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با گذشت یک سال از دولت جدید هنوز برای درج نام مادر در کارت ملی قدمی برداشته نشده

مادران غایب
نسترن فرخه: علی ربیعی سخنگوی 
دولت قبل در ســال ۹۹ اعالم کرده 
کارت های  قرار است صدور  که  بود 
هوشــمند ملــی بــرای متقاضیان 
کارت، از ۱۴۰۱ بــه بعد شــامل نام 
مادر هم باشــد، طرحی که با شروع 
دولت سیزدهم حتی دیگر صحبتی 
هم از آن به میــان نیامد. معصومه 
ابتکار معاون امــور زنان و خانواده 
همان  در  ســابق  ریاست جمهوری 
روزها گفته بــود معاونت پیگیر این 
موضوع اســت و امیدواریم وزارت 
کشــور قدم نهایی را بــرای اجرای 
ایــن امر بــردارد و موضــوع وارد 

دولت شود.

 طبــق برخــی صحبت هــای طیبــه سیاوشــی با شــروع 
مطرح شــدن این طرح خبرســازی های فراوان صورت گرفت و 
مخالفت هایــی هم به همین صورت مطرح شــد که این طرح 
منجر به هزینه تراشــی می شــود و هیچ ضرورتی ندارد که نام 
مادر در کنار نــام پدر بیاید، یا اینها کارهایی اســت که غربی ها 
انجام می دهنــد. بعد از آن هم با وجــود اینکه پیش بردن این 
طرح نــه موانــع قانونی و شــرعی و نه حتی عرفی داشــت، 

همچنان مسکوت مانده است.
به  سرانجامی  نرسید

طیبه سیاوشی شــاه عنایتی نماینده ســابق مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با «شــرق» به فراز و فرودهای طرح درج 
نام مادر در کارت ملی اشاره می کند و می گوید: در شهریور سال 
۹۹ طی اتفاقی که برای همســر شــهید رضایی نــژاد افتاد و در 

فرودگاه، ارتباط بین خودش و دخترش را سؤال کردند، تعدادی 
از زنان سرپرســت خانوار درخواســت کردند تا به این موضوع 
به عنــوان یک تکلیف قانونی ورود شــود. درخواســت به این 
صورت بود که چون در شناسنامه نام مادر آمده، در کارت ملی 
هم قید شــود که همان موقع معاونت امور زنان اشــاره کرده 
بود؛ در شناســنامه هم نام مادر کامل نیامده اســت، حداقل در 
شناسنامه های هوشمند نام مادر و پدر باید به طور کامل بیاید.

سیاوشــی ادامه می دهد: بالفاصله بعد از آنکه در معاونت 
زنان دولت دوازدهم این موضوع مطرح شــد، خبرســازی های 
فراوان صــورت گرفت و مخالفت هایی هــم به همین صورت 
مطرح می شــد که این طرح منجر به هزینه تراشــی می شود و 
هیــچ ضرورتی ندارد که نام مادر در کنار نــام پدر بیاید، یا اینها 
کارهایی اســت که غربی ها انجام می دهند. بعد از آن معاونت 

امــور زنــان عنوان کرد کــه درج نام مــادر در کارت ملی برای 
توجه دادن به لزوم تغییر رویکرد حاضر است، نه هزینه تراشی. 
علی رغم وجود شــعارهایی در مورد جایگاه مادر در عین حال 
به شــکل قانونی و ملموس حق مادران ادا نمی شود، مادرانی 
که خودشان سرپرست خانواده و درگیر یک سری مسائل روزمره 
هستند، حال درگیر چنین مسائلی هم می شوند که برای ارتباط 
با فرزندشــان از آنها ســند و مدرکی هم خواســته می شود، در 

صورتی که قید نام مادر از این مشکالت جلوگیری می کند.
سیاوشــی می گوید: ابتدا درخواســت معاونت امور زنان از 
وزیر کشــور مطرح شد و این امر هم معطوف به آینده بود ولی 
متأسفانه هم سازمان ثبت احوال در این زمینه همکاری کاملی 
نکــرد و هم مخالفت های زیادی که شــد، به نوعــی مانع این 
حرکت رو به جلو شــدند. حتی تالش بر این شد که مشخصات 

سه شنبه
۱۵ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره  ۴۳۶۸

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

افسانه ای آذری ها- گله چهارپایان ۹- رب النوع آفتاب- آرزوی 
بزرگ ۱۰- مربوط به ذهن- صفت باد- اشرف مخلوقات است 
۱۱- رایحه- ســخنور- خدای اندیشــه و هنر در اساطیر یونان- 
ساز شکســته ۱۲- اختاپوس- خورشید- از راه های انتقال گرما 

۱۳- دســتگاه تولید بخار- معکوس ۱۴- قدر و منزلت- رمانی 
مشهور از هرمان ملویل، نویسنده آمریکایی- از محبت ... حوری 
می شود ۱۵-  جگر سفید- ورزشی گروهی- انقالبی مکزیک که 

با شعار آزادی و زمین، روستاییان را به انقالب فراخواند.  افقی: 
 ۱- بادی که سرعت آن زیاد است- فیلم علمی تخیلی 
آلفونسو کوارون و برنده هفت جایزه اسکار- مخفف اگر ۲- 
سوســن زرد- ورزشکار رشته دو- از شاخه های تخصصی 
پزشــکی ۳- رهاشــدن- ترازنامه- اعتنا ۴- همراه فالن- 
پشت سر هم ۵- پوشاندن- ایلخان مغول که قلعه الموت 
را ویران کــرد- قوس های هاللی پیوســته ۶- مرتعش- 
ســراینده مثنوی- ســنگ ریزه ۷- دومین شهر پرجمعیت 
ایتالیــا- نام اصلی سلمان فارســی- عضــوی در صورت
۸- کیسه پارچه ای حمل بار- به درستی که- نام چند تن از 
پادشاهان فرانسه بود ۹- نوعی موسیقی  غربی- ابررایانه 
ســاخت ایران- پیدا نمی شــود ۱۰- ضمیر اشــاره- اثری 
به قلم شــاتو بریان فرانسوی- لباس ســنتی زنان ارمنی
۱۱- شــجاع و جنگجــو- خــراب- کتــاب هنــدو ۱۲- 
درست دانستن ســخن یا عملی- مرکز اقتصادی و اداری 
نیویورک ۱۳- پایتخت چک- هاون- هدیه دادن ۱۴- شهری 
بســیار گــرم در الجزایــر- درخور- نشــانه مصدر جعلی

۱۵- خودنمایی بی جا- رهگذر- نمی شنود. 
عمودی: 

۱- یــک نوع شناســاگر اســید و بــاز- واحــدی برای 
 اندازه گیــری زاویــه- رهبــر مذهبی کاتولیک هــای جهان
۲- ناپــاک- نبرد ایران و یونان در زمان خشایارشــا- کوچک 
۳- درویــش بــه دســت می گیرد- شــهری ســاحلی در 
برزیل که به شــهر آفتاب مشــهور است ۴- بخش خارجی 
هرچیــز- مســافر ســرزمین  عجایــب- ســرایت بیماری
۵- ضمیر سوم شخص- گوارا- کمک- از بازی های گروهی 
نوســتالژیک ۶- عقب هر چیز- نهایت آرزو- سمت راست 
۷- مولد الکتریسیته- رفت وآمدداشتن ۸- نادانی- پهلوان 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۳۱۱      طراح: بیژن گورانی
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   حل جدول  ۴۳۱۰

   سودوکو سخت۳۳۰۷

   سودوکو ساده۳۳۰۷

هویتی مادران فقط در همان تراشه کارت ملی هوشمند بچه ها 
ذکر شــود که این خودش یک خبر رو به جلو بود. ولی سازمان 
ثبت احــوال عنوان کرد که با یک مصوبه  این کار به ســرانجام 
نمی رســد و باید آیین نامه درج نام مادر در کارت ملی در هیئت 
وزیران تدوین شــود، بعــد کارگروه تصویب شــود و بعد که به 
سازمان ثبت احوال ابالغ شد، در آن زمان کار ثبت کردن  نام مادر 
در کارت ملی فرزندان شــروع خواهد شــد. در واقع این پروسه 
نیازمنــد یک روند حقوقی بود که به ســازمان ثبت احوال ابالغ 
شد ولی متأسفانه این روند به دلیل مخالفت و مقاومت و عدم 
همکاری که صورت گرفت به تعویق افتاد و از شــهریور ۹۹ که 
شروع شد تا ۱۴۰۰ به سرانجام قانونی نرسید و در آخرین نشست 
معاونت قبل هم درخواســت شد تا معاونت امور زنان بعد به 

این موضوع توجه کند.
و  شرعی  حقوقی،  مانع  شناســنامه  در  مادر  اســم  درج  برای 

عرفی وجود ندارد
شــیما قوشه وکیل پایه یک دادگســتری عضو کانون وکالی 
مرکز در مورد آخرین اتفاقات از ماجرای درج نام مادر در کارت 
ملــی فرزند، به «شــرق» می گوید: این موضــوع در دولت قبل 
مطرح شــد و فکر هم نمی کنم که در این یک سال دولت جدید 
هم اتفاق خاصی افتاده باشــد. اما در کل هیچ مانع حقوقی یا 
قانونی در این خصوص وجود نداشــته، یعنی نه در قوانین عام 
و خاص و نه در شــرع، حتی در قانون خاص ثبت احوال، چون 
همان طورکه در شناسنامه اســم مادر قرار دارد، در کارت ملی 
هم می تواند درج شــود و مانع قانونی، شــرعی و حتی عرفی 

هم ندارد.
ایــن وکیــل اضافه می کنــد: ممکن اســت فقط بــه دلیل 
دراولویت نبــودن موضوع یا جابه جایــی دولت ها این موضوع 
به محاق رفته باشــد. در این شــرایط می توانیم از تجربه دیگر 
کشورها استفاده کنیم. اگر نیاز باشد هم می توانیم این تغییرات 
را بومی ســازی کنیم و هیچ مانعی هم وجود ندارد، کما اینکه 
خیلــی از قوانین کیفری و حقوقی را از دیگر کشــورها گرفتیم. 
به طور مثال قانون گذاری ما با تأثیر از قوانین بلژیک و فرانســه 
شــروع شــد، االن هم خیلی از قوانین امروز ما از بقیه کشورها 
گرفته شــده که یا بومی سازی شــده یا عینا در مجموعه قوانین 

قرار گرفته است.
زنان  از  جامعه  محو  خواهند  شد؟

حســین ایمانی جاجرمــی جامعه شــناس در گفت وگــو با 
«شرق» به مســئله خطر محو زنان از جامعه و رفتارهای ضد 
و نقیض درمورد تقدس گرایی مادران و زنان جامعه، می گوید: 

مسئله این است که ما یک سری ارزش های سنتی و بومی داریم 
که نقش زن را در چارچوب خانواده تعریف می کند که استمرار 
همان جایگاهی اســت که زنان در گذشته داشتند. حتی طبق 
قانون مدنی هم حق چندانی برای زن پذیرفته نیست، مثال اگر 
شــوهر فوت کند، حق حضانت فرزندان به جد پدری می رسد. 
این نکته مهمی اســت که از نظــر حقوقی، قوانین ما مردانه و 
مردســاالرانه است. در این میان یک ســری از ارزش های مدرن 
وارد جامعه شــده کــه بی ارتباط با برخــی بحث های حقوق 
زنان و مردان و برابری جنســیتی در سطح جهانی نیست. فکر 
می کنــم ایــن دو ارزش یعنی ارزش های مــدرن و ارزش های 
سنتی که بســیار محافظه کارانه به زن نگاه می کند در راستای 

هم نیستند.
جاجرمی اضافه می کند: معمــوال دولت های اصالح طلب 
یک مقدار هم نوایی با این ارزش ها می کنند، اما آنها هم تا حدی 
جلو می روند، دولت های اصولگرا هم که تکلیفشــان مشخص 
اســت و باوری به این بحث ها ندارند. آنها دنبال این هستند که 
نقش زنانگــی و نقش زن خانگی را تقویــت کنند. در هر حال 
تقابل ارزش های مدرن و سنتی در جامعه قابل مشاهده است.

این جامعه شناس در پاسخ به سؤالی مبنی بر احتمال محو 
زنان از جامعه بــا وجود برخی سیاســت ها، می گوید: این طور 
نیســت و االن تعــداد زنانــی کــه دوره های آمــوزش عالی را 
می گذرانند قابل توجه است، یک اتفاق جالب که بعد از انقالب 
پیش آمد، پرشدن شــکاف آموزشی بین زنان و مردان بود، االن 
حتی تعداد زنان تحصیل کرده بیشتر از مردان شده که همین بر 
مسئولیت های سیاســی و اجتماعی آنها مؤثر است. در کنار آن 
جامعه هم به متخصص های مختلف نیاز دارد. در هر حال باید 
بین فرهنگ ســنتی و مدرن یک تعادلی ایجاد شــود. تحقیقات 
ما نباید فقط روی زنان باشــد بلکه باید جایگاه مردان هم تغییر 
کند و مســئولیت های بیشتری بر عهده بگیرند که البته تا حدی 

در جامعه اتفاق می افتد.
مطالعــات  اگــر  می کنــد:  اشــاره  جامعه شــناس  ایــن 
جامعه شناســی خانواده را نگاه کنیم، مواردی که همیشه برای 
زنان مانع بوده در مواقع بحرانی شکســته شــده، مثال در جنگ 
جهانــی اول و دوم، بــه حضــور زنــان در کارخانه ها و بخش 
پشتیبانی جنگ نیاز بود، آن هم زنانی که از چارچوب خانه خارج 
نمی شــدند. در واقع وقتی جامعه دچار رشــد منفی اقتصادی 
اســت، زنان هــم به عرصــه اجتماعی می آینــد و باید از همه 
نیروهای جامعه اســتفاده شــود و فقط نگاه مردانه خطرناک 

خواهد بود.

سال گذشته کارزاری تحت عنوان «کارزار درخواست درج نام مادر در کنار نام پدر در 
اوراق هویتی و همه فرم های اداری و غیر اداری» مشغول جمع آوری امضا برای رسیدن 
به نتیجه نهایی بود که همان زمان سالمت نیوز مطلبی در این باره منتشر کرد و در بخشی 
از آن بــه ماجرای درج نام مادر در کارت ملی اشــاره کرده بــود که: این کارزار بعد از آن 
به راه افتاد که شــهریورماه ســال ۱۳۹۹ معصومه ابتکار، معاون وقــت زنان و خانواده 
ریاســت جمهوری از وزیر کشــور خواســت تا نام مادر نیز در کنار نام پدر در کارت ملی 
فرزندان درج شــود؛ درخواستی که با موافقت رحمانی فضلی روبه رو شد؛ اما به نتیجه  

کاملی نرسید و به نظر می رسد که در دولت سیزدهم به سکوت گذاشته شده است.
البته این درخواست ابتکار هم در واقع ابتکار او نبود و پیش از او کمپینی تحت عنوان 
«نامم کجاســت؟» از سوی زنان در افغانســتان به راه افتاد تا در مقابل نبود نام شان در 
شناســنامه فرزندان اعتراض کنند؛ اعتراضی که سرانجام به نتیجه رسید و درج نام مادر 

در شناسنامه فرزندان در این کشور تصویب شد.
نکته آنکه چند ماه بعد از طرح این درخواســت از ســوی معاونت زنان و خانواده، 
همســر شهید رضایی نژاد در واکنش به این موضوع که هنگام مراجعه به کانتر فرودگاه 
همراه با دخترش به او گفته بودند باید نسبت و حضانت شما با دخترتان مشخص شود، 
در حســاب توییتری خود نوشت: «اگر نام مادر در کارت ملی درج شود، این مشکالت به 

وجود نمی آید، جایگاه مادر باید در عمل واال و مورد احترام باشد، نه در حرف و شعار».
بــه هر حال حمایت های معصومــه ابتکار از موضوع درج نام مــادر در کارت ملی 
واکنش های فراوانی به دنبال داشت تا جایی که او توضیحاتی تکمیلی درباره درخواست 
خود ارائه داد و گفت «درخواســت درج نام مادر در کارت ملی برای توجه دادن به لزوم 
تغییر رویکردهاســت؛ نه هزینه تراشــی. طرح این موضوع، پیشنهادی فرهنگی در میان 
ده ها سیاســت گذاری، امور نظارتی و پشــتیبانی و عملیاتی این معاونت و برای اصالح 

رویکردها و نگاه ها برای آینده بوده اســت، جای تأســف است که برخی مدعیان جایگاه 
مادری از این پیشــنهاد فقط برای دعواهای سیاسی و پیشــبرد اهداف جناحی استفاده 

کردند».
در روزهای پایانی دولت روحانی ابتکار از دولت رئیسی خواست که پیگیر این موضوع 
باشــد، او گفته بــود: «با وجود همکاری هایــی که صورت گرفت، با مخالفت ســازمان 
ثبت مواجه شــدیم؛ بنابرایــن ابتدا باید آیین نامه درج نام مــادر در کارت ملی در هیئت 
وزیران تدوین شــود و به تصویب برســد؛ سپس کارگروهی تشکیل شــود تا شیوه نامه و 
دستورالعمل های آن را نوشته و ابالغ کند». با وجود استقبال گسترده ای که از این طرح 
و کارزار به راه  افتاده در راســتای درج نام مادر در کارت ملی و... شــده است؛ اما برخی از 
فعاالن حوزه زنان این اقدام را دارای کارایی چندانی برای احقاق حقوق نادیده گرفته شده 

مادران نمی دانند؛ نگاهی که البته با دالیلی منطقی همراه است.
زنان به  حقوقی بیش  از درج نام مادر  در  کارت  ملی  نیاز  دارند

شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حوزه زنان، یکی از همین افراد است، او درباره 
این کارزار به سالمت نیوز می گوید: نام مادر همواره در شناسنامه درج می شده؛ اما تاکنون 
این موضوع باعث نشــده که تغییری در قوانین نســبت به جایگاه و حقوق زن و جایگاه 
مادری اش ایجاد شود. کارت ملی حدود دو دهه است که برای شهروندان صادر می شود 
که نام مادر در آن درج نشده است. او ادامه می دهد: بخش بزرگی از محدودیت هایی که 
در حوزه زنان و به ویژه جایگاه مادرانه آنان وجود دارد، مربوط به قانون مدنی اســت که 
عمر آن حدود صد سال است. زمانی این قوانین را داشتیم که در آنها برای زن در نقش و 
جایگاه مادری محدودیت هایی ایجاد شده است، اساسا کارت ملی وجود نداشته و درج 
نام مادر در شناسنامه هم باعث نشده که این محدودیت ها رفع شود؛ بنابراین از این منظر 

فرقی نمی کند که نام مادر روی کارت ملی درج شود یا خیر.

این وکیل دادگســتری خاطرنشــان می کند: با این حال از این نگاه کــه پدر و مادر در 
خانواده، نزد فرزندان و در مســئولیت های مشترک شــان در قبال فرزندان، باید جایگاهی 
برابر داشــته باشند، خوب است که نام مادر هم در کارت ملی و اوراق اداری آورده شود 
و این گونه نباشد که در مقابل کلمه فرزند: فقط نام پدر آورده شود و نام مادر هم در این 
اوراق باشــد. این موضوع از باب فرهنگ ســازی و احترام و برابری می تواند در سال های 
آینده نتیجه خوبی داشته باشد؛ کما اینکه در سال های اخیر کمی نگاه ها تغییر کرده است؛ 
اما اگر این درج نام اجباری شود، یک زن در جایگاه مادری حس نادیده گرفته شدن و این 
حس را که تنها تا زمان زایمان مهم بوده اســت و بعد از آن بچه فرزند پدر محســوب 

می شود، تجربه نمی کند.
قوشه با طرح این سؤال که چرا برای تغییر،  اصالح و حتی وضع قوانینی که نداریم، 
کارزاری راه اندازی نمی شــود تا محل اثر باشد، عنوان می کند: اینکه اسم مادر روی کارت 
ملی بیاید، از منظر برابری و احترام خوب اســت؛ اما واقعــا هیچ تأثیری بر حقوق مادر 
نــدارد. چرا در حوزه قوانین مرتبط با ازدواج و... کارزاری نباشــد، مثال در گذشــته اینکه 
فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی تبعه ایران محســوب نمی شود، موضوعی مهم بود که 

خوشبختانه قوانینی در راستای رفع خأل آن تصویب شد.
به اعتقاد این وکیل دادگســتری راه اندازی این نوع کارزارها تنها ویترین بوده و در عین 
اینکه بخشــی از خطوط قرمز را رد نمی کند، ممکن است پاسخ مثبت گرفته و اجرا شود 
که در آن صورت می گویند ما به مطالبات زنان پاسخ دادیم و در واقع مطالبات زنان را به 

همین سطح تقلیل می دهند.
او می گوید: این نوع مطالبات بســیار حداقلی اســت ؛ اما ما باید به صورت زیربنایی تر 
و عمیق تــر مطالبه گری کنیم و اگر می خواهیم در یــک کارزار از مردم امضا بگیریم، چرا 
مطالبه ای جدی تر نداشــته باشــیم و مثال نخواهیم که قانون حمایــت از زنان در برابر 

خشــونت و آزار هرچه سریع تر منتشر شــود. این قانون مهم اســت؛ زیرا هر روز زنان با 
مزاحمت و آزار مواجه می شــوند. این در حالی اســت که همه زنــان ایرانی لزوما مادر 
نیســتند. زنان ما در معرض خشونت هستند و از لحظه ای که از خانه خارج می شوند، با 
همان متلک خیابانی که نوعی خشونت است، مواجه می شوند؛ بنابراین همچنان تأکید 
می کنــم که این کارزارها نوعی ویترین و کاری بی خطر اســت و مطالبات زنان واقعا این 

اقدامات حداقلی نیست.
قوشــه عنوان می کند: من نمی دانم پشت این کمپین ها و کارزارها چه افرادی حضور 
دارند،؛ اما اگر کســی بخواهــد کاری کند، حتی بدون اینکه خط قرمزهــا را هم رد کند، 

می تواند در موارد دیگری مطالبه گری کند.
حقیقت آن است که مطالبات زنان تنها به رفتارها و اقدامات سطحی که هیچ تأثیری 
بر حقوق نادیده گرفته شده زنان ندارد،  تقلیل نمی یابد و خواسته ها و نیازهای زنان امروز 
بسیار گسترده تر و عمیق تر از این موارد است و به همین علت هم ضروری است قوانین 
ما در حوزه زنان و همچنین خانواده تغییراتی عمیق داشــته باشــد. با این حال اینکه در  
زمان صدور کارت ملی و حتی در فرم  اداری به کدپستی اشخاص اهمیت داده می شود؛ 
اما نام مادر جایگاهی ندارد، رفتاری توهین آمیز و مستقیما نادیده انگاشتن مادران است؛ 

گویی که این فرزندان تنها از یک والد یعنی پدر متولد شده اند. 
با توجه به اینکه کارت ملی بسیار جدیدتر از شناسنامه است، درج نشدن نام مادر در 
این کارت و درج نام او در شناسنامه این مسئله را به ذهن متبادر می کند که شاید مسئوالن 
فعلی کشور جایگاهی برای مادران قائل نیستند تا آنجا که در زمان وضع مقررات جدید 
برای صدور کارت ملی و تصمیم گیری برای محتوای آن به صورت کامل مادر را به دلیل 
زن بودن او کناری نهاده اند. این رفتار این تفکر را به ذهن متبادر می کند که آیا اگر قوانین 

شناسنامه جدید شود، باز هم نام زنان از شناسنامه فرزندان شان حذف خواهد شد؟

درخواست زنان، بیش از  ماجرای درج نام مادر  در  کارت ملی است


