههــایاقدامباظاهریبرگرفتهازاســام

احساســی را نســبت بــه یکدیگــر نداشــته باشــند ،امــا بــه توصیه
امــام علــی (ع) در نهجالبالغــه کــه میفرماینــد «انظــر الــی
مــا قــال و ال تنظــر الــی مــن قــال» شــما بــه نوشــتهها و مطالــب
بنگریــد و بــه فــرد گوینــده توجه نکنیــد تا شــائبهای که نســبت به
مــن فرمودیــد نســبت بــه ایــن ســؤال شــما هم مطــرح شــود که
ایــن موضعگیــری از چــه خاســتگاهی برآمــده اســت و چرا شــما
تصــور میکنید که این ســخنان صرفــاً به تفاوت نگرش سیاســی
برمی گردد.
آیا کســی کــه صریحــاً میگوید قانون دولــت قبل را قبــول نداریم
و عمــل نکــرده اســت و اجرا نشــدن ایــن فعالیتها و آثــار آن را
مــردم بطور محســوس احســاس میکننــد و منتظــر کوچکترین
اقدامــی برای حل مشکالتشــان هســتند ،قابل تفســیر با مســائل
سیاســی اســت؟ یا بــا انــگ موضع سیاســی میخواهیــم حقایق
را مخفــی کنیــم .آیــا بــا چند شــعار سیاســی و تبعیــت از فرهنگ
ســکوالر و رهــا کــردن نیازهــای مــردم به جامعــهای امیــدوار و با
نشــاط میرســیم؟ آیــا به جای پاســخ بــه نیــاز  13میلیــون جوان
بــرای اشــتغال و ازدواج و مســکن دائــم ،بــر نفــی فعالیتهــای
نظــام و تبلیــغ برنامههــای غــرب پرداختــن باعــث امیــد
میشود؟
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