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عضو کمیسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسالمی:

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

خشونت علیه زنان رو به کاهش است
مهدی نوروزی

ëëبســیاری از ســازمانهای مــردم نهــاد
( )NGOکــه در زمینــه حقــوق زنــان
فعالیــت میکننــد ،ایــن ادعــا را مطرح
میکننــد کــه بعــد از گذشــت  25ســال
از انتشــار اعالمیــه منــع خشــونت علیه
زنان ،هنــوز در ایران مبارزه با خشــونت
علیــه زنان تثبیت نشــده اســت .حادثه
اسیدپاشیاصفهانمثالبسیارملموسی
برای اثبات این ادعا اســت .نظر شــما در
این مورد چیست؟
مســاله خشــونت یــک مســأله
بینالمللی اســت .به خاطر دارم زمانی
جمعــی از بانــوان ارومیــه بــه دیــدار
رهبرمعظم انقالب رفته بودند .ایشــان
در آن دیــدار فرمودنــد :آنقــدر کــه در
خانــواده بــه زن ظلم شــده ،جــای دیگر
ظلــم نشــده اســت.معظم لــه در جای
دیگری خطــاب به نماینــدگان مجلس
فرمودنــد« :قوانینی تصویــب کنید که از
زن در خانواده حمایت کند».
ایــن صحبتهــا خــود نشــان دهنده
وجــود خشــونت علیــه زنــان در جامعه
است .اما در حال حاضر میزان خشونت
علیــه زنــان بــا توجه بــه تحوالت ناشــی
از تهاجــم فرهنگی ،ارتباطــات ،دهکده
جهانــی و ...زنــان ایرانــی در ســطحی از
آگاهــی قرار گرفتند که نه تنها خشــونت
را تحمل نمیکنند ،بلکه به مقابله با آن

یخیزند.
برم 
ëëآیا تاکنون خشونت را تجربه کردهاید؟
چــه در ســطح اجتماعی و چه در ســطح
شخصی...
با خانمهایی که مورد خشونت واقع
شــدند ارتباطــات گســتردهای داشــتم؛
بویــژه زنانــی کــه همســران آنهــا درگیر
مســأله اعتیــاد بودند .یکــی از تلخترین
خاطراتــم در حــوزه خشــونت علیــه
زنــان ،فــوت مــادر یکــی از شــاگردانم
بود .گویــا مرد خانــه روزی بــرای تأمین
خــرج اعتیاد خود ،چــرخ خیاطی که آن
مــادر هزینههــای زندگی را بــا آن تأمین
میکرد ،به ســرقت میبــرد و این اقدام
موجب درگیری فیزیکی بین زن و شوهر
میشــود .در نهایــت مــرد بــا وارد کردن
ضربهای به ســر همســر ،همسرش را به
قتــل میرســاند .مانند ایــن نمونهها در
جامعه وجود دارد و همان طور که گفتم
در خانوادههایی که اعتیاد به مواد مخدر
یــا فقر در آنها وجود دارد ،احتمال وقوع
چنین حوادثی بیشتر است.
امــا در مــورد موضــوع اسیدپاشــی،
قضیــه کمــی متفاوت اســت .بــه نظرم
خشونت زنجیرهای علیه زنان یک عمل
مــردود اســت؛ اما بایــد به ایــن نکته نیز
توجه داشــت که امثال این اتفاقات تنها
در ایــران رخ نمیدهــد .در بســیاری از

نیم نگاه

اخبار

ëëحجاببخشیازدینمااستونهتنهاباحقوق
زنان مغایــرت نــدارد ،بلکــه در بســیاری از موارد
موجب پیشــگیری از بروز آسیبهای اجتماعی
اســت .خانوادههایــی کــه در آنهــا بیبندوبــاری
وجود دارد ،بســیار زود متالشی میشوند و از بین
میروند.بنابراینحجابنوعیعاملپیشگیرنده
اســت .نکتهای که در بحــث حجاب بایــد به آن
توجه شــود ،شــیوه انتقال این مفهوم به جوانان
است .نســل جوان زور را برنمیتابد و بهتر است
از روشهای اقناعی ،فکری و فرهنگی برای ترویج
حجاباستفادهشود

ëëدربــاره «دادگاه ویــژه بانــوان» کمــی
بیشترتوضیحمیدهید.
بارها شــاهد این موضوع بودهایم که
خانمــی برای انجام کارهــای قضایی به
دادگاه مــیرود و در آنجــا دردســرهایی
برایــش ایجــاد میشــود .شــاید بهدلیل
احساس شرم و حیا این مباحث تاکنون
در ســطح جامعه بــه طور شــفاف بیان
نشده باشد؛ اما کسانی مثل من اینگونه
اخبار را بســیار میشــنوند .مجموع این
عوامل باعث شــد موضوع «دادگاه ویژه
بانوان» مطرح شــود و مــورد بحث قرار
بگیــرد .این طرح نخســتین بــار با هدف
حفظ حرمت زنان ،حضور سازمانهای
غیردولتــی و مــردم نهــاد در دادگاههــا
بــرای حمایــت از بانــوان ،ارائه مشــاوره
حقوقی به زنان و ...مطرح شد ،اما هنوز
بهدلیــل اختــاف نظرهــای موجــود در
کمیسیون ،این طرح به طور رسمی ارائه
نشده است.
ëëوضعیت تبعیض جنســیتی حاکم بر
جامعه را چطور ارزیابی میکنید؟ گمان
میکنید در آینــده این تبعیضها کاهش
پیدامیکند؟
با توجه به باال رفتن میزان سواد زنان
و آگاهتر شــدن جامعــه ،حرکت جامعه
در جهــت از بیــن بردن خشــونت علیه
زنان را مثبت ارزیابی میکنم و احساس

میکنم فرهنگ خانوادهها اندک اندک
به ســمت تغییر مثبت مــیرود .امروزه
دیگر تفاوتی میان فرزندان دختر و پســر
در یک خانواده مشاهده نمیشود و این
نکته مهمی است.
ëëو آیــا امیــدوار هســتید کــه در آینــده
تبعیضهــای موجــود در جامعــه از بین
برود؟
بلــه من همواره به آینــده امید دارم.
نکتــهای کــه الزم میدانــم اینجــا به آن
اشــاره کنــم ،وجود یک جریان در کشــور
اســت که دیوار شیشــهای یــا مانع پیش
روی رشــد و توســعه زنــان را تقویــت
میکند .این دیوار شیشــهای در اندیشــه
برخــی مــردان جامعه ما وجــود دارد و
متأسفانه در بعضی موارد این باور روی
خــود بانوان نیز تأثیر میگذارد و اعتماد
بــه نفس آنهــا را کم میکنــد .این دیوار
باید شکسته شود.
ëëنظرتان درباره مباحــث رایج در مورد
حجابچیست؟
معتقدم حجاب یک قانون است که
اکثریــت مردم جمهوری اســامی ایران
به آن رأی دادند.
 ëëآیا این قانــون مغایرتی با حقوق زنان
ندارد؟
حجــاب بخشــی از دین ما اســت و نه
تنها با حقــوق زنان مغایرت ندارد ،بلکه

عکس  :ایسنا

طبق تعریف سازمان ملل متحد ،خشــونت علیه زنان عبارت است از :هرگونه عمل
خشــونتآمیز بر پایه جنســیت که بتواند منجر به آســیب فیزیکی (بدنی) ،جنســی
یا روانی زنان بشــود .بیش از  25سال است که ســازمان ملل متحد ،اعالمیه مبارزه با
خشــونت علیه زنان را منتشر کرده است؛ اما آیا واقعاً خشونت علیه زنان در ایران از
بین رفته اســت؟ جنایت خشن و تأسف بار اسیدپاشیهای زنجیرهای اصفهان که در
ســال  93رخ داد ،گواه از این دارد که هنوز خشــونت علیه زنان در ایران نه تنها از بین
نرفته است بلکه در برخی موارد سختتر از گذشته است .بههمین منظور سراغ یکی
از فعــاالن عرصه حمایت از حقوق زنــان در ایران و عضو کمیســیون زنان و خانواده
مجلس شورای اسالمی رفتیم ،تا به چرایی از بین نرفتن خشونت علیه زنان در ایران
پیببریــم .در ادامه مصاحبه با ســهیال جلودارزاده عضو کمیســیون زنــان و خانواده
مجلس شورای اسالمی را میخوانید.

کشورهای جهان بحث خشونت یا حتی
قتل زنجیرهای علیه زنان مطرح اســت.
علــت پررنــگ شــدن اخبــار مربــوط به
این حوادث در ایــران بهدلیل تعصبات
مذهبــی موجــود در فرهنــگ ایرانیــان
است.
ëëپس از تالشهایتان در مجلس پنجم و
تصویب قانون «محاســبه مهریه به نرخ
روز»؛ بهعنــوان نماینده مجلس و مدافع
حقــوق زنان ،راهــکار یا راهکارهای شــما
برای پایان دادن به خشــونت علیه زنان
چیست؟
معتقدم در درجه اول رسانهها نقش
بسیار پررنگی در این زمینه دارند .رسانه
ملــی میتواند با انجام یک برنامهریزی
دقیــق ،ضمن ارتقــای فرهنگ جامعه،
نوع برخوردهــای ناصحیحی که با زنان
در گروههای مختلف اجتماعی میشود
را نقد و در نهایت اصالح کند.
راهــکار دیگــری کــه بــه از بیــن رفتن
یــا کاهــش خشــونت علیــه زنــان کمک
میکنــد ،وجــود قوانیــن مترقــی بــرای
حمایــت از زنان اســت .در برخی موارد
شــاهد حــق خواهــی زنــان مضــروب و
طــی کــردن رونــد قضایــی آنها بــودم و
خوشــحالم که در ایــران ،قوانین مترقی
و محکمــی بــرای حمایــت از زنــان و
خانوادهها وجود دارد.
ëëنقــش کمیســیون زنــان و خانــواده
مجلــس شــورای اســامی در کاهــش
خشــونت علیه زنــان را چگونــه ارزیابی
میکنید؟
ایجــاد کمیتــهای بــرای شناســایی و
بررســی آســیبها و خشــونتهایی کــه
علیــه زنــان در جامعــه جریــان دارد،
از جملــه اقدامــات صــورت گرفتــه در
کمیســیون زنــان و خانــواده مجلــس
شــورای اســامی بود .همچنین بررســی
و بازنگــری قوانیــن مربــوط بــه حقــوق
زنان در جامعه و بررســی طرح «دادگاه
ویــژه بانــوان» از دیگر مواردی اســت که
کمیسیون روی آنها متمرکز شده است.

در بســیاری از مــوارد موجــب پیشــگیری
از بــروز آســیبهای اجتماعــی اســت.
خانوادههایــی کــه در آنها بیبنــد و باری
وجود دارد ،بســیار زود متالشی میشوند
و از بیــن میروند .بنابراین حجاب نوعی
عامل پیشــگیرنده اســت .نکتــهای که در
بحث حجاب باید به آن توجه شود ،شیوه
انتقال این مفهوم به جوانان است .نسل
جــوان زور را برنمیتابــد و بهتــر اســت از
روشهای اقناعی ،فکری و فرهنگی برای
ترویج حجاب استفاده شود.
ëëدر پایــان اگــر گمــان میکنیــد نکتهای
باقی مانده که به آن اشــاره نشــده است،
بفرمایید.
در حال حاضر بســیاری از خانوادهها
مشکالتی دارند که نیازمند ارائه خدمات
مشــاورهای اســت .همچنیــن تمامــی
استانهای کشور با موضوع طالق و فقر
دســت و پنجه نــرم میکننــد .معتقدم
خانواده یک جامعه کوچک اســت و در
صورتــی کــه تغییــر از خانوادهها شــروع
شــود ،بسیاری از مشــکالت جامعه حل
خواهد شد .کمیسیون زنان و خانواده به
مسائل اقتصادی خانواده نگاه ویژهتری
دارد .همچنیــن بررســی و پیگیــری
مشــکالت و معضــات زنــان و خانواده
از دیگر مواردی اســت که در کمیســیون
همواره به آن پرداخته میشود.

اعمال نظر رؤسای دانشگاهها برای استخدام بستگان در هیأت علمی ممنوع شد
رئیس مرکز جذب هیأت علمی وزارت
علــوم از ممنــوع شــدن اعمــال نظــر
رؤســای دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش
عالی برای اســتخدام بستگان بهعنوان

اخبار

هیــأت علمــی در همان دانشــگاه خبر
داد .دکتــر محمدرضــا رضــوان طلــب
ضمــن اعــام ایــن مطلــب به ایســنا،
اظهار کرد :بر اســاس مصوبه  ۱۶اسفند

تعطیلی زودهنگام مدارس ممنوع شد

وزیــر آمــوزش و پــرورش
گفــت :مــدارس حتی یک
روز قبــل از تعطیالت نوروز
هــم نبایــد تعطیل شــوند.
بهگــزارش ایســنا ،بطحایــی دیروز در حاشــیه جلســه
هیــأت دولــت اظهــار کــرد :بههمکارانــم در مدارس
تأکیــد مؤکد دارم که به هیچ عنوان امســال حتی یک
روز زودتــر از ایــام تعطیلی نباید تعطیل کننــد .دانشآموزان تا آخرین روز ســالجاری
بایــد تحصیلشــان را ادامه دهنــد .وی درباره حــذف آزمــون ورودی پایه هفتم تصریح
کرد :مصوبه شــورای هماهنگی مدارس غیردولتی را چند روز گذشته ابالغ کردهایم که
هنوز شاید به دست همه مدارس نرسیده باشد .البته مدارس غیردولتی از تصمیم ما
استقبال کردهاند؛ سازمان مدارس غیردولتی هم تیمی در اختیار گرفته تا با تخلفات در
این زمینه برخورد جدی کند البته امیدوارم با اســتقبالی که مــدارس کردهاند ،برگزاری
این آزمون متوقف شود .وزیر آموزش وپرورش در ادامه با بیان اینکه یکی از مهمترین
برنامههــای ایــن وزارتخانه در ســال آینده تحوالتی اســت کــه در محتــوای برنامههای
آموزش وپرورش آغاز میشود ،اظهار کرد :وظیفه آموزش و پرورش برای تحقق اقتصاد
مقاومتی فرهنگســازی برای دانشآموزان اســت .ما در این زمینه کتابهای درسی و
مطالبی داشتیم که البته کافی نیست.

«متکدیانی» که به اسم معتاد متجاهر تحویل
بهزیستی میشوند!

معاون توســعه پیشــگیری و درمان اعتیاد بهزیســتی کشــور بــا بیان اینکه
در حــال حاضــر بیــش از  ۱۰هــزار نفــر از معتــادان متجاهر اســتان تهران
تحت پوشــش سازمان بهزیستی هســتند ،گفت :تعداد معتادان متجاهر
تحــت پوشــش ســایر اســتانها نیــز بــه بیــش از  6تا 7هــزار نفر میرســد.
فریــد براتی ســده با اشــاره به پوشــش  ۳۱هــزار معتاد در قالــب تبصره ۲
مــاده  ۱۶به ایســنا گفت :در مجموع بیش از  ۴۴هــزار معتاد در مراکز ماده
 ۱۶و مراکز تبصره ۲در اســتانهای مختلف ســاماندهی شده و از خدمات
درمان اعتیاد بهرهمند شدهاند .با وجود این برخی از مسائل در مورد مراکز
ماده  ۱۶و تعیین مصادیق تجاهر معتادان نیازمند شفافســازی هستند،
چــرا که میان دســتگاههای مختلف در تعریف تجاهــر اختالف نظر وجود
دارد .وی تصریح کرد :بر اساس آیین نامه ماده  ۱۶وظیفه تعیین مصادیق
وضعیت تجاهر معتادان بر عهده ســازمان بهزیستی کشور است .پس از
جلسه اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست رئیس جمهوری که در آن
آیین نامه مراکز ماده  ۱۶تصویب و ابالغ شــد ،مقرر است تا دستورالعمل
تأسیس و مدیریت این مراکز نیز توسط بهزیستی تدوین و با امضای دبیر
کل ابالغ شود .معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور در
ادامه افزود :مشــخص نبودن این مصادیق باعث شده است تا بسیاری از
افرادی که تحویل سازمان بهزیستی میشوند ،معتاد نبوده و تنها متکدی
باشند .همچنین برخی از آنها نیز اگرچه معتاد هستند اما وضعیت تجاهر
ندارند .براتی افزود :به همین دلیل منصفانه نیست که این افراد با هزینه
دولــت و بودجه این بخش ،وارد پروســه درمان شــوند و صرف این هزینه
برای آنها از این منبع توجیهی ندارد.

ماه متقاضیــان عضویت هیأت علمی
کــه از بســتگان درجــه اول رئیــس یــا
اعضــای هیــأت رئیســه یــک دانشــگاه
هســتند ،بایــد پرونــده آنــان در آغــاز
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رســیدگی توســط کارشــناس دانشــگاه
مربــوط به هیأت مرکزی جــذب ارجاع
شــود.پس از ارجاع پرونــده متقاضیان
فــوق بــه هیــأت مرکــزی جــذب ،ایــن

هیأت نســبت به تعیین هیأت اجرایی
رسیدگیکننده متشکل از اعضای خارج
از دانشــگاه مقصد در خصوص بررسی
صالحیت فرد اقدام خواهد کرد.

رئیــس مرکــز جــذب هیــأت علمــی
وزارت علــوم گفــت :مصوبــه فــوق برای
مصــون مانــدن داوریهــای علمــی و
عمومی از هر شائبهای اتخاذ شده است.

همانهایی که با زور بنگاههای
اقتصادی را به وزارتخانه چسباندند
دنبال نقدند

وزیــر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی در آســتانه روز زن و
تولد حضرت فاطمه زهرا(س) گفت :باید سیاستهای معطوف به زنان تولید
و گسترش پیدا کند و در سیاستگذاریها این موضوع را مد نظر قرار دهیم.
دکتــر علــی ربیعی در نشســت بانوان و مشــاورین امور زنــان و خانــواده وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که به مناســبت میالد حضــرت فاطمه زهرا(س) و
روز زن و با حضور دکتر معصومه ابتکار رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست
جمهوری برگزار شد ،گفت :اگر اصرار دارم که مدیریت زنانه گسترش پیدا کند به
خاطر این است که سیاستهای معطوف به زنان گسترش یابد.
وی تأکیــد کــرد :مــا بایــد بتوانیم وضعیــت زنان را بهبود ببخشــیم و بــ ه عنوان
یــک مســأله مهم موضوع آنها را مــورد توجه قرار دهیم و امیــدوارم که بتوانیم
اینهــا را پیــش ببریم و اگــر میخواهیم موفقیتهــای بزرگ حاصل شــود باید
موفقیتهای کوچک تعریف شــوند .وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی در ادامه
افــزود :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،بزرگترین وزارتخانه اجتماعی کشــور
است که  300میلیون بار مراجعه به وزارتخانه ما ب ه دلیل تولد ،بیماری ،ازدواج،
مرگ و ....وجود دارد و هر فرد به طور متوسط  20بار مراجعه دارد.
وی ادامــه داد :امــا ایــن بعــد وزارتخانــه خیلــی خــوب درک نشــد و برخی هم
نقدهایی انجام میدهند .ربیعی گفت :در گذشته به غلط بنگاههای اقتصادی را
به زور و اجبار به وزارتخانه چسباندند و حاال همانها قضاوت میکنند و ب ه دنبال
نقــد میگردند .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ادامــه داد :ما هماکنون با زنان
سرپرست خانوار ،زنان معلول در معرض آسیب ،زنان سالمند تنها ،سالمندی
زنان و زنان کارگر مواجه هستیم که وزارتخانه نیز به فکر آنان هم هست چرا که
ممکن است زنان بیشتر مورد ظلم واقع شوند .به گزارش مرکز روابط عمومی و
اطالعرســانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،وی در ادامه گروههای خودیار
محلــه را مورد تأکید قــرار داد و بیان کرد :در این زمینــه وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی بیش از وزارتخانههای دیگر کار کرده است.

عمل پیشرفته لیزیک با تعرفه دولتی
امکانپذیر شد

دستگاه فوق پیشــرفته «لیزر اگزایمر» به همت بیمارستان شهید
لبافینژاد نصب و راهاندازی شــد .دکتــر بهرام عین اللهی رئیس
قطــب چشــم پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی،
گفت :دستگاه فوق پیشــرفته «لیزر اگزایمر» که در کلینیک شهید
دکتر لبافینژاد وابســته به دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی
و ســازمان تأمین اجتماعی نصب و راهاندازی شــده اســت؛ اوایل
تیرمــاه ســال  ۱۳۹۶خریــداری شــده و آمــاده بهرهبــرداری و ارائه
خدمــات به بیمــاران و مردم بــا تعرفه دولتی و مناســبتر از نرخ
اصلی است .رئیس بخش چشــم بیمارستان شهید لبافینژاد در
خصوص تمهیدات الزم جهت راهاندازی این دســتگاه ،افزود :در
این راســتا اقدامات مقدماتی شامل بررسی فضای موجود و طرح
نقشه بازسازی اتاق عمل و تمهیدات الزم جهت تأمین تجهیزات
مــورد نیاز صــورت پذیرفت .عین اللهــی با بیان اینکــه تاکنون ۴۰
عمل جراحی چشم با کمک این دستگاه با موفقیت انجام شده،
خاطرنشــان کرد :پس از انجام تســتهای مقدماتی و آماگیهای
الزم ،نخســتین عمل لیزیک در آبان ماه ســالجاری توســط بنده
با موفقیت انجام شــد و هماکنون نیز با گذشــت  ۴ماه از شــروع به
کار اتاق عمل ،حدوداً  ۴۰بیمار تحت درمان زیر نظر استادان قرار
گرفته و همه این اعمال نیز با موفقیت به پایان رســیده است .وی
افزود :به منظور تســهیل در امور مراجعــان و بیماران و همچنین
کاهــش زمان انتظــار آنها تمهیداتــی در نظر گرفته شــده که امید
است روز به روز شاهد افزایش تعداد متقاضیان بوده و بتوانیم در
این راه خدمتگزاری شایسته برای مردم کشورمان باشیم.

