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یک پژوهشگر حوزه اجتماعی:
حاشیه نشینی زمینه ساز اعتیاد و 

آسیب اجتماعی است

یک پژوهشــگر حوزه اجتماعی با اشاره به این 
که ایجاد جرایم و آسیب های اجتماعی مهم ترین 
پیامدهای حاشیه نشینی هستند، گفت: درگیری 
با اعتیاد پررنگ ترین آســیب موجود در مناطق 

حاشیه نشین است.
به گزارش مهر، هوشنگ شیخی با اشاره به این 
که اکثر حاشیه نشینان در مناطق بد مسکن ساکن 
می شوند، اظهار کرد: حاشیه نشینان به دلیل حضور 
در سکونتگاه های غیررسمی به راحتی می توانند 
فضای تولید آسیب های اجتماعی را به وجود آورند.
این پژوهشگر حوزه اجتماعی با اشاره به فعالیت 
دفاتر تسهیل گر دولت در مناطق حاشیه نشین، 
عنوان کرد: شایسته است که این دفاتر موضوعات 

کالبدی حاشیه نشینی را مورد بررسی قرار دهند.
او اضافه کرد: در حال حاضر دفاتر تسهیل گری 
واقع در مناطق حاشیه نشین عالوه بر فعالیت های 
ذاتی خود وظیفه درمان و بازپروری اعتیاد را نیز بر 

عهده گرفته اند.
شیخی با اشاره به این که مناطق حاشیه نشین 
با بافت های ناکارآمد و فرسوده تفاوت دارند، گفت: 
عدم توزیع متوازن قدرت و ثروت و منابع در کشور 

باعث شده تا برخی از مناطق بسیار محروم باشند.
این پژوهشــگر با اشــاره به اینکه گروه های 
اجتماعی حاشیه نشینی هیچ پیوندی با گروه های 
اجتماعی شــهری ندارند، بیان کرد: افراد ساکن 
در حاشیه شــهرها از نظر فرهنگی و اقتصادی و 
اجتماعی تفاوت های بسیار زیادی با ساکنین شهر 
دارند. افراد حاضر در مناطق حاشیه نشین همیشه 
با مدل و شیوه منحصر به خود زندگی می کنند و 

مبتنی بر این شیوه با سایر افراد ارتباط می گیرند.
    

آتش زدن عمدی بوستان چیتگر 
به قصد ضربه زدن به شهرداری

یک عضو شورای شهر می گوید: بوستان چیتگر 
واقع در غرب تهران هدف آتش افروزی عمدی قرار 
گرفته است که این اعمال به صورت هدایت شده 
و به قصد ضربــه زدن به شــهرداری تهران انجام 

می شود.
به گــزارش خبرآنالین، بخش هــای زیادی 
از پــارک چیتگــر، طعمه آتش شــده اســت، 
پوشــش علفی بلنــد منطقــه در بارش هــای 
مناســب امســال و خشک ســالی فصل هــای 
 گذشته باعث شده اســت تا عرصه پارک چیتگر، 

مستعد آتش گرفتن باشد. 
یک عضو شورای شــهر تهران عنوان کرد: ما 
شاهد آتش سوزی های مکرر عمدی و تعمدی در 
چیتگر هستیم. با وجودی که قضاوت نمی کنیم 
چه کسانی این کار را انجام می دهند ولی متوجه 
شــده ایم تنها ۲۰ درصــد از آتش ســوزی ها، به 
صورت سهوی و توسط مردم انجام می شود که با 

آموزش های شهروندی، قابل کاهش است.
 ۸۰ درصد از آتش ســوزی های مکــرر اخیر 
به صورت هدایت شــده و به منظور ضربه زدن به 
مدیریت شــهری اســت، از جمله گسترده ترین 
آتش سوزی در تاریخ بوســتان چیتگر که باعث 
نابودی ۲۰هکتار از پوشــش گیاهی بوستان شد، 
جزء همین موارد اســت. در همین رابطه شهردار 
منطقه اعالم کرد: آتش افروزی های عمدی باعث 
شده است تا دست کم ۱۰نفر در امسال بازداشت و 

به مراجع قضایی معرفی شدند.
علی نوذرپور، درباره آتش سوزی های بوستان 
چیتگر بیان کرد: آتش ســوزی هایی که صورت 
می گیرد به دلیل رشــد خوب علف ها در ابتدای 
امسال بود. برنامه ای را برای علف تراشی در بوستان 
گذاشــتیم. برخی از علف هــا در معرض حریق 
است. حریق ها چند منشــا دارد. یکی از منشاها، 
مربوط به شــهروندان و بازیگوشی جوانان است 
همچنین موردی داشتیم یک پدر و پسر مسابقه 

آتش افروزی گذاشته بودند که دستگیر شدند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

»آمار سیاه خشونت«، اصطالحی 
که حسین ناریان، بازپرس دادسرای 
عمومی و انقالب در ایــران از آن نام 
برده اســت. اســتفاده از »آمار سیاه 
خشونت« توسط او به این دلیل است 
که زنان برای اعالم شکایت در زمینه 

خشونت های خانگی تمایلی ندارند.
به گفتــه ناریان یکــی از دالیل 
خشــونت علیه زنــان »نگرش های 
جامعه به زنان« است و »جامعه ای که 
در آن نوع نگاه مردساالرانه وجود دارد 
موجب می شود که نگاه به روابط زن و 

مرد تحت تأثیر قرار بگیرد.« 
اظهارنظرهای این چنینی آن  هم 
از سوی مسئولین کشوری جای خالی 
»الیحه تامین امنیت زنان« را بیش 
از پیش نشــان می دهد. الیحه ای که 
چند سالی می شود کش و قوس های 
زیادی به خود دیده است و حاال وارد 
مرحله جدیدی شــده است. الیحه 
تأمیــن امنیت زنــان در ایران هفت 
سال است که در انتظار گرفتن تأیید 
از قوه قضائیه مانده و هر بار به دالیل 
متفــاوت از نوبت رســیدگی خارج 

شده است.
الیحه ای که امید می بخشد

چندی پیش اشرف گرامی زادگان، 
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور 
زنان و خانواده ریاســت جمهوری در 
گفتگویی با ایسنا در این رابطه گفته 
بود که اختالف نظرها و دیدگاه های 
مختلفی که درباره این الیحه وجود 

دارد یکی از دالیل طوالنی شدن روند 
بررسی آن است، چراکه برخی اعتقاد 
دارند نباید به مردان ســختگیری و 
اقتــدار خانواده را دگرگــون کرد. او 
همچنین با اشاره به اینکه این الیحه 
به مدت شش ماه توســط ۱۸ قاضی 
مورد بررســی قرار گرفتــه و بیش از 
یک سال پشت در رئیس قوه قضائیه 
مانده است، گفته که رد یا تأیید این 
الیحه در ابعاد داخلــی و بین المللی 
آبروی ایران محسوب می شود و اگر 
این الیحه رد شود، دیگر هیچ امیدی 
به هیچ قانونی در زمینه حقوق زنان و 

خانواده در ایران نخواهم داشت.
این الیحه که ابتــدا در ۹۲ ماده 
تنظیم شده بود، با حذف ۴۱ ماده از 
آن به دلیل »همپوشانی با مواد قانون 
مجازات اســالمی و آیین دادرسی« 
در نهایت به ۵۲ مــاده تقلیل یافت و 
شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی 
و حمایتی اســت که موضوع ازدواج 
دختــران زیر ۱۸ ســال و همچنین 
خانه های امن زنان نیز در آن مطرح 
شــده اســت. برخی از فعاالن زن و 
نمایندگان مجلس پیش تر نســبت 
به حذف نیمــی از الیحه از طرف قوه 
قضائیه اعتراض کرده بودند، اما بنا بر 
اظهارنظر مسئولین گفته می شود که 
موادی که حذف شده اند، چندان مهم 
نبوده و جای نگرانی برای کلیات این 

الیحه وجود ندارد.
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خشونت خانگی را دارند
هرچنــد که در زمینــه ثبت آمار 
خشــونت علیه زنــان هیــچ نهاد و 
مرجع خاصی وجود نــدارد، اما عدم 

حمایت قانون از زنان و خشونت های 
روزمره ای که زنان در خانه و خارج از 
خانه با آن مواجهند، چیزی نیست که 

بر کسی پنهان باشد.
نتایــج پژوهشــی که در ســال 
۱۳۸۳ در ۲۸ اســتان انجام شــده 
بود نشــان مــی داد که دســت کم 
۶۶درصد زنــان ایرانی یــک بار در 
 زندگی شــان مورد خشونت خانگی 

قرار گرفته اند. 
طبق اعالم ســازمان بهزیستی، 
حداقــل ۲۷درصد زنــان ۱۹ تا ۴۹ 
ساله از ســوی همسرانشــان مورد 
خشونت قرار می گیرند. گزارش های 
پزشکی قانونی نیز نشان می دهند که 
طی کمتر از یک دهــه، معاینه های 
مربوط به موضوع همسرآزاری، ۵۰ 
درصــد افزایش یافتــه و ۹۰ درصد 
خشــونت های خانگی در ایران علیه 

زنان روی می دهد.
 اختالف نظر بر سر 
تعاریف و مصادیق

حاال الیحه تأمیــن امنیت زنان، 
برای اولین بار از خشــونت علیه زنان 
تعریفــی حقوقی ارائــه داده و آن را 
جرم دانسته اســت. مثال ماده سوم 
این الیحه می گوید: »هیچ کس حق 
نــدارد در روابــط خانوادگی، اماکن 
خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد 
آســیب علیه زنان مرتکب خشونت 
شــود و در صورت ارتــکاب، مطابق 
احکام این قانون مجازات می شود.« 
یا مــاده چهارم این الیحــه در مورد 
انواع خشــونت های روانی و عاطفی، 
خشونت جنســی اعم از تجاوز، آزار، 
تعرض و یا مزاحمت های جنسی علیه 

زنان توضیح داده و مجازات های آن را 
مشخص کرده است.

این الیحه با مخالفت های زیادی 
رو به رو شــده بود و مخالفان زیادی 
داشت. بر همین اســاس فراکسیون 
زنان مجلــس دهم کــه در ماه های 
گذشــته تالش زیادی برای راهیابی 
این الیحه به صحــن علنی مجلس 
کرده اســت، پیش تر اعالم کرده بود 
در صورتی که به این الیحه رسیدگی 
نشود، فراکسیون زنان طرح دیگری 
را تهیه و در مجلــس مطرح خواهد 
کرد. این فراکســیون در این مدت و 
پس از رسانه ای شدن موضوع الیحه 
تأمین امنیت زنان، تحت فشــارهای 
زیادی از طرف جریان های تندرو قرار 

گرفته است.
الیحه ای که نامش تغییر کرد

حال ســخنگوی قوه قضائیه در 
نشســت خبری روز سه شــنبه، ۲۶ 
شــهریور، از نهایی شــدن و ارسال 
الیحه »تأمین امنیــت زنان در برابر 
خشــونت« به دولت خبر داد و گفت 
این متن »با تشــکیل کارگروه های 

مشــترک بین دولت، قــوه قضائیه 
و مرکــز پژوهش هــای مجلــس و 
کارگروه های تخصصــی در معاونت 
حقوقی قوه قضائیه« بررســی شده 

است.
ایــن الیحه کــه در دولــت اول 
ریاست جمهوری حســن روحانی و 
در دورانی که شهیندخت موالوردی 
معاونت امور زنان را بر عهده داشــت 
تدوین شد، از پنج سال پیش در قوه 
قضائیه معطــل مانده بــود و اکنون 
با عنوان »الیحه صیانــت، کرامت و 
تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت« 
به دولت ارسال شده است تا در صورت 
تصویب، برای تبدیل شدن به قانون، 
به مجلس شورای اسالمی فرستاده 

شود.
همچنین ســخنگوی قوه قضائیه 
در رابطــه با این الیحه گفته اســت: 
این الیحه کامال بومی و متناســب با 
فرهنگ ایرانی و اسالمی و در راستای 
تامین امنیت بانوانی کــه خود را به 
ارزش های اخالقــی و دینی جامعه و 
قوانین و مقــررات پایبند می دانند، 

تنظیم شده است.
از ســوی دیگر متــن جدید این 
الیحه نســبت به نســخه پیشــین 
دستخوش تغییرات بسیاری شده که 
مهم ترین آن حذف تعریف خشونت 
و اغلب موادی اســت کــه مصادیق 
خشــونت، ازجمله خشــونت های 
جنسی، روانی، عاطفی، آزار جنسی 
و مزاحمت جنســیتی، به خصوص 
در حوزه خانواده، در آنها مشــخص و 

جرم انگاری شده بود.
مخالفان الیحه چه می گویند؟

دو ســال پیش، زهرا آیت اللهی، 
رئیس شــورای فرهنگی اجتماعی 
زنان شــورای عالی انقالب فرهنگی، 
با انتقاد از این الیحــه گفته بود: »به 
تعبیــر خانم معــاون رئیس جمهور 
)شهیندخت موالوردی( چهاردیواری 
دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و 
دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد 
تا در خانواده کسی به زن نگوید باالی 

چشمت ابروست.«
آیت اللهی همچنین نوشــته بود 
که »بهتریــن نوع حمایــت از زنان، 
همان طور که اسالم هدایت کرده، آن 
اســت که حمایت از زنان را به مردان 

خانواده بسپاریم«.
ذبیح اهلل خدائیان، معاون حقوقی 
وقت قوه قضائیه، نیز در شــهریور دو 
ســال پیش گفته بود که این الیحه 
»صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده« و 
»حتی برای کوچک ترین تنش میان 

زوجین حبس مقرر کرده است«.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، 
نیز تیرماه ســال جاری در نشستی 

برای هم اندیشی در باره حقوق زنان 
در ایران، ضمن اشــاره به این الیحه 
گفت: »گرچه یک نظام حقوقی از این 
مؤلفه های مهم ]مربوط به خانواده[ 
صیانت می کند، اما اگر به این ارکان 
آسیبی وارد شد، راه اولیه رفع آسیب 
لزوماً مراجعه به دادگاه نیست« و در 
ادامه افزود: »با حکمیــت، داوری و 
ریش ســفیدی، اختالفات یک زوج 
برطرف می شــود و ســال ها در کنار 

یکدیگر زندگی می کنند«.
از ســوی دیگــر، ظاهــراً برخی 
اصالحات الیحه نیــز جنبه حقوقی 
داشــته اســت؛ هم چنان که طیبه 
سیاوشــی، عضو فراکســیون زنان 
مجلس شورای اسالمی، از حذف ۴۱ 
ماده از این الیحه خبر داده و علت آن 
را »هم پوشانی« آنها با قانون مجازات 
اسالمی و آیین دادرسی کیفری اعالم 

کرده بود.
با این حال، در روند طوالنی بررسی 
الیحه »حمایــت از زنــان در برابر 
خشونت«، سال گذشــته، معصومه 
ابتــکار، معاون زنان و امــور خانواده 
ریاســت جمهوری، از ارســال آن از 
سوی قوه قضائیه به »مراکزی« در قم 

»برای مشورت« خبر داد.
ابتکار در پیامی توئیتری که منتشر 
کرده بود، با اعالم این که دولت پیگیر 
تصویب نهایی این الیحه خواهد بود، 
تأیید الیحه نهایی شده در قوه قضائیه 
را »گام مهمی برای تحکیم خانواده و 

توجه به حقوق زنان« خواند.
در این پیام آمده اســت: »الیحه 
»تامین امنیت زنان در برابر خشونت 
« توســط رئیس قــوه قضائیه برای 
دولت ارسال شــده. تایید این الیحه 
گام مهمی برای تحکیــم خانواده و 
توجه به حقوق زنان اســت. در دولت 
پیگیر تصویــب نهایی و ارســال به 

مجلس خواهیم بود.«
حاال باید دید با توجه به تمام این 
فراز و فرودهایــی که برای این الیحه 
پیش آمده تــا چه انــدازه می تواند 
گره ای از مشــکالت زنان بــاز کند و 

کارساز مشکالت و خشونت ها باشد.

الیحه »تأمین امنیت زنان در برابر خشونت« پس از کش وقوس فراوان، با نامی جدید به دولت رفت

عرصهبرمردانخشنتنگمیشود؟

یادداشت

محمودرضا اسفندیار، کارشناس حوزه آموزش و پرورش

نظریه پــردازان اقتصادی، ســرمایه، منابع طبیعی و 
نیروی انســانی را سه رکن اساسی رشــد و توسعه پایدار 
می دانند که در این بین نیروی  انسانی کارآمد و متخصص، 
مهمترین آن به حساب می آید. وجه مشترک توسعه پایدار 
و متوازن جوامع پیشــرو، توجه به نظریه رشــد درونزای 
اقتصاددانــان نئوکالســیکی چون کنت ارو بــا اولویت 
آموزش و پرورش اســت که برون داد آن تخصیص درصد 
قابل توجهــی از تولید ناخالص داخلــی GDP به حوزه 

تعلیم و تربیت پیش دبستانی، دبستانی و متوسطه است.
حال آنکه از این منظر ما با تخصیص سهم ۱.۶ درصدی 
هم از متوســط ۶ تا ۸ درصدی جهانی دوریــم و هم در 
میان جوامع در حال توســعه حرفی برای گفتن نداشته 
و نداریم. هیچگاه ســهم  تخصیصی این حوزه زیربنایی 
مولد سرمایه اجتماعی از GDP که خود حلقه واسط بین 
نسلی است، نسبتی با جایگاه و مسئولیت های حاکمیتی 
آن، مصرح در اســناد باالدستی نداشــته، لذا برونداد آن 
انباشت چالش هایی اســت که تاکنون بیش از ۱۴ وزیر 
درون و برون حوزه ای، نتوانســتند از پس حل آن برآیند 

و برگزاری بیشترین جلسات اســتیضاح ۴ دهه اخیر در 
حوزه آموزش و پرورش خــود بیانگر گفتــار درمانی به 
جای عملگرایی اســت. پرواضح است در صورت استمرار 
این روش و صرفه جویی در تخصیص اعتبارات الزم، در بر 
روی همین پاشنه خواهد چرخید. می طلبد که مجموعه 
مدیریتی جدید با اشــرافی بیشتر بر چالش ها در گام  اول 
به تغییر نگرش سیاستگذاران از نگاه مصرفی به سرمایه 

محور همت گمارند.
این نوشــتار بر آن اســت تا اهم چالش هــای موجود 
و انتظــارات جامعه معظــم فرهنگی را فــراروی وزیر و 
دولتمردان قراردهد تا شــاید بتوان با بازگشت تدریجی 
اعتماد فرهنگیان، به عنوان مولد سرمایه اجتماعی جامعه، 
همچنان به  رغم همه بدعهدی ها و نامهربانی ها، به تحقق 
بخشــی از افق ۱۴۰۴ امیدوار بود. لذا انتظار می رود تیم 
وزارتی بواسطه  تعامل مثبت حاجی میرزایی با هیات دولت 
و برخی نهادهای سیاستگذار، نسبت به تغییر چنین نگرش 
مخربی که بروندادش معلمانی گله مند از شرایط آموزشی 
و شغلی بوده است، اهتمام ورزند تا در بودجه آتی سنواتی 
شاهد تخصیص ســهمی درخور از تولید ناخالص داخلی 

GDP و مخارج عمومی دولت باشیم.

 ضرورت تصویب و اجرای  قانون 
تاسیس سازمان نظام  معلمی

سالیان متمادی است که جامعه معلمان نتوانسته اند 
همچون سایر اقشارموثر، برای پیشبرد بهتر اهداف، برنامه 
و کیفیت بخشی به روند امور حوزه تعلیم و تربیت، از حق 
تاسیس سازمانی منســجم و فراگیر با پشــتوانه قانون 

مجلس بهره مند شوند. 
بر کسی مزایای تشکیل چنین نهادی فراگیر، برآمده از 
بدنه واقعی آموزش و پرورش، به دور از سیاست زدگی های 
معمول، پوشــیده نیســت. انتظار می رود طی ۲ ســال 
باقی مانده با پیگیری مجدانــه تیم وزارتی و بهره مندی از 
تجربیات تشکل های موجود فرهنگیان فارغ از خط مشی 
سیاسی ایشــان، زمینه تصویب و اجرای  قانون تاسیس 
ســازمان نظام  معلمی را به منظور سپردن سیاستگذاری 
حوزه تعلیم و تربیت به متولیان اصلی آن یعنی نمایندگان 
معلمان سراسر کشور در قالب شــورای  مرکزی سازمان 
مذکور و کمیته های تخصصی آن فراهم آورند تا به تدریج 
شاهد حاکمیت مدیریت علمی با بهره وری بهتر از منابع 
موجود و پرهیز از تعجیل و شتابزدگی در اجرای طرح ها 

باشیم.
ســاماندهی نیــروی انســانی را به زعم بســیاری از 
کارشناســان می توان پس از چالش کســری بودجه هر 
ساله، مهمترین مشــکل آموزش و پرورش در طول دولت 

اعتدال برشمرد که البته بخشی از این مهم حاصل تسریع 
در اجرای نظام ۶-۳-۳ در سال پایانی دولت دهم و بخش 
مهم تر آن اتخاذ سیاســت هایی مبهــم از دوران فانی تا 

بطحایی در این خصوص بوده است.
در اواخر وزارت مســتعجل دانش آشــتیانی و اوایل 
وزارت بطحایی دقیقا خبری متفاوت از دوره فانی، یعنی 
کمبود چند ۱۰هزار نفری نیروی انســانی، رسانه ای شد. 
برخی این تغییر آماری را ناشــی از تضاد دو نگرش حاکم 
بر سیاســتگذاری در این حوزه می دانند که یکی درصدد 
جذب معلم از مجرایی غیر از دانشگاه و مراکز تربیت معلم 
است و دیگری به شدت موافق تربیت معلم و هزینه در این 
خصوص است. ضروری اســت با  یک نیازسنجی دقیق و 
رعایت نسبت دانش آموز به کارکنان آموزشی )گروه معلم، 
مدیریت و کیفیت بخشی( نیروی مورد نیاز تا سال ۱۴۰۴، 
که با بازنشستگی چند صد هزار نفری همراه خواهد شد، 
پیش  بینی و به کار گیری شوند که این مهم منوط به توجه 
ویژه به افزایش کیفی و ظرفیت های دانشگاه فرهنگیان، 
تربیت دبیر شهید رجایی و در صورت لزوم احیای رسالت 
تربیت معلــم دانشــگاه هایی چون خوارزمــی، حکیم 
سبزواری و تبریز است. در این راســتا پیشنهاد می شود 
جهت کیفیت بخشــی بیشــتر به مناطق محروم طرح 
افزایش جذب دانشجویان ماده ۲۸، جایگزین طرح معلم 

خرید خدمت شود.

چالش ها و انتظارات حوزه آموزش و پرورش

الیحه »تأمین امنیت زنان 
در برابر خشونت« که در 

دولت اول حسن روحانی 
تدوین شد، از پنج سال 

پیش در قوه قضائیه معطل 
مانده بود و اکنون با عنوان 
»الیحه صیانت، کرامت و 

تأمین امنیت بانوان در برابر 
خشونت« به دولت ارسال 

شده است

سخنگوی قوه قضائیه: 
این الیحه کامال بومی و 

متناسب با فرهنگ ایرانی و 
اسالمی و در راستای تامین 
امنیت بانوانی که خود را به 
ارزش های اخالقی و دینی 
جامعه و قوانین و مقررات 

پایبند می دانند، تنظیم 
شده است
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