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ریحانه جوالیی

     خانــم ابتکار در ابتــدا به الیحه 
»تأمین امنیت زنان در برابر خشونت« 
بپردازیم. این الیحه زمان زیادی است 
که دست به دست می چرخد و مدتی در 
قــوه قضاییه به دلیل پاره ای مســائل 
متوقف شــد. در رفت وبرگشت برای 
تصویب 41 ماده هم از این الیحه حذف 
 شده اســت. این حذفیات شامل چه 
موادی می شود و آیا به روح کلی الیحه و 

اهداف آن آسیب نمی رساند؟ 
الیحــه »تأمین امنیــت زنــان در برابر 
خشونت«، ابتدا توســط دولت پیشنهاد داده 
شد و در کمیســیون لوایح دولت بررسی شد. 
چون بخش هایــی از الیحه، احــکام قضایی 
داشت؛ برای اظهارنظر و گرفتن تأیید نهایی به 
قوه قضاییه فرستاده شد. بعد از آن ما در اواخر 
سال 97 نشســت های زیادی با قوه قضاییه 
داشتیم و بررسی های متعددی هم در ارتباط 
با ابعاد الیحه با قضات، معاونین قوه قضاییه و 
دادستان ها انجام شد که درنهایت موفق شدیم 
به یک متن توافقی برسیم. در رابطه با بندهای 
حذف شــده باید بگویم که این موارد یا تکرار 
شده بود و ذکر مجدد آن ها ضرورتی نداشت یا 
مواردی بود که به تأیید کارشناسان در شرایط 
فعلی کاربردی نداشت. هدف اصلی ما در این 
الیحه رسیدگی به اولویت ها بود. سرانجام پس 
از صورت گرفتن توافق های الزم با قوه قضاییه، 
الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به 
دفتر آقای آملی الریجانی ارجاع و زمان زیادی 
در دفتر ایشــان متوقف شد. متأسفانه در این 
زمــان اظهارنظرها و برخوردهای سیاســی 
مانع این شد که آقای آملی الریجانی بتوانند 
به موقع اعالم نظر کنند. در دیدار نوروزی که 
با آقای رئیسی داشــتم از ایشان خواستم که 
نسبت به این الیحه شــتاب بیشتری داشته 
باشــند و طی مکاتبات و درخواســت های 
کتبی از ایشان خواستم که تکلیف این الیحه 
سریع تر مشخص شود تا بتوانیم در این مورد 
هرچــه زودتر به یــک توافــق و جمع بندی 
برسیم. خوشبختانه آقای رئیسی در آخرین 
دیدار با نمایندگان مجلس گفتند که تا 3 هفته 
دیگر تأییدیه را تحویــل می دهیم و ما ظرف 
هفته های آینده خبر خوب را می شنویم. پس 
 از آن الیحه به دولت برمی گردد و تأیید نهایی 
انجام و دوباره به مجلس فرســتاده می شود. 
موضوع مهم این اســت که ما مصرانه پیگیر 
هستیم و تمام تالشمان را برای به ثمر رسیدن 
الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت 

انجام می دهیم. 

     در ابتدا از مجلــس توقع زیادی 
می رفت کــه لوایح مربوط بــه زنان و 
کودکان مثل الیحه افزایش سن ازدواج 
یا الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان را 
سروسامان دهد، اما عماًل این اتفاق رخ 
نداد و برخی کمیســیون  های مجلس 
ازجمله کمیســیون حقوقی و قضایی و 
مرکــز پژوهش هــا مخالفت هــای 
تعیین کننده ای با ایــن لوایح کردند. 
بررسی این لوایح در شورای نگهبان هم 
به درازا می کشد و با تأخیر وارد مجلس 

می شود. 
در این مورد هم مجلس، فراکسیون زنان 
و دولت گام های خوبی برداشــته اند. الیحه 
حمایت از کودکان و نوجوانان 10 سال بود که 
در کمیسیون قضایی مجلس رسوب  کرده بود 
و با پیگیری معاونت زنان و خانواده و همچنین 
مکاتباتی که انجام دادیم، از دولت درخواست 
کردیم برای این موضــوع از مجلس اولویت 
بخواهد و به همین واسطه در دستور کار دولت 
قرار گرفت و مجلس هــم آن را تصویب کرد. 
الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان بســیار 
پیشرو، جامع و خوب اســت و انواع خشونت 
علیه کــودکان هم در آن دیده  شــده. پس از 
تصویب الیحه شــورای نگهبان ایراداتی را به 
آن مطرح کرد که درحال حاضر تک به تک از 
طرف کمیسیون حقوقی برطرف شده است. 
در آخرین جلســه، تبصره 9 که در ارتباط با 
تشــدید مجازات آزاردهندگان و والدین بود 
-که آن  هم اصالحاتی داشــت و خوشبختانه 
انجام شد-؛ برای تأیید نهایی به شورای نگهبان 
ارجاع داده  شــده و بســیار امیدوار هستیم و 
پیگیری می کنیم که شــورای نگهبان زودتر 
تأییدیه این الیحه مهم را صادر کند. با توجه 
به پیگیری های ما متوجه شــدیم در شورای 
نگهبان هم تمام رفت وبرگشت ها انجام شده 
و در چند روز آینده خبر خــوب این الیحه را 
هم می شــنویم. از نکات مهــم الیحه مذکور 

این اســت که وظیفه دستگاه ها به روشنی در 
آن تعریف شــده و تمام دستگاه های مربوطه 
می داننــد چه وظایفــی دارند. بــا تمام این 
توضیحات، مسئول اصلی در این زمینه وزارت 
دادگستری است و بعد از آن سازمان بهزیستی 
که در بحث خشــونت اورژانس اجتماعی را 
دارد. برای آموزش وپــرورش، وزارت ورزش 
و جوانــان و معاونت زنان و خانواده ریاســت 

جمهوری هم وظایفی عنوان  شده است. 
ما در دولت ســعی کردیم پیگیر مســائل 
این چنینی باشیم و شــورای فقهی و حقوقی 
هم در سال گذشــته حدود 5 الیحه را برای 
مجلس شورای اسالمی فرستاده است. یکی از 
لوایح بحث ممنوعیت ازدواج دختران کودک 
زیر 13 سال است که باید در دولت نهایی شود. 
خوشبختانه اکثر این لوایح به کمیسیون لوایح 
رفته و یک مورد مربوط به اصالح مقررات زنان 
سرپرســت خانوار در کمیســیون اجتماعی 
اســت و آن هم به زودی بررسی و نتیجه اعالم 

خواهد شد.

     در رابطه بــا ممنوعیت ازدواج 
دختران زیر 13 ســال مخالفت  هایی 
مطرح شد. این مخالفت ها بیشتر از کدام 
سمت بود؟ از ســوی نمایندگان تندرو 
مجلس شــورای اســالمی یا مراجع و 

روحانیون؟
بخشــی از این مخالفت ها به دلیل مسائل 
شرعی است. سن بلوغ، سن ازدواج و مسائلی 
ازاین دست موضوعاتی اســت که پیرامونش 
بحث های بسیاری وجود دارد و دیدگاه های 
کارشناســان هم دراین باره ثابت نیســت. بر 
همین اســاس بین مراجع هم تفاوت دیدگاه 
وجود دارد. بعضی از مراجع روی ســن بلوغ 
پافشاری زیادی دارند، اما برخی دیگر مسائل 
را بــا توجه بــه  مقتضیات روز می ســنجند. 
در مورد ســن کودکی و بلوغ مــا نظر وزارت 
بهداشــت را مبنا قــرار می دهیــم. در مورد 
کودک همســری به یک اجماع رسیده ایم و 
کســی این موضوع را قبول نــدارد فردی که 
کودک محسوب می شود ازدواج کند یا وارد 
شرایطی شود که کودکی اش را از دست بدهد و 
در شرایطی قرار بگیرد که برای تصمیم گیری 
در مورد آینــده اش اشــراف الزم را ندارد. با 
تأکید وزارت بهداشــت تا 13 ســالگی سن 
کودکی محسوب می شود و ما در این مرحله 
تأکید بــر ممنوعیت کامــل ازدواج دختران 
داریم. مدارک، شواهد و بازدیدهای میدانی 
که در مناطق مختلف داشتیم نشان می دهد 
این مســئله می تواند بیشــترین آسیب را به 

بچه های ما بزند. 
من فکر می کنم اگر از نظر ســن کودکی 
مبنا را بر نظر وزارت بهداشت قرار دهیم، باید 
مرزی را که به عنوان دوره کودکی گذاشته هم 
بپذیریم و مورد بعدی اینکه وزارت بهداشت 
مکرر اعالم کــرده که زیر 13 ســال کودک 
اســت و در احادیث هم آمده فردی که اجازه 
کودکی کردن نداشته باشــد در بزرگسالی با 
کمبودها و مشکالت زیادی مواجه می شود. 
امروزه بسیاری از روانشناسان به این موضوع 
اعتقاد دارند که کودکان باید شــادی کنند و 
اجازه داشته باشند دوره کودکی خود را به طور 
کامل به پایان برســانند تا بتواننــد به بلوغ و 

رشد برسند. 
اگر به ایــن موضوع دقت کنیــم متوجه 
می شــویم مســئله ازدواج کودک دو روایت 
دارد؛ یکی از منظر قانون و مقررات و دیگری از 
منظر فرهنگی. ما اگر فرهنگ را اصالح نکنیم، 
بی تردید نمی توانیم در جوامعی که تحت تأثیر 
خرده فرهنگ ها یا جریانات قومیتی هستند 
هم مسئله را حل کنیم و باز هم با مشکل فرار 

از قانون مواجه خواهیم شد. 

    یکی از دالیــل ازدواج زودهنگام 
دختران ترک تحصیل یا نبود مدرسه در 
روستاها به ویژه روستاهای مرزی است. 
آیــا فعالیتی از ســوی معاونت زنان و 

خانواده در این رابطــه صورت گرفته 
است؟

یکــی از راهکارهای ما بــرای جلوگیری 
از ازدواج کودکان، رســیدگی بــه کودکان 
بازمانــده از تحصیل بــود. می دانیم که بین 
بازماندن از تحصیل و ازدواج زودهنگام ارتباط 
وجود دارد و ما این ارتبــاط را موردتوجه قرار 
دادیم. در این رابطه ســال پیش با همکاری 
وزارت آموزش وپــرورش و معاونــت زنان و 
خانواده ریاســت جمهوری یک مدرســه در 
»شــیرآباد« زاهدان و یک مدرســه هم در 
روستای »چاه جمال« ایرانشهر ویژه دختران 
بازمانده از تحصیل افتتاح شــد. سن بیشتر 
این دختران باالتر از ســن متداول تحصیل 
ابتدایی بــود و در حــال تالش هســتیم تا 
اســتان های بیشــتری را هــم در این طرح 
پوشــش دهیــم. کهگیلویه وبویراحمد یکی 
دیگر از این استان هاست که از آن گزارش های 
متعددی به دست ما می رسد و تالش کردیم 
تا مدارسی در این استان بنا کنیم، اما هنوز به 
نتایجی که می خواهیم نرسیده ایم. با این حال 
گزارش های بسیاری به دست ما می رسد که 
دختران به دلیــل نبود مدرســه نزدیک و یا 
مسئله شناسنامه مجبور به ازدواج می شوند. 
البته تالش ما بر این است که به علل و عوامل 
هم بپردازیــم و موضوعات را فقــط قانونی 

نبینیم.

      به شناسنامه اشاره کردید، اخیراً 
الیحه »اعطای تابعیت فرزندان به مادران 
ایرانی که همســر خارجی دارند« هم 
تصویب  شده؛ اما شــایعاتی دراین باره 
وجود دارد که براساس آن زنان ایرانی 
باید برای گرفتن شناسنامه فرزندشان 
تقاضا بدهند و ممکن است این تقاضا از 

سوی دولت رد شود و به کودک تابعیت 
ایرانی داده نشود. این شایعات صحت 

دارد؟
موضوع با اهمیت دیگــری که در روزهای 
اخیر مطرح شد، الیحه اعطای تابعیت به فرزند 
مــادران ایرانی که با مــردان خارجی ازدواج 
کرده اند،  بود که این الیحه هم در دولت و هم 
در مجلس تصویب شد. در جلسه ای که هفته 
گذشته تشکیل شد کلیات و جزئیات الیحه 
به تصویب رسید و امیدواریم به زودی شورای 

نگهبان هم به ما جواب بدهد.
در حال حاضر قانون تصویب  شــده است 
و نبایــد در مورد آن پیشــداوری کرد. قانون 
برای حل مشکل تصویب شده و درحال حاضر 
هیچ شرطی برای این موضوع مطرح نیست. 
احتمال اینکه یک قانون به خوبی اجرا نشود 
وجود دارد و ما نمی توانم انکار کنیم؛ اما قطعاً 
تالش ما این خواهد بود کــه قانون به خوبی 
اجرا شود و خانم ها بتوانند از این حق طبیعی 
شــهروندی در قبال کودکانشــان برخوردار 

شود. 

     خانم ابتکار به فعالیت های شــما 
نقدهایی وجود دارد. منتقدین می گویند 
شــما در »ســازمان محیط زیست« 
فعالیت های چشمگیرتری داشتید، اما 
در مقــام معاونــت زنــان و خانواده 
رئیس جمهوری درخشــش چندانی 
نداشــته و آن طور که انتظار می رفت 

فعالیت نکرده اید. پاسخ شما چیست؟ 
ســازمان محیط زیست یک ســازمان و 
تشکیالت نســبتاً بزرگ بود. معاونت زنان و 
خانواده یک تشکیالت ستادی و بسیار کوچک 
است. کل تشــکیالت معاونت زنان به اندازه 
یک دفتر ســازمان محیط زیســت است. با 

این  حال مــا کارهای خــوب و قابل دفاعی را 
طی این یک سال و هشت ماه انجام داده ایم. 
شــاید مهم ترین گامی که برداشــتیم نگاه 
برنامه ای بوده است. ما سعی کردیم برنامه های 
خوب خانم مالوردی را ادامــه دهیم و یکی 
از مهم ترین آن ها تحقق عدالت جنســیتی 
است. اولین نشست ســتاد ملی زن و خانواده 
را با حضــور رئیس جمهور برگــزار کردیم و 
در آنجا کلیات شــاخص های عدالت جنسی 
تصویب شد. با حضور دستگاه های ذی ربط این 
شاخص ها نهایی و در آذرماه سال گذشته ابالغ 
شدند. بر همین اساس می توانیم در حوزه هایی 
مثل آموزش، بهداشــت، ورزش و مشارکت 
اجتماعی و سیاســی زنان برنامه ریزی کنیم 
و ببینیم در کدام بخش کمبود وجود دارد تا 

بتوانیم به آن رسیدگی کنیم.
ایــن موضوعات به همه دســتگاه ها ابالغ 
شد و دســتگاه های اجرایی هر کدام تنظیم 
یک برنامــه را به عهــده گرفتند و تــا امروز 

چند دســتگاه برنامه های خودشــان را ارائه 
دادنــد و پیش ازاین هم دســتگاه های دیگر 
برنامه هایشان را ارائه داده بودند. منظور من 
از حرکت برنامه ای در حوزه زنان همین است. 
صحبت کلی گویی و میانگینی هم نمی کنیم. 
ما در این مدت و در ســال گذشته به طور 
خاص اطلس دوم وضعیت زنان کشــور را که 
مبتنی بر سرشماری ســال 95 بود، در سطح 
دسترســی عمومی و اختصاصــی مدیران 
منتشر کردیم و اتفاق مهمی است؛ چون تمام 

اطالعات و داده ها را با جزئیات دربرمی گیرد.
کار بعدی که انجام دادیم، تنظیم »ســند 
ارتقای وضعیت زنــان« یا همان برنامه بهبود 
وضعیت بهبود زنان در اســتان ها بود. به این 
صورت که در هر اســتانی قراردادی بستیم 
تا بتوانند برنامــه بهبود وضعیت زنانشــان 
را بنویســند و در شــورای برنامه ریزی شان 
مطرح کنند. هر اســتانی که براساس اطلس 
و شــاخص های عدالت جنســیتی برنامه ای 
ارائه دهد کمک می کند تا ما متوجه شــویم 
چه فاصله هایی وجود دارد و چه کارهایی الزم 
اســت انجام دهیم تا فاصله و مشکالت از بین 
رود. این موضوع هم نهایی شده و استان هایی 
ازجمله شیراز و کرمانشاه برنامه های خود را 

ارائه داده اند و این روند همچنان ادامه دارد.
شاخص های عدالت جنســی هم مرحله 
دوم دارد. شــاخص های عدالت جنسیتی در 
سطح اختصاصی دســتگاه ها هم نهایی شده 
و به زودی ابالغ خواهد شــد کــه در رابطه با 
موضوع زنان مسئله بسیار مهمی است و ما در 

این زمینه حرکت های خوبی داشتیم.
موضوع بعدی که در این دوره مطرح شده 
و اقداماتی در مورد آن صورت گرفته اســت، 
»ســند راه تنظیم تاب آوری« است و اجرای 
طرح های تاب آوری در استان هایی که در نقاط 

پرآســیب قرارگرفته اند. هدف از اجرای این 
طرح افزایش تاب آوری اجتماعی با محوریت 
بانوان در مناطق پرآســیب تعریف  شده بود و 
این طرح همچنان ادامه دارد و تســهیلگران 
زیادی در استان ها فعالیت های الزم را انجام 
می دهند. امسال نیز قرار اســت با همکاری 

وزارت کشور این طرح ادامه پیدا کند. 

     با توجــه به وجود مشــکالت 
اقتصادی و معیشــتی این روزها، آیا 
طرح هایی برای اشتغال زنان سرپرست 
خانوار یا توان افزایی بانوان در دستور 

کار معاونت زنان و خانواده قرار دارد؟
در زمینــه توان افزایــی اقتصــادی زنان 
اقداماتــی انجام شــده، امــا توجه بــه توان 
تولید و فعالیــت اقتصادی زنــان و دختران 
فارغ التحصیل بیشتر است. در همین زمینه 
طرحی با عنــوان »کســب وکار مــن« در 
سال گذشــته اجرا شــده که مرتبط با ایجاد 
یک کســب وکار، مدیریت عمومــی، بعد از 
آن مدیریــت اختصاصــی، کمک بــه ایجاد 
یک بنگاه و ســپس مرحلــه بازاریابی در آن 
پیش بینی شــده و همین طرح به طور خاص 
در جهاد دانشگاهی بررســی می شود. ما در 
9 اســتان تجربه کارآفرینی زنــان را داریم، 
همچنیــن تفاهم نامه ای بــا وزارت کار امضا 
کردیم که براساس آن و در وزارت کار 6 هزار 
زن سرپرست خانوار آموزش هایی خواهند دید 
که بتوانند توســط آن آموزش ها از راه اندازی 
کار تا بازاریابی را پوشــش دهند. طرحی هم 
هم زمان با وزارت کشــور داریم که آن  هم در 
جهت توانمندســازی اقتصادی زنان است. 
با این حســاب جمعاً 12 هزار زن سرپرست 
خانوار با همکاری وزارت کار و وزارت کشــور 
مشغول به کار می شوند که امیدواریم بتوانند 

کارآفرینی کرده و بــا راه اندازی بنگاه ها افراد 
بیشــتری را به بازار کار جذب کنند؛ این تازه 
کف تعداد افرادی است که با این طرح ها وارد 
بازار کار می شوند و می توانند افراد بیشتری را 
جذب کنند. اجرای موفق این طرح ها می تواند 
تجربه ای خوب باشــد تا بتوانیم با همکاری 
تشکل ها الگویی را در بحث کارآفرینی داشته 

باشیم. 
از جهت گیری هــای مهم دیگــر ما زنان 
روستایی هســتند. به طور خاص برای زنان 
روســتایی حمایت از طرح های کارآفرینی و 
همکاری با طرح ها و بخش هــای مختلف را 
پیش بینی کرده ایم. برای مثــال حمایت از 
طرح ســوادآموزی زنان و دختران روستایی 
را داریم که در حال حاضر با همکاری نهضت 

سوادآموزی در حال اجراست. 
طرح دیگری نیز با سازمان جهاد کشاورزی 
در دســت اجرا داریم که آموزش تسهیلگران 
روســتایی را هــدف قــرار داده  اســت. این 
تسهیلگران به زنان کشــاورز ما در روستاها 
کمک می کنند که محصوالت اســتاندارد و 
ارگانیک تولید کننــد. در حال حاضر حدود 
2 هزار تسهیلگر در این طرح تربیت  شده اند 
و در روســتاها کار می کنند. نتایج جالبی از 
اجرای این طرح به دست آمده است، ازجمله 
اینکه خانم های روســتایی به این آموزش ها 
به شدت عالقه  نشان دادند؛ به طوری که خود 
ما هم این حجم از استقبال را باور نمی کردیم. 
درحال حاضر نیز شــش برند از تولیدات زنان 
روستایی ایجاد شــده که مجوز و استاندارد 

تولید گرفته است. 

     استفاده از سازمان های مردم نهاد 
هم می تواند در رابطه با توان افزایی زنان 
مؤثر باشد. در برنامه های شما جایی برای 

سازمان های این چنینی وجود دارد؟
بحث مهم دیگــر در حــوزه توان افزایی، 
سازمان های مردم نهاد هســتند. ما به توان 
و قــدرت ســازمان های مردم نهــاد ایمان و 
باور داریم و فکــر می کنیم این ســازمان ها 
می توانند در تحوالت اجتماعی نقش کلیدی 
بازی کنند. از این بابت کشــور را بــه 7 یا 8 
منطقه تقســیم و برای هر چهار استان کنار 
هم یک نشســت منطقه ای برگزار کردیم که 
نخستین نشست در اصفهان بود. دو نشست 
در تهران، یکی برای شهرستان های تهران و 
یکی برای شــهر تهران و یک نشست هم در 
مشــهد با محوریت بحث مدیریــت بحران و 
نقشی که ســازمان های مردم نهاد می توانند 
در مدیریت بحران ها داشــته باشــند برگزار 
کردیم. هدف از این نشســت ها، تنظیم یک 
برنامه اقدام مشترک بود که تشکالت بتوانند 
با هم کار کنند و توانمندی هایشــان را ارتقا 
دهند. این نشســت ها در مناطق به خوبی در 
حال برگزاری اســت و امید داریم در ســال 
98 در بقیه استان ها هم شاهد برگزاری آنها 
باشیم. در کل ســازمان های مردم نهاد طرف 
کار و قراردادهای ما هســتند و در بسیاری از 
موارد فعالیت هایی که در اجرای برنامه هایی 
مثل عدالت جنســیتی داریم بــا همکاری 
ســازمان های مردم نهاد پیــش می بریم و به 

نتایج خوبی هم دست یافته ایم.

     سال گذشته خبرهایی در رابطه با 
تعطیلــی ســاعت ورزش دختران در 
مدارس ابتدایی شــنیده شد و برخی 
مدارس هم این زنگ را از برنامه تحصیلی 
دانش آموزان حذف کردند. این موضوع 
نشاط را در کودکان کم می کند. موضع 

معاونت زنان دراین باره چه بود؟
معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری 
16 کارگروه فعــال دارد کــه در موضوعات 
مختلف در حال فعالیت هستند. ازجمله این 

کارگروه ها، کارگروه ورزش اســت. سال 
گذشته این کارگروه پیشــنهادی ارائه 
داد مبنی بر اینکه در ورزش دختران و 

زنان خألهایی وجود دارد و متأسفانه 
ورزش دختــران در دوره ابتدایی 
به صورت کامل تعطیل  شده است. 

بر این مبنا جلسات و نشست هایی گذاشتیم 
که در آخر وزیر آموزش وپــرورش پذیرفت 
که چنیــن کمبــودی در آموزش وپرورش 
وجود دارد و به این نتیجه رســیدیم که طرح 
تابســتانی معلمــان ابتدایــی را ارائه کنیم. 
بر این اســاس 76 هزار معلم بــرای اولین بار 
آموزش تربیت بدنی دیدند؛ این کالس ها برای 
معلمان بســیار جالب بود و استقبال زیادی 
هم شد. براســاس این طرح معلمان دبستان 
مکلف شــدند در طول ســال تحصیلی برای 
دانش آموزان کالس تربیت بدنی برگزار کنند. 
این مسئله در آموزش وپرورش هم با استقبال 
زیادی مواجه شد. امیدواریم این طرح ادامه 
داشــته باشــد و در آخرین مکاتبه ام با دکتر 
بطحایی، وزیر آموزش و پرورش درخواست 
کردم این طــرح همچنان ادامــه پیدا کند؛ 
دوباره بازآموزی و تکمیل دوره های آموزشی 
انجام شود و معلمان مجدداً این آموزش ها را 
ببیند. ازاین دست پیشنهادها در کارگروه ها 
زیاد داریم و در حال پیش بردن آن ها هستیم. 

      در رابطه با زنان بیشتر کارهایی که 
انجام  شده قانونی است؛ مثل تصویب 
لوایح. برنامه های حمایتی هم برای زنانی 
که مــورد خشــونت قرارگرفته اند 
پیش بینی شده که اورژانس اجتماعی 
یکی از آن هاست. شما در جهت پیگیری 
گزارش های اورژانس های اجتماعی هم 

اقدامی کرده اید؟ 
بحث آســیب ها و خشــونت علیه زنان از 
موضوعات مهمــی بوده کــه معاونت زنان و 
خانواده همیشــه به آن توجه داشــته است. 
حمایت از ســازمان بهزیستی و به طور خاص 
اورژانس اجتماعی 123 در بحث خشــونت 
یکی از برنامه ها و رویکردهای معاونت زنان و 
خانواده بوده و همچنان هم هست. اورژانس 
اجتماعی به عنوان یک روش مداخله ای مؤثر 
در مقابله با خشــونت علیه زنان و کودکان و 
خانواده شناخته  شده و سال گذشته برنامه ای 
برای تشویق کارشناسان اورژانس اجتماعی 
انجام دادیم و امســال هم این برنامه را داریم. 
من بیشــتر از 50 ســفر اســتانی داشته ام و 
اورژانس های اجتماعی یکی از مراکز مهمی 
اســت که در هر استان و شــهر از آنها بازدید 

می کنم.

     آمار و شواهد حاکی از آن است که 
در سال های اخیر ارتباط اعضای خانواده 
با هم کم شده و این اختالل ارتباطی که 
تبعات زیانباری برای خانواده  و دوام آن 
دارد، هر روز پررنگ تر می شود. از آنجا 
که یکی از مأموریت های معاونت زنان، در 
حوزه خانواده  است؛ بفرماید برای حل 
این معضل چه برنامه ها و راهکارهایی 
دارید و آیا در این راستا کاری انجام  شده 

است؟
یکی از مأموریت های ما حوزه خانواده است 
و اختالل ارتباطی داخل خانواده های ایرانی، 
یکی از مهم ترین مسائلی است که خانواده ها 
در کنار مشــکالت اقتصادی و معیشــتی، 
آســیب ها و اعتیاد با آن مواجه هســتند. در 
معاونت، در این حــوزه و درخصوص توجه به 
مسئله اختالل ارتباطی افراد خانواده و اینکه 
چگونه می توانیم در عصــر نوین و عصری که 
انقالب دیجیتال در آن رخ داده روابطمان را 
تنظیم کنیم تا به روابط انسانی و عاطفی که 

کارکرد خانواده است، آسیب نرسد؛ کارهای 
مختلفی انجام  شــده اســت. پیگیری 

سیاست های کلی ابالغیه مقام معظم 
رهبری، پیگیری و گزارش گرفتن 

از دســتگاه ها و تــداوم اجرای 
طرحی که در دولت دوازدهم 

تحت عنــوان گفتگوی 
ملــی خانــواده بــا 

همکاری انجمن 

جامعه شناسان ایران و کانون گفت وگوی امام 
موسی صدر آغاز کردیم، از دیگر وظایف ما در 

حوزه خانواده به حساب می آید. 
 این مشکل در روابط تمام افراد خانواده از 
زن و شوهر تا فرزندان و پدر و مادر وجود دارد. 
مهم تریــن کارکرد خانــواده نقش حمایتی 
اســت و به دلیل ایــن اختالل ایــن نقش و 
وظیفه خانواده در حال کمرنگ شدن است. 
این مســئله خاص ایران نیســت و در بیشتر 
کشــورهای دنیا شــاهد آن هســتیم. برای 
مواجهه درســت با این معضــل؛ در مرحله 
اول، طرح گفت وگوی خانواده در 31 استان 
برگزار شــد و درواقع یک نــوع نظرخواهی 
مشارکتی از فعالین و تشکل ها و متخصصین 
و دانشگاهیانی بود که مشکالت خانواده را در 
هر استان جمع آوری می کردند که در صدر این 
لیست بعد از مشکالت معیشتی و اقتصادی 
مشــکالت اختالل ارتباطی و ســوءتفاهم و 
کج فهمــی و عدم قــدرت مفاهمــه و درک 
متقابل دیده شد. به هرحال ما بر اساس داده ها 
تصمیم گرفتیم توجه به مهارت های ارتباطی 

را در رأس موضوعات قرار دهیم. 

     آقای روحانی وعده هایی در رابطه 
با به کارگیری زنان در پست های دولتی و 
مدیریت های ســطح باال داده بود. این 

وعده ها تا چه حد محقق شده است؟
یکــی از موضوعاتی که حتمــاً باید به آن 
اشــاره کنم اجرا و تحقق ابالغیــه ای بود که 
آقای روحانی از ابتدای دولت دوازدهم روی 
آن تأکید داشــت که 30 درصد از پست های 
مدیریتی دولت باید در اختیــار خانم ها قرار 
بگیرد. این ابالغ بسیار موضوع مهمی است و 
ما بر اساس آن به دستگاه ها اعالم کردیم که 
برای آموزش مدیــران زن و در جهت ارتقای 
توانمنــدی و شناســایی این افــراد و ایجاد 
فرصت برای آن ها برنامه ریزی صورت گیرد. 
در حال حاضر حــدود 41 درصد از کارکنان 
دولت را خانم ها تشــکیل می دهنــد و طبعاً 
فرصت های زیادی در دولــت وجود دارد که 
خانم ها به پست های مدیریتی برسند. ما روی 
این موضوع کار زیادی کردیم و کارنامه دوره 
اول این انتصابات را سال گذشته به دولت ارائه 
دادیم. یک  بار کارنامه را به وزرا و یک  بار هم به 

استانداران دادیم. کارنامه وزرا در 
انتصاب بانوان در ســال 

اول حدود 17 درصد رشد نشان می دهد. در 
استان ها نیز در این زمینه شاهد رشد حدود 
60 درصدی بوده ایــم. در حال حاضر حدود 
60 خانم در دولت داریم که در سطوح باالی 

مدیریتی مشغول به فعالیت هستند. 
موضوع انتصاب بانوان نسبت به سال های 
گذشته تفاوت های اساسی داشته و در حال 
حاضر 2 سفیر زن داریم که به زودی این تعداد 
به 4 نفر می رسد. در پست های مختلف ازجمله 
فرمانداری هم شــاهد حضور زنان هستیم و 
فرماندار شهرستان کارون در استان خوزستان 
یکی از فرمانداران خانم بسیار موفق و توانمند 
هســتند. حضور خانم ها در عرصه مدیریت 
بسیار امیدوارکننده و یک اتفاق واقعی است. 
تعداد مهم نیست، مهم این است که ما به دلیل 
شایستگی، سقف های شیشه ای را کنار بزنیم 
و فرصت های واقعی را برای رشد زنان ایجاد 
کنیم. عبور زنــان از الیه های میانی دولت به 
ســطوح باالی مدیریتی تحول بسیار بزرگ 
و درخور توجه اســت که با همکاری دولت و 
تأکید رئیس جمهور محقق شــده است. در 
حال حاضر بیشــتر وزرای ما معاونان خانم 
دارند؛ این یعنی تحوالت خوبی در حال وقوع 
است. البته وزارت علوم و آموزش عالی با وجود 
این همه اساتید زن هنوز از قافله عقب است.  
در ســطح مدیران کل و ریاســت سازمان ها 
نیز بانوان زیادی دیده می شــود که نشــان 
می دهد خانم ها در ســطوح باالی مدیریتی 

قرارگرفته اند. 

      موضوع انعکاس تخلفات فضای 
مجــازی در آیین نامــه انضباطــی 
دانشجویان به کجا رسید؟ دولت در این 
رابطه سکوت کرده و این سکوت یعنی 
بحث آیین نامه هــای انضباطی جدی 

است.
در مورد آیین نامه انضباطی از دکتر غالمی، 
وزیر آموزش عالی سؤال کردم و گفتند موضوع 
جدیدی وجود ندارد و آیین نامه ابالغ جدیدی 
نبوده است. درواقع صحبت های تازه ای در این 
رابطه شده، اما هنوز هیچ آیین نامه یا ابالغیه 
قطعی در مورد دانشجویان داده نشده است. 
به نظر می رسد شایعات فضای مجازی موجب 

نگرانی افراد شده است. 
در فضای مجازی شــایعه زیاد است و باید 
مراقب بود که فریب شــایعات را نخوریم؛ اما 
اگر مطلبی بر اساس این موضوع پیش بیاید 
معاونت زنان و خانواده قطعاً پیگیر خواهد بود. 
نمی خواهم بگویم این موضوع را نفی و انکار 
می کنم، اما تا جایی که مــا پیگیری کردیم 

جای هیچ گونه نگرانی نیست.

     مدتی است پیامک هایی مبنی بر 
عدم رعایت حجاب به بانوان فرستاده 
می شــود. واکنش معاونت زنان به این 

موضوع چه بوده است؟
بخشی از این پیام ها در بخش رانندگی بوده 
و غیر از آن تا جایی که من مطلع هستم پیامک 
دیگری وجود ندارد و فکر می کنم اشــتباهی 
صورت گرفته بود که دیگر تکرار نشده است. 
طبق صحبت هایی که با وزیر کشــور در این 
مورد داشــتم، گفتند که موضــوع خاصی 
نبوده است. اگر این مسائل پیش بیاید حتماً 
و در اولین فرصت بــا وزرای مربوطه صحبت 
می کنیم و خواســته ما از وزرا این است که با 
مردم مدارا کنند تا خدای نکرده در این شرایط 

سخت تنش نداشته باشیم.

     به عنوان پرسش آخر وارد بحث 
کودکان کار شــویم. کودکان زبال گرد 
همچنان در سطح شهر کار می کنند و 
هیچ ارگانی پیگیر شرایط آن ها نیست. 
از طرف دیگــر شــهرداری هنوز با 
پیمانکارانی همکاری دارد که از کودکان 
بهره کشــی می کنند. چه اقدامی برای 

حل این معضل انجام داده اید؟
بررسی های انجام شده نشان می دهد که 
همه این کــودکان ایرانی نیســتند. اگر این 
هم باشد باز ما مســئولیم و نباید اجازه دهیم 
در باندها از کودکان سوء اســتفاده شود. این 
شغل ها می تواند دست فروشی، زباله گردی یا 
تکدی گری باشد. برای این مسئله ما نشست 
و گفتگوهایی را با وزیر کار داشتیم. اول سال 
بود که از گرمخانه های تهران بازدید کردیم؛ 
به دلیل اینکه بعضی از خانم ها بچه هایشــان 
هم همراهشــان بود بحث کــودکان مطرح 
شــد و اینکه از کــودکان چطــور نگهداری 
می شــود؟ با وزیر کار صحبت کردیم؛ ایشان 
گفتند کارگروه مشــترک فعالی بین وزارت 
کشــور، وزارت کار و ســازمان بهزیستی و 
شهرداری ها داریم که در هر شهر و منطقه ای 
در این زمینه فعالیت می کنند و نقش اصلی 
کارگروه رســیدگی به وضعیت تکدی گری 
و سوءاســتفاده از کودکان کار اســت که با 
همکاری ان جی اوهــا برنامه هایی موفقی را 

پیاده کرده اند. 
یکی از مأموریت هایی که درخواست کردم 
تا کارگروه دختران و جوانان ما به آن بپردازند 
موضــوع کــودکان کار بود که بایــد قدری 
تخصصی تر به آن پرداخته شود. این کار باید 
به صورت مشترک با تشکل ها و شهرداری ها 
انجام شود و طوری که به من گزارش داده اند 
کارگــروه فعال اســت و برنامه های منظمی 
دارد. اگر غیر از این باشــد پیگیری می کنم، 
اما چون دســتگاه های متعددی وظیفه 
رسیدگی به این موضوع را دارند، معاونت 
زنان تنها به گرفتن گزارش بســنده 
کرده اســت، بااین حال امیدواریم 
قانــون حمایــت از کــودکان و 
نوجوانان که قطعــاً می تواند 
کمک زیادی به بچه های کار 
باشــد، هرچه زودتر ابالغ 
شود تا شــاهد اتفاقات 
خوب و مثبتــی برای 

این کودکان باشیم.
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معصومه ابتکار در گفت وگو با توسعه ایرانی تشریح کرد: 

»الف« تا »ی«  لوایح تصویب شده و  بر زمین مانده حوزه زنان

معصومه ابتکار چهره ای است که در سال های اخیر بیشتر به واسطه فعالیت هایش در عرصه محیط زیست شناخته شده است. او اولین زنی است که پس از انقالب اسالمی وارد هیأت دولت شد و 
فعالیت های انقالبی اش تا مدت ها نقل محافل بود. فعال سیاسی اصالح طلب، نماینده شورای شهر تهران و ... هم در سابقه کاری  ابتکار دیده می شود.

اما حاال بیشتر از یک سال است که معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده را هم در کارنامه کاری خود قرار داده است. حوزه ای پرانشعاب و پرحاشیه که در ماه های  اخیر در نوع خود خبرساز بوده و 
توجهات بسیاری را جلب کرده است. مواری مثل الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، افزایش سن ازدواج، اعطای تابعیت فرزندان به مادران ایرانی که همسر خارجی دارند؛ بروز ناهنجاری های 

ارتباطی در خانواده ها، کودکان کار و ... درخصوص این موضوعات با خانم ابتکار به  گفت وگو نشستیم که می خوانید. 

بحث آسیب ها و خشونت علیه 
زنان از موضوعات مهمی بوده که 

معاونت زنان و خانواده همیشه 
به آن توجه داشته است. حمایت 

از سازمان بهزیستی و  به طور 
خاص اورژانس اجتماعی 123 در 

بحث خشونت یکی از برنامه ها 
و رویکردهای معاونت زنان و 
خانواده بوده و همچنان هم 

هست

کارنامه وزرا در انتصاب بانوان در 
سال اول حدود 17 درصد رشد 

نشان می دهد. در استان ها نیز در 
این زمینه شاهد رشد حدود 60 
درصدی بوده ایم. در حال حاضر 

حدود 60 خانم در دولت داریم که در 
سطوح باالی مدیریتی مشغول به 

فعالیت هستند

ما در معاونت زنان سعی کردیم 
برنامه های خوب خانم مالوردی 

را ادامه دهیم که یکی از مهم ترین 
آن ها تحقق عدالت جنسیتی است

از برنامه های معاونت زنان رسیدگی 
به موضوع اختالل ارتباطی داخل 

خانواده های ایرانی به عنوان 
یکی از مهم ترین مسائلی است 
که خانواده ها در کنار مشکالت 

اقتصادی و معیشتی، آسیب ها و 
اعتیاد با آن مواجه هستند

درمورد الیحه حمایت از کودکان 
و نوجوانان در شورای نگهبان 

تمام رفت وبرگشت ها انجام شده 
و در چند روز آینده خبر خوب این 

الیحه را هم می شنویم. از نکات 
مهم الیحه مذکور این است که 

وظیفه دستگاه ها ازجمله وزارت 
دادگستری، سازمان بهزیستی، 
آموزش وپرورش، وزارت ورزش 

و جوانان و معاونت زنان و خانواده 
ریاست جمهوری به روشنی در آن 

تعریف شده و تمام دستگاه های 
مربوطه می دانند چه وظایفی دارند


