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شهال حبیبی

اولین زن مشاور رئیس جمهوری

شــهال حبیبــی از زنان
انقالبی تاریخ انقالب
زنان ماندگار
اسالمی اســت اما نام
او بــه یک دلیــل دیگر
هــم در تاریــخ ایــران
ثبــت شــده اســت.
بهعنوان اولین زنی که
پــس از انقالب ۱۳۵۷
ایران به سمت مشاور
رئیــس جمهــوری
منصوب شد .حبیبی سال  ۱۳۳۷در کرمانشاه به
دنیا آمد .در دانشگاه رشته زیست شناسی خواند
و چنــد ســال پــس از گرفتــن مدرکــش بهعنوان
مشاور رئیس جمهوری منصوب شد.
حبیبی در تمام سالهای فعالیتش بهدلیل نگاه
مدرنتر نسبت به بقیه شناخته میشد .او تالش
کــرد تا همــه اســتانداران و دســتگاههای اجرایی
یک مشــاور امور زنان داشــته باشــند و مشــاوران
امور بانــوان دســتگاهها با شــاخصهای انقالبی
انتخــاب شــوند .تــاش بــرای دریافــت امکانات
در حــوزه زنــان هــم یکــی دیگــر از کارهــای او در
زمــان فعالیتش بود .آن زمان بعضی مســئوالن
میگفتند ضرورتی ندارد که مشاورین زن داشته
باشــیم اما شــهال حبیبی تالشهای زیادی برای
این مســأله انجام داد .در واقع او دغدغه مسائل
زنــان و انقــاب را داشــت .البتــه فقــط در ایــران
فعــال نبــود .ســال  72نامــهای بــه گالیندوپــل،
نماینــده کمیســیون حقــوق بشــر ســازمان ملل
کــه بهعنــوان گزارشــگر ویژه بــه ایران آمــده بود
دربــاره زنان و نــگاه انقالب نوشــت ضمن اینکه
بــرای اولینبــار همــراه آیــتاهلل تســخیری در
اجــاس پکــن شــرکت کــرد .او معتقــد بــود کــه
تعامــات بینالمللی فرصتی اســت برای اینکه
ما بهعنوان صاحب اندیشــه و سبک در موضوع
زنان حضوری فعال داشته باشیم در این عرصه
تــا خودمــان و اندیشــه و منش و روشمــان را به
زنان جهان معرفی کنیم.
حبیبــی تــا ســال  76ایــن ســمت را داشــت امــا
فعالیتهایــش پس از پایان دوران مســئولیتش
بهعنوان مشاور متوقف نشد .او وارد حوزه شبکه
ســازمانهای غیردولتی شد و حدود هزار NGO
تحت نظارتش بود.
او در زمینــه فعالیتهایــش کتابهایــی هــم
نوشــت و ســیمای فرهنگــی -تمدنــی ملــت
مســلمان ایران و زن ،فرهنگ اســامی و توسعه
از کتابهای اوست.
شــهال حبیبــی  ۱۵شــهریور  ۱۳۹۶در ســن ۵۹
سالگی درگذشت.

صاحب امتیاز :خبرگزاری جمهوری اسالمی مدیر هنری :محمد طاهری
دبیر اجرایی :مستوره برادران نصیری
مدیر مسئول :محمد فاضلی
صفحه آرایی :محمد عباسپور
سردبیر :فائزه جمالی عالم

عکس :آژانس عکس ایران
تصحیح و ویراستاری :روزنامه ایران
حروفچینی :روزنامه ایران

لیتوگرافی :موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
تلفن021 - 84711145 :

عکس هفته

شرح عكس :زنان صیاد ،هرمزگان
عکس :عابد قاسمی

بالکاناکسپرس

در بالکن
زمســتان است و باد ســردی از زیر ِ
در خانــه میپیچــد .او دربــاره پــدر حــرف
برشی از کتاب
میزنــد .در این دو ســالی کــه از مرگ پدرم
میگــذرد صــورت مــادر کامــاً عوض شــده
اســت ،بیشــتر از همــه چشــمهایش بهنظر
مــات و بیتفــاوت میرســند .هیچوقــت
خیلــی بــه او نزدیــک نبــودهام و حاال حس
میکنم بهســختی میتوانم احساســاتش را
درک کنــم ،بجز ترســش کــه کامالً مشــهود
است .نمیداند چطور درباره ترسش حرف
بزنــد ،کلمــات بیاختیار با حالتــی دردآلود
از دهانــش بیــرون میآیند و بعد ســخت و
صیقلی مثل سنگریزههایی پخش میشوند
روی میــز ،میریزند توی زیرســیگاری ،توی
فنجــان قهوهای که وقتی ســیگار نمیکشــد دودســتی آن را میچســبد .ســعی
میکنم بگیرم شــان و کنار کلماتــی بچینم که توی دلش نگه میدارد ،کلماتی
که میترسد بر زبان بیاورد.
نام کتاب :بالکان اکسپرس
نویسنده :اسالونکا دراکولیچ
ترجمه :سونا انزابینژاد
انتشارات :گمان
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بار دگر روزگار چون شكر آيد

زنان پر از حس های لطیف و شــاعرانه اند .چه مادر باشند ،یا
فرزند ،خواهر باشند یا همسر.
مخاطبان ،ایران بانو را شریک لحظه های دوست داشتنی تان
کنیــد و ماندگارتریــن و تأثیرگذارترین خاطــرات خود از
نقش های زنانه تان را برای ما بفرســتید .آثارتان را از طریق
نشاني ايميل  iranbanoo@icpi.irبفرستید يا به نشاني
تهران ،خيابان خرمشهر ،شماره ،208صندوق پستي -5388
 ،15875طبقه پنجم ،ايران بانو ،برای ما نامه بنویسید .نظرات
و پيشــنهادهايتان را از طریق شماره تلفن 02184711145
با ما در میان بگذارید.

اخبار زنان
تدویــن طــرح تشــکیل
کمیســیون زنــان و خانواده
در مجلــس /یــک عضــو
فراکســیون زنــان مجلــس
از تدویــن طرحی خبــر داد
کــه در صــورت تصویــب
در صحــن علنــی پارلمان ،کمیســیون زنــان و خانواده
در مجلس شــورای اســامی تشــکیل میشــود .ســیده
فاطمــه حســینی اظهــار کــرد :تجربــه نشــان میدهد
بــرای پاســخگویی مناســب بــه مشــکالت ،مطالبات و
اولویتهــای حــوزه زنــان و خانــواده وجود کمیســیون
دائمــی بــرای ایــن حــوزه ضــروری اســت .وی گفــت:
ازجمله مزایای این طرح آن است که کمیسیون زنان و
خانواده بهعنوان یک کمیسیون خاص تشکیل میشود
زیرا همانند کمیســیونهای تخصصی نمایندگان را از
عضویت در سایر کمیسیونها منع نمیکند.

قدردانــی معاونــت
امــور زنــان از برگزیدگان
جشــنوارهفیلــمفجــردر
بخشهای«زنــان» و
«خانــواده» /معاونــت
ریاســت جمهــوری
در امــور زنــان و خانــواده امســال در ســی و هفتمیــن
جشــنواره فیلم فجر فیلمهایــی را که به موضوع زنان
و خانواده پرداخت ه بودند مــورد داوری و قدردانی قرار
داد .شــاخصها برای انتخاب فیلــم برگزیده در حوزه
مســائل و حقوق زنان عبارتند از :دفاع از هویت زن در
خانــواده و جامعه صرف نظر از مادر یا همســر بودن،
ترسیمنقشهایچندگانهزنایرانی،بیانواقعگرایانه
آســیبهای موجــود در جامعــه زنان ،ترســیم چهره
مادران موفق ،ترســیم چهره همســران موفــق و ارائه
راهکارها برای کاهش آسیبهای جامعه زنان.

16

ابتــکار :بایــد مانــع
ازدواج دختــران زیر ۱۳
ســال شــویم /معــاون
امــور زنــان و خانــواده
ریاســت جمهــوری بــا
بیــان اینکــه بایــد مانع
ازدواج دختران زیر  ۱۳ســال شــویم ،گفت :این
ازدواجهــا اجباری و به دالیــل اقتصادی ،قومی
و از روی ناآگاهی اســت .معصومه ابتکار اظهار
کرد :البته تعداد این ازدواجها خیلی کم است و
اکثریت قاطع ازدواجها در ســنین قانونی انجام
میشــود .وی ادامه داد :ما طرفدار این نیستیم
که سن ازدواج باال برود یا پایین بیاید بلکه بحث
ما این اســت که ســن ازدواج از یک ســنی نباید
پایینتر بیاید.

ورود مدعــی العموم
بــه ازدواج دختــر یازده
ســاله در ایــام /پیــرو
انتشــار خبری مبنی بر
ازدواج یک دختر یازده
ســاله با مــردی حدودا
پنجاه ســاله در ایالم ،دادســتانی مرکز این اســتان
به موضــوع ورود کرد .زهرا همتی ،مدیرکل جدید
بهزیســتی اســتان ایالم در این مورد گفت:با حکم
دادســتانی موفق شــدیم رها را از خانه همســرش
واقع در منطقه هلیالن از توابع استان ایالم بگیریم
و بــه بهزیســتی تحویــل دهیــم .تیــم تخصصــی
روانشناسی ما در حال ارائه خدمات به این کودک
 11ســاله هستند تا از فشار روانی وارده به وی کاسته
شود چراکه رها تحت تأثیر ترسهایی که این مدت
تجربه کرده است .شبها در خواب جیغ میزند.

