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از گوشه و کنار

حواشی انتخاب «انسیه خزعلی» ،به سمت معاونت امور زنان و خانواده کابینه «رئیسی»

بارانبهدادالتهابتاالب انزلی رسید

چارهای نبود ،باید یک «زن» انتخاب میشد!

سعیده علیپور

کلمــه «زن» هرچند در مناظرهها
و شــعارهای تبلیغاتی انتخابات دوره
سیزدهم ریاســت جمهوری فراوان
مورد استفاده قرار گرفت و کاندیداهای
برنده و بازنده ،بارها به توجه به نیمی از
جمعیت کشور اشاره کردند ،اما سهم
زنان از کابینه دولــت جدید گویا تنها
همانمعاونتامورزنانوخانوادهریاست
جمهوری باقی ماند .معاونتی که حتی
زنگریزتریــن دولتها هــم چارهای
ندارند؛جزانتخابیکزندررأسآن.
روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی در
حکمی «انســیه خزعلی» را به سمت
معاون رئیس جمهــوری در امور زنان
و خانواده منصوب کرد .معاونتی که از
زمان تاسیس ،تاکنون با حاشیههای
فــراوان اداره شــده و در هــر دولتی،
سیاستهای آن 180درجه متفاوت
بوده اســت ،این بار هم به نظر میرسد
با تغییری ژرف در رویکرد ،عملکردی
متفاوت را در موضوعات مهمی چون
اشــتغال زنــان ،کودک همســری و
سیاستهایجمعیتیپیشمیگیرد.
یکمعاونتپرحاشیه
از ابتدای انقالب فــراز و فرودهای
فراوانی در خصوص ورود رسمی زنان
به عرصه سیاست وجود داشته است،
اما شــاید بتوان گفت که تنها سمت
بدون رقیب مرد برای زنــان در چهار
دههگذشته «معاونتامورزنانریاست
جمهوری»بودهاست.

هر چند که به اعتقاد بســیاری این
حضــور در دورههــای مختلف بعضا
به نفع برابری حقوق زنــان و حمایت
از زنــان در جامعه هم نبوده اســت و
روسایآندردورههاییتنهاکارگزاران
سیاســتگذاران مردی بودهاند که نه
تنها دغدغــهای برای برابــری ندارند
که ترجیح میدهند زنــان را به کنج
خانههایشان برانند و فعالیت آنها را در
خانوادهخالصهکنند.
معاونتزنانازکجاآغازشد؟
 ۱۰ســال پس از پیــروزی انقالب
اســامی زمزمههایی مبنی بر ایجاد
سازمانی برای پیگیری مطالبات امور
زنان در کشور ایجاد شد تا اینکه هسته
اولیهکمیسیونهایاموربانوانبراساس
یکصدوپانزدهمینمصوبهشورایعالی
انقالب فرهنگی کشور در وزارت کشور
و به صورت آزمایشی در فرمانداری قم
تشکیلشدوبهدنبالآنکمیسونهای
امور بانوان در ســال  ۱۳۶۹در سراسر
کشور شکل گرفت .با این حال در سال
 ،۱۳۷۰به پیشنهاد ریاست جمهوری
وقت(اکبرهاشمیرفسنجانی)،تأسیس
دفترامورزنانزیرنظررئیسجمهوردر
شورایعالیانقالبفرهنگی،تصویبو
«شهال حبیبی» ریاست آن را عهدهدار
شد.
اما در سال  ،۱۳۷۷دفتر امور بانوان
نهاد ریاست جمهوری به استناد حکم
رئیس جمهور وقت ،محمد خاتمی ،به
«مرکز امور مشارکت زنان» تغییر نام
یافتو«زهراشجاعی»بهعنوانمشاور
رئیس جمهور در امور زنان و ریاســت
این مرکز انتخاب شــد و تالشهایی
برای اشتغال بیشــتر زنان در کشور،

از ابتدای انقالب فراز
و فرودهای فراوانی در
خصوص ورود رسمی زنان
به عرصهسیاستوجود
داشته است ،اما شاید
بتوانگفتکهتنهاسمت
بدون رقیب مرد برای زنان
در چهار دهه گذشته
«معاونت امور زنان ریاست
جمهوری» بوده است
تصویب قوانین به نفع زنان و جلوگیری
خشونت علیه آنها در خانواده و جامعه
با نگاه به قوانین بینالمللی در دستور
کار قــرار داد .اما ایــن تالشها با روی
کارآمدندولتنهم،تغییرکرد.محمود
احمدینژاددراولیناقدام،نامخانوادهرا
به این مرکز افزود و در سالهای مختلف
«نسرین سلطانخواه» و بعدتر «مریم
مجتهدزاده» را به ســمت مشاور خود
در امور زنان و رئیس این مرکز منصوب
کرد.اینتغییرنامالبتهتغییرسیاستی
را هم به همراه داشت و به نقش زنان در
خانوادهبیشترازجامعهتمرکزشدهبود.
در ۵مرداد ،۱۳۹۲احمدی نژاد این
مرکز را به «معاونت رئیس جمهور در
امور زنان و خانواده» ارتقای جایگاه داد.
معاونتی که به نظر میرسید میتواند
اقدامات جدیتری را در حــوزه ارائه
لوایح در حوزه زنان داشــته باشــد و با
بودجه بیشتر ،اقدامات موثرتری را در
اینبخشآغازکند.
با روی کار آمدن حسن روحانی به

عنوان دولت یازدهم« ،شــهیندخت
موالوردی» حقوقدانــی که در دولت
اصالحات ،مدیر ارتباطات بینالملل
مرکز امور مشــارکت زنان ریاســت
جمهوری بود؛ نگاهی بازتری به حوزه
زنانداشت.
او حمایــت از افزایــش پوشــش
تحصیلی دختران بازمانده از تحصیل،
جریانسازیجنسیتیدرفرآیندتدوین
برنامه ششم توسعه ،عدالت جنسیتی،
ارائهطرحپیشگیریازازدواجزیرسنین
قانونی دختران ،تعیین تکلیف تابعیت
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با
مردان خارجی ،اشتغال زنان ،پیگیری
انتصاب زنان در پســتهای مدیریتی
و ...را با جدیت پیگیــری کرد .مواردی
که هر کدام به زعم خود چنان حاشیه
ساز شد که نه تنها او از این سمت کنار
گذاشته شــد که پرونده قضایی نیز به
دلیل اقدامتش در این معاونت برای او
تشکیلشد.
فشــارها اثر بخش بود .معصوصه
ابتکار از ســازمان محیط زیســت به
جای موالوردی نشست تا بدون تغییر
مسیر محسوس از سیاستها ،فرایند
فعالیت در حوزه زنان را در این معاونت
کند و عمــا متوقف کند تــا نوبت به
دولت بعدی برسد .دولتی که هر چند
میشدحدسزدزنیرابرایریاستاین
معاونت انتخاب خواهد کرد ،تفکرات
ترقیخواهانه نداشــته باشد ،اما کمتر
کسی انســیه خزعلی را برای تصدی
این پست متصور شــده بود .یک فعال
اجتماعی انتخاب ایشــان را برای این
پســت بی ربط دانســت و نوشت« :
رویکرد خانم خزعلی به مســاله زنان
چیست؟ ایشــان  ۲۴مقاله با موضوع
ادبیات عرب دارند و حتی یک مصاحبه
درباره زنان ندارند .خانمی با تخصص و
تجربه مرتبط برای معاونت زنان وجود
نداشت؟».
*انسیهخزعلیکیست؟
انسیه خزعلی  58ســاله و اهل قم
است.اومدرسدانشگاهودانشآموخته
دکترای زبــان و ادبیات عــرب بوده و
تحصیــات حوزوی را تا ســطح ۳در
حوزه علمیه خواهران قم پشــت سر
گذاشته اســت .خزعلی از سال۱۳۹۱
تا  ۱۳۹۵ریاســت دانشــگاه الزهرا را
برعهده داشته و یکی از دانشجویانش
در توئیتر با یادآوری دوران ریاست در
این دانشگاه نوشت« :در دوره ریاست
ایشان در دستشــوییها را ساعت ۱۵
قفلمیکردندباایناستداللکهدختر
نبایدعصربیرونخانهباشد!».
جمیله کدیــور ،فعال سیاســی
اصالحطلب و استاد اخراجی دانشگاه

الزهرا نیز درباره این انتخاب در توئیتر
خود نوشــت «:نه به عنوان کسی که
در دوران ریاست خانم انسیهخزعلی
از دانشــگاه الزهرا و با امضای ایشــان
اخراج شــدم ،بلکه به عنــوان یک زن
از ایــن انتخاب آقای رئیســی به طور
جدیمتاسفم.هرچندانتخابمعاونت
زنان با بقیه انتخابهای آقای رئیسی
کامال متناسب است ،ولی هر که طرف
مشورت ایشان بوده ،بد مشورتی داده
است».
خانواده خانــم خزعلی البته بیش
از او شــهرت دارند .پــدر مرحومش،
ابوالقاسم خزعلی عضو سابق مجلس
خبــرگان و رئیس ســابق بنیاد غدیر
بود .مهدی خزعلی برادرش از فعاالن
سیاســی اســت که همواره به دالیل
دیدگاههایمخالفشموردتوجهوبعضا
درزندانبودهوبرادردیگرشسمیرزند
(محمدحسین خزعلی) هم خواننده
پاپی است که به واسطه نسبتش با این
خانوادهپرآوازهشدهاست.
اما خواهر او «کبری خزعلی» شاید
بیش از هر کس دیگــری از نظر فکری
به او شــبیه باشــد .کبری خزعلی که
سالهاست رئیس شورای فرهنگی -
اجتماعی زنان در شورای عالی انقالب
فرهنگیاست؛بارهادرخصوصافزایش
جمعیت کشــور و ازدواج زودهنگام
دختران اظهارنظر کرده است .کبری
خزعلی از مبلغــان افزایش جمعیت و
از مخالفان دخالت پزشــکی و سقط
جنیناست.
او حتی دی ماه پارسال در توئیتی
بحث برانگیز دربــاره حذف غربالگری
اجباری نوشته بود« :عرض تبریک به
مادرانوپرسنلخدوموزارتبهداشت
باالخره با تالش برخــی از نمایندگان
انقالبی مجلس اجبار بــه غربالگری
توسط مادر و پزشــکان با تجویزهای
غیراســتاندارد وغیرمتقن علمی (که
باعث قتل جنین میشد) برداشته شد.
حاال دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور
بهغربالگریوکشتنجنیننیست».

بهاعتقادبسیاریمعاونان
ریاست جمهوری در امور
زنان در برخی از دورهها،
کارگزارانِ سیاستگذارانِ
مردی بودهاند که نه تنها به
حقوق برابر زنان و مردان
اعتقادیندارندکه فعالیت
آنها را تنها در چارچوب
خانوادهتعریفمیکنند
او همچنیــن در جریــان تدوین
طرحی در قالب «کودک همســری»
در مجلس شورای اســامی از سوی
فراکسیون زنانکهبر اساس آنحداقل
ســن ازدواج برای دختران به  ۱۶سال
افزایش می یافــت ،به وضوح از کودک
همسریدفاعکردهاست.
هرچند که شــاید تفســیر این
اظهارات بــرای پیشبینــی رفتار
خواهر کوچکتر درست به نظر نرسد،
اما شواهد نشــان میدهد که انسیه
خزعلی نیــز چندان با ایــن نظرات
مخالف نیســت .او با وجــود اینکه
در حوزه زنان اظهارنظر مشــخصی
نداشــته امــا در مصاحبــهای که
ســالها انجام داده در مورد زندگی
شخصیاش گفته است که زمانی که
 ۱۶سال بیشتر نداشت ازدواج کرده
و همگی فرزندانش هــم خیلی زود
ازدواج کردهانــد ،فرزندانی که گفته
میشود در حال حاضر در کانادا اقامت
داشته و مشغول بیزینس هستند.
توگو گفته
هر چند او در ایــن گف 
استکهدرجریانازدواجشحقطالق
هم گرفته اســت ،اما بسیاری گرفتن
تنها ایــن حق شــخصی را در کارنامه
فعالیتهایانسیهخزعلیبرایتصدی
پستمعاونتزنانومطالبهحقوقزنان
کافینمیدانندوامیدوارندرویکرداودر
معاونتزنانچندانبارویکردخواهرش
کبری در شــورای انقــاب فرهنگی
منطبقنباشد.

پایان تمام شرط و شروط و اما و اگرها برای واردات ،در دولت جدید!

وزیربهداشت :نگران تامین واکسنکرونا نباشید

در حالی که بیش از صد هزار نفر بر اثر کرونا
جانشان را از دست دادند و بسیاری از خانوادهها
در کشور عزادار شدند ،دولت جدید هرگونه اما و
ط را برای واردات واکسن به
اگر و شرط و شــرو 
کناری نهاد و وزیر بهداشت که پیشتر از مخالفان
واردات واکسن بود ،وعده واردات گسترده آن را
داد و حتی در این بین دیروز بزرگترین محموله
واکسن کرونا هم وارد کشور شد.
در همین بــاره معاون فنــی و امور گمرکی
گمرک ایران گفت :بزرگترین محموله وارداتی
واکسن کرونا با بیش از چهار میلیون و  ۶۰۰هزار
دز وارد کشور شد.
مهرداد جمالــی ارونقی به ایرنــا گفت :این
محموله شامل  ۲۳۸پالت بالغ بر  ۷۳تن بوده که
در حال تحویل به نمایندگان وزارت بهداشــت
است .به گفته او نوع واکسن سینوفارم است که
تخلیه آن نیز آغاز شد.
واردات ۴۰میلیون دز واکسن کرونا تا
پایانشهریور
همچنینوزیربهداشتازورود ۴۰میلیوندُز

واکسن کرونا تا پایان شهریور به کشور خبر داد و
گفت :از هفته آینده تعداد مراکز واکسیناسیون
افزایش مییابد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی شبکه خبر،
بهرام عیناللهی با اشاره به اینکه کمبود واکسنی
برای تأمین نیاز گروههای هــدف نداریم ،ادامه
داد :دولت برای واردات واکســن جدیت الزم را
دارد تا میزان فوتیهای کرونایی به حداقل برسد.
عیناللهی با تأکید بــر اینکه برای مهار موج
ششــم باید بخش زیادی از مردم تــا آبان ماه
واکسینه شــوند ،افزود :تا پایان هفته آینده ۱۹
میلیون دز واکسن کرونا وارد کشور میشود.
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی
گفت :تا پایان ماهجاری  ۴۰میلیون دُز واکسن
وارد کشور خواهد شد و سرعت واکسیناسیون
افزایش خواهد یافت.
تولیدچهارواکسنداخلی
همچنین عیناللهی در ســفر خود با استان
آذربایجان شرقی ،گفت :از سویی هر روز واکسن
در حال واردات و از ســویی دیگر  ۴مرکز تولید

واکسن داخلی تایید شده است .او دیروز گفت:
در این هفتهای که گذشــت در تامین واکسن
مشکل داشتیم اما از فردا مشکل تامین واکسن
نداریم و مردم بابــد در اجرا به ما کمک کنند که
واکسیناسیون به صورت کاری جهادی و انقالبی
سریع انجام شود که انشاهلل دیگر شاهد مرگ و
میر مردم نباشیم.

هیات وزیرانپشت زاکانی ایستاد

هیــات وزیــران
تصدی پست شهرداری
تهران توســط زاکانی را
بالاشکال دانست .مهدی
جمالینــژاد ،رئیــس
سازمان شــهرداریها و دهیاریها با اشاره به طی
فرآیند قانونی صدور حکم شهرداری برای منتخب
شورای شهر تهران گفت :برای اتقان موضوع ،وزیر
کشورطینامهایخطاببهمعاوناولرئیسجمهور
ازهیاتدولتنیزاستفسارکردکههیاتوزیرانروز
پنج شنبه در جلسه خود ،تصدی پست شهرداری
تهران برای شهردار منتخب شورای شهر تهران را
با توجه به همترازی شهردار کالنشهرها با مقامات
بالاشکالدانست.

واژگونیمینیبوس
با ۲۸کشته و مصدوم

سرپرســت اورژانس
کشــور از فوت  ۱۶نفر و
مصدومیت  ۱۲نفر بر اثر
واژگونــی مینیبوس در
کردســتان خبر داد .به
گزارش خبرنگار ایلنا ،صابریــان گفت :بالفاصله
یک فروند بالگرد ،یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس
و  ۶دستگاه آمبوالنس به محل حادثه در روستای
پالنگان در شهرستان کامیاران اعزام شدند ،با این
حال ۱۶نفرجانباختهو ۱۲نفرمصدومشدند.

همسرآزاریدر صدر
خشونتهای خانگی

رئیــس اورژانــس
اجتماعی گفت :ســال
گذشــته در مجموع ۳۸
درصدتماسهابااورژانس
اجتماعــی در خصوص
خشــونت خانگی بود .به گزارش ایرنــا ،محمود
علیگو رئیس اورژانس اجتماعــی گفت :پیشتر
کودکآزاریدرصدرخشونتهایخانگیبراساس
میزان تماسهای گرفته شــده با شماره ۱۲۳قرار
داشــت اما اکنونهمســرآزاری رتبه نخست این
تماسهارابهخوداختصاصدادهاست.

بیشتر مبتالیانکرونا
در دهههای ۲تا  ۴زندگی هستند

بررسی
وی خاطرنشان کرد :هر بیمار کووید 19برای
درمان در بیمارســتان مابین  30تا  40میلیون
تومان هزینــه دارد ولی میتوان با اســتفاده از
واکسیناسیون و همچنین اســتفاده از ماسک
و پروتکلهای بهداشــتی تا قبل از درگیری به
این بیماری جــان افراد را نجــات داد و جلوی
هزینههای بیشتر را بگیریم.
وزیربهداشــت در بخش دیگری از سخنان
خود به مصرف دو برابری دارو در کشــور نسبت
به متوسط مصرف جهانی اشــاره و از آن انتقاد
کــرد و گفت :رســالت سیســتم بهداشــت و
درمان کامال مشــخص اســت و ما نباید اجازه

بارندگیهــای صبح
دیروزباقیماندهآتشرادر
دلتاالببینالمللیانزلی
خاموش کرد .به گزارش
ایرنا ،آتش در برخی نقاط
دوردست که فاقد راه دسترسی و باتالقی بود ،پس
از چند روز متمادی ،همچنان مشاهده میشد که
خوشبختانه با بارش باران خاموش شد .گفته شده
 ۷هکتار از  12هکتار نیزار این منطقه به طور کامل
در آتش سوخت .با خاموش شــدن آتش در تاالب
بندرانزلی دیروز مدیرکل محیط زیست گلستان
از آتش سوزی در منطقه مغزی جهان نما خبر داد.
آتشپنجشنبهعصرآغازشدهوتالحطهتنظیماین
خبردرعصرجمعهادامهدارد.

بدهیم ایــن حوزه با سیاســت درگیر شــود.
وی از تامیــن واکســن بــه مقــدار الزم برای
واکسیناســیون خبر داد و گفت :از همین حاال
شــما برنامهریزیهای الزم را بــرای افزایش
واکسیناســیون انجام بدهید و تامین واکسن را
به عنوان قولی از طرف ما مد نظر داشته باشید.
 6هفته بعد از ایــن تاریخ ،زمــان طالیی برای
واکسیناسیون اســت حتی یک ثانیه هم نباید
زمان را تلف کنیم و باید به صورت ضربتی بحث
واکسیناسیون را به جلو ببریم.
 ۵۶۱فوتی جدید کرونا در کشور
در کنار این وعدهها ،بنابر اعالم روابط عمومی
وزارت بهداشت ،دیروز  ۵۶۱بیمار کووید ۱۹-در
کشور جان خود را به دلیل این بیماری از دست
دادند و با این احتســاب مجموع جانباختگان از
 ۱۰۹هزار نفر فراتر رفت.
این در حالی اســت که در حال حاضر  ۷هزار
و  ۷۹۵نفر از بیمــاران مبتال بــه کووید ۱۹در
بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.
در حال حاضر  ۳۰۶شهر کشور در وضعیت
قرمز ۱۱۰ ،شــهر در وضعیــت نارنجی و ۳۲
شــهر در وضعیت زرد قرار دارند و بنا بر آخرین
گزارشهــا  20میلیون نفر دز اول واکســن را
دریافت کردهاند.

رئیس بیمارستان
شــهدای تجریــش
تهران گفت :نسبت به
گذشته میانگین سنی
بستریها پایین آمده
است و سنین باال که واکسینه شدهاند ،یا مبتال
نمیشوند یا اگر مبتال شــوند ،عالئمشان در
حدی نیست که در بیمارستان بستری شوند
و میتوانند سرپایی درمان شوند .رضا جلیلی
خشنود گفت :وضعیت ورودیمان همچنان
افزایشی اســت و کاهش چشــمگیری پیدا
نکرده اســت .بیماران در دهههــای  ۳ ،۲و ۴
زندگیشان هستند.

توقیفهشتشناورصید ترال

مهــرداد رامــش،
جانشین فرمانده یگان
حفاظت منابع آبزیان
شــیالت هرمــزگان
گفت :طــی عملیات
پاکسازی از شــناورهای بی هویت،غیر مجاز
و همچنیــن فعــال در صید تــرال غیرمجاز
در شهرســتان جاســک بــه مدت ســه روز
هشت فروند شــناور غیر مجاز  ۳۰ ،طاقه تور
منوفالمنت و مقــداری ادوات صید غیر مجاز
کشف و ضبط شد.

