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مجوز سقط درمانی به بیش از 
۱۹هفتگی داده نمی شود

ســقط درمانی با ســقط غیرقانونــی تفاوت 
دارد و درعین حال، ســوءتفاهم هایی بین این دو 
اصطالح ایجاد شده است، شاید هم یکی از علل این 
سوءتفاهم ها آمدن کلمه »سقط« در عبارت »سقط 
درمانی« باشد و به دلیل همین این سوءتفاهم هاست 
که از رسانه ها تیترهایی استفاده می کنند که موجب 
می شود، مخاطب، ســقط درمانی را معادل سقط 
غیرقانونی تلقی کند در حالی که این چنین نیست 
و ســقط  درمانی با ســقط های غیرقانونی تفاوت 
دارد. به گزارش ایرنا، ســقط درمانی با تشخیص 
قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی 
مبنی بر بیماری جنین کــه به علت عقب افتادگی 
یا ناقص الخلقــه بودن موجب حرج مادر اســت و 
یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشــد 
قبل از ولــوج روح )چهار ماه( بــا رضایت زن مجاز 
است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر 
نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به 
مجازات مقرر در قانون مجازات اســالمی محکوم 
خواهند شد. این قانون مشــتمل بر ماده  واحده در 
جلســه علنی دهم خردادماه سال ۱۳۸۴ مجلس 
شورای اســالمی تصویب و در ۲۵خردادماه همان 
سال به تأیید شورای نگهبان رسید. آسیه جعفری 
کارشناس معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی 
پزشکی قانونی گفت: چنانچه بیش از ۱۹ هفته از سن 
حاملگی )LMP( بگذرد حتی باوجود اختالالت 
جنینی موجب حــرج مادر، امــکان صدور مجوز 

به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.
    

»بازگشت ترافیک« به محدوده 
طرح جدید کاهش آلودگی هوا

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از »بازگشــت 
ترافیک« به محدوده طرح جدید کاهش آلودگی هوا 
خبر داد. به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا مهماندار 
در خصوص طرح کنترل آلودگی هوا که از ابتدای 
تیرماه در شهر تهران در حال اجراست، تصریح کرد: 
ما به طور مستمر نتایج مربوط به طرح کاهش را رصد 
و چنانچه مشکلی باشد به شهرداری اعالم می کنیم 
تا در جهت رفع آن اقدامــات الزم را انجام دهند. به 
گفته سردار مهماندار چنانچه الزم باشد پلیس در 
خصوص این طرح اقداماتی را انجام دهد، قطعاً انجام 
خواهد داد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ در پاسخ به این پرســش که آیا با اجرای این 
طرح با کاهش ترافیک مواجه شده ایم، تصریح کرد: 
با اجرای طرح کاهش آلودگی هوا در ابتدا در محدوده 
پیرامونی با افزایش ترافیــک و در محدوده داخل 
اجرای این طرح با کاهش ترافیک مواجه شدیم، اما 
آرام آرام به حالت قبل خود و ترافیک در این محدوده 

بازمی گردیم.
    

اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد 
کارمندان در محیط های اداری

معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی 
اســتان تهران از اجرای طرح »کیــان« به منظور 
پیشگیری از اعتیاد در محیط های کاری خبر داد. به 
گزارش ایسنا، فرزانه جوادی، با بیان اینکه طرح کیان 
از اسفندماه سال گذشته کار خود را آغاز کرده است، 
گفت: این طرح به شکل آزمایشی و در راستای یکی از 
مهم ترین مأموریت های اصلی معاونت پیشگیری و 
درمان اعتیاد برای پیشگیری از اعتیاد در محیط های 
اداری است. این طرح در کوتاه مدت به کاهش آثار 
منفی استرس شغلی، افســردگی و یادگیری های 
مهارت های زندگی کمک می کند. او با بیان اینکه 
این طــرح در محیط های اداری بــرای کارکنان و 
خانواده های آن ها برگزار می شود، اظهار کرد: هدف 
از اجرای طرح »کیان« ارتقای سالمت روانی در بین 
کارکنان اداری جهت پیشــگیری از اعتیاد است. 
معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی 
استان تهران ضمن تشریح جزئیات طرح تصریح 
کرد:  این برنامه شــامل آموزش های ارتباط مؤثر، 
مهارت های زندگی و مقابله ای ازجمله تاب آوری 
و ارتباط مؤثر برای کارکنــان و خانواده های آنان 
است. درواقع هدف اصلی طرح کنترل و پیشگیری 
از اعتیاد در محیط های کاری است. جوادی اضافه 
کرد: از برنامه های دیگر طرح در بلندمدت، ارتقای 
سطح سالمت روانی کارکنان، پیشگیری از مصرف 
مواد مخدر، افزایش بهره وری و ارتباط مؤثر، امکان 
دسترسی و آسان به خدمات حمایتی و مشاوره ای 

به کارکنان و خانواده های آنان است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

درست اســت که همیشه حرف 
از حقوق برابر زنــان و مردان به میان 
می آید، اما در عمل این گونه نیســت. 
بایــد زن باشــید و در جامعه زندگی 
کرده باشید تا درک کنید از چه چیزی 
صحبت می کنم. پیشــرفت زنان در 
ایران با موانع جدی روبه رو اســت و از 
هر ســمت به آن ضربه وارد می شود. 
عقب نگاه داشــتن زنان و نگه داشتن 
زنان در کنج خانــه و هر روز تبلیغات 
و سخنرانی ها به ویژه از سمت زنان که 
کار زن مانــدن در خانه و فرزندآوری 
و ســپس تربیت فرزندان اســت. از 
ســویی دیگر بی ارزش نشــان دادن 
خانه داری از نشانه های سیاست های 
غلط اقتصــادی و توجه نکــردن به 
پیشرفت زنان برای ساختن جامعه ای 

برابر به حساب می آید. 
به ازای چهار مرد تنها یک زن در 

اقتصاد مشارکت دارد
چند روز پیش بود که در تازه ترین 
گزارش مرکز آمار ایران اعالم شــد از 
هر چهار زن دانش آموخته دانشــگاه 
در ایران حداقل یک نفر بیکار اســت. 
به طوری کــه نــرخ بیــکاری زنان 
فارغ التحصیل دانشگاه ۲۵,۳ درصد 
اســت درحالی که برای مــردان این 
شــاخص ۱۲,۴ درصد بوده اســت. 
آن طورکه در گزارش مرکز آمار ایران 
از نرخ اشــتغال در بهار امسال آمده، 
به ازای هر چهار مــرد تنها یک زن در 

اقتصاد مشارکت دارد.
هر سال شــاهد انتشــار چنین 
گزارش هایی از ســوی مرکــز آمار 
هســتیم و هرچند در مقاطعی نرخ 
مشارکت اقتصادی زنان دانش آموخته 
در ایران رشد داشــته، اما اغلب زنان 
در مقایســه با مردان بخت دستیابی 

به شغل را ندارند. شکاف های عمیق 
جنسیتی میان زنان و مردان همچنان 
زنان را عقب تر از مردان نگه داشته و بر 
نرخ بیکاری زنان چند برابر  بیشتر از 

نرخ بیکاری مردان دامن زده است.
گرچه نرخ رشــد اشــتغال زنان 
بعــد از انقــالب روند مثبتــی یافته 
اســت و می توان به افزایش نســبت 
زنان شاغل در کل شــاغالن کشور از 
۸/۹ درصد )ســال ۱۳۶۵( به ۱۲/۱ 
درصد در سال ۱۳۷۵ اشاره کرد، اما 
آمارهای هر ساله نشان می دهند که 
زنان همچنان در عرصه اقتصادی در 
پشــت مردان حرکت می کنند. زنان 
به واسطه تحصیالت عالیه، به دست 
آوردن برخی رده های مدیریتی میانی 
و کاهش نرخ بی ســوادی؛ گام های 
بلندی را برای پیشرفت بعد از انقالب 
برداشتند اما باید اعتراف کرد که هنوز 
در جامعه ایران مــردان حرف اول را 
می زنند و این واقعیت برای جوانان و 
تحصیل کردگان بیشتر ملموس است.
ورود زنان به بازار کار غیررسمی

چند ســال پیش بود که معصومه 
ابتکار، معــاون امور زنــان و خانواده 
ریاست جمهوری هم از افزایش رشد 
بیکاری زنان انتقاد کــرده بود. او که 
وعده داده بود باید برای بیکاری زنان 
راهکاری اساســی صورت داده شود، 
گفته بود: »در حال حاضر تعداد زنان 
تحصیل کرده بیکار در کشور سه برابر 
تعداد آقایان است که باید برای اشتغال 
آن ها اقدامات جدی انجام داد.« ابتکار 
همچنین به این موضوع اشــاره کرده 
بود که به واسطه نبود شغل و نیاز زنان 
به درآمد ماهیانه برخــی از بانوان به 
کارهای غیررســمی با حقوق بسیار 
ناچیز روی آورده اند و این آمارها نشان 
می دهد که اشتغال غیررسمی بانوان 

رو به افزایش است. 
ازآنجاکه اشــتغال زنــان یکی از 
عوامل توســعه یافتگی جوامع است 

و موجب تســریع توســعه اقتصادی 
می شود، موضوعی که دولت تدبیر و 
امید به خوبی به آن اشاره داشته است، 
بحث اشتغال زنان و به کارگیری بانوان 
در پست های مدیریتی مهم است که 
اختصاص ۳0 درصد به تصویب دولت 
رســید و تاکنون اقدامات خوبی در 
این زمینه انجام شــده است. به گفته 
ابتکار، آمارها نشان می دهد همچنان 
برای رســیدن به وضعیــت مطلوب 
و اختصــاص این میزان پســت های 
مدیریتی به بانوان فاصله وجود دارد؛ 
اما رشد ۶0 درصدی حضور بانوان در 
استانداری ها و رشد ۱۶ درصد آنان در 

وزارتخانه ها اتفاق مبارکی است.
طبق آمار منتشرشده از سازمان 
برنامه وبودجه از شاخص های ساالنه 
نیــروی کار جمعیت فعــال زنان در 
سال ۱۳۹۶، پنج میلیون و ۲۳۲ هزار 
و ۶۶۱ نفر بود که نسبت به سال قبل از 
آن ۳۴0 هزار و ۲۷ نفر به این جمعیت 
افزوده  شده اســت. مطابق این آمار 
۳۱۴ هزار و ۳۴۱ نفر به جمعیت زنان 
شاغل و ۲۵ هزار و ۶۸۶ نفر به جمعیت 
بیکار در ســال ۱۳۹۶ افزایش یافته 
است. در ســال ۱۳۹۵ نرخ بیکاری 
زنان ۲0،۷ درصد بود که در سال بعد 
)۱۳۹۶( ۹ دهم درصد بهبودیافته و 

به ۱۹،۸ درصد رسیده است.
بر اســاس آمارهای رسمی مرکز 
آمار ایران، نرخ بیــکاری زنان دارای 
مدرک فوق لیســانس، دکترا و باالتر 
بیشــتر از نرخ کلی بیکاری در میان 

زنان اســت. طبق آمارهای سال  
۱۳۸۷ تــا ۱۳۹۵ نرخ بیکاری 
رای تحصیــالت  زنــان دا

فوق لیسانس و باالتر با سرعت 
زیادی از ۱۲ درصد به ۲۶ درصد طی 

۹ سال افزایش داشته است.
فــارغ از اظهــارات ابتــکار، اگر 
بخواهیــم به صــورت کلــی نگاه 

کنیم آمار ارائه شــده در حوزه 

اشتغال زنان در کشور رضایت بخش 
نیست و نشــان دهنده این است که 
ســرمایه گذاری به صورت مناســب 
در اشــتغال زنــان صــورت نگرفته 
اســت. اگرچه زنان مهم ترین نقش 
را در پیشــبرد بهــره وری و اقتصاد 
مقاومتی دارند. اگر به دنبال پیشبرد 
اصولی سیاســت های کلــی اقتصاد 
مقاومتی هســتیم، بایــد نقش زنان 
را در کل اقتصاد به درســتی تعریف 
کنیم و اشتغال زایی برای بانوان باید 

متناســب با ظرفیت های این قشر از 
جامعه هم ازنظر اقتصادی و هم ازنظر 

فرهنگی و مبتنی بر بهره وری باشد.
زنان جنس دوم نیستند 

با تمــام حمایــت و تبلیغاتی که 
دولــت از کار و فعالیت هــای بانوان 
می کند، اما اشــکال کار از کجاست؟ 
چه چیزی باعث می شود فعالیت های 
زنان در جامعه کند یا محدود شوند؟ 
سال هاســت کــه دیگر پاســخ به 
این پرســش ها چندان هم ســخت 
نیســت؛ زنان همچنــان در جوامع 
درحال توسعه ای همچون ایران جنس 
دوم شــناخته می شــوند. درواقع ما 
در یک جامعــه مردســاالر زندگی 
می کنیم و تمــام تصمیم گیری ها و 
سیاست گذاری ها از ســوی مردان 
صورت می گیرد و تحول در این ابعاد 
از ضرورت های هر برنامه توســعه ای 
اســت. آرای مخالف نســبت به کار 
کردن زن ها، سیاست های استخدامی 
ی  ســت ها سیا  ، ه ف کننــد حذ
محدودکننده در انتخاب شغل و رشته 
تحصیلی و انتظــار ایفای نقش های 
صرفاً زنانه در فضــای خانه از عواملی 
بوده اند که زنان را در این ســال ها به 

عقب رانده اند.
هرچند در سال های اخیر موضوع 
عدالت جنســیتی در برنامه ششــم 
توسعه تصویب شده و حسن روحانی، 
رئیس جمهــور در ابالغیــه ای تمام 
وزارتخانه ها، موسسه ها، شرکت های 
دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی 
را ملزم کرده تا پایان این برنامه نسبت 
مدیران زن در پست های مدیریتی را 
به ۳0 درصد افزایش دهند، اما به نظر 
حرکت در این مســیر مثل همیشه 
الک پشتی است. گرچه در سال های 
اخیر تعــدادی فرماندار، بخشــدار، 
معاون وزیر، معاون شــهردار، معاون 
مدیرکل و... از میان زنان انتخاب شده 
تا به قول خیلــی از مدیران مرد زنان 
در مدیریت های میانی کسب تجربه 
کنند، اما با حســابی سرانگشتی هم 
می شود به فاصله تبعیض آمیز میان 
زنــان و مــردان در تمام 
نهادها و دستگاه های 
دولتــی و غیردولتی 
پی برد. تعداد کم و 
تأسف بار نمایندگان 
زن مجلس، نداشتن 
حتی یــک وزیر زن، 
نبودن هیچ زنی در شورای نگهبان و 
یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... 
هم که دیگر جای خود و مهر تأییدی 
بر عدم به کارگیری زنان در پست های 

کلیدی است. 
 شایسته ساالری 
به جای مردساالری

هایــدی هارتمن، فمینیســت 
سوسیالیست، ســال ها پیش گفته 
بود مردان برای حــذف زنان از اغلب 
مشــاغل با هــم متحد شــده اند تا 

خاطرجمع باشند که زن در حرفه هایی 
که به او عرضه می شــود دســتمزد 
کمتــری دریافت می کنــد و مجبور 
اســت در درون خانواده همچنان به 
مرد متکی باشــد. او می گوید مردان 
و ســرمایه داری هر دو از این وضعیت 

سود می برند.
درواقع مناســبات مردســاالرانه 
جاری در جامعه و دولت مردســاالر، 
زنــان را به عنوان رقیبــی خطرناک 
بیشــتر از هــر چیــزی بــه خانــه 
برمی گردانند تا آن ها را مشغول شغل 
بی جیره و مواجــب خانه داری کنند. 
شاید بتوانیم یکی از نمونه های عینی 
این مناسبات مردانه را مخالفت اغلب 
نمایندگان مرد مجلس دهم با طرح 
اختصاص یک ششــم از لیست های 
انتخاباتی به زنان و تصویب نشــدن 

آن دانست.
متأسفانه در ایران و نظام مردساالر 
همواره مــردان را باارزش تــر از زنان 
می شمرد و مردان را نان آوران اصلی و 
جای زنان را در خانه می داند. ازاین رو 
توده زنان همچنان در جامعه ایرانی 
در حاشــیه مناســبات اجتماعی و 
سیاسی نگه داشــته می شوند و نقش 
آن ها در عرصه های اقتصادی نادیده 
گرفته شده است، گرچه وجود تبعیض 
در بازار کار موجــب کاهش کارآیی 
نیروی فعال و ایجاد محدودیت اشتغال 
زنان شده است؛ به نظر می رسد زنان 
بیشتر از هر زمان دیگری نمی خواهند 
تن به سیاســت های حذف از عرصه 
عمومی دهند و وضعیــت اقتصادی 
کشور آن ها را بیشــتر از هرزمانی به 
بخش های غیررسمی بدون هیچ گونه 
نظارت و حمایتی هدایت کرده است. 

وضعیــت اقتصــادی ای که زنان 
کارگــر را هــم سال هاســت جزو 
ارزان تریــن نیــروی کار در ایــران 
قــرار داده و بســیاری از آن ها بدون 
حق بیمه، مرخصی و با ســاعات کار 
طوالنی و  دســتمزدی اندک روزگار 
می گذرانند و البتــه قدرت چانه زنی 
کمتری برای پیگیــری مطالبات و 
حقوق صنفی خوددارند؛ اما باید آگاه 
بود که جهان در حال تغییر مسیر به 
شایسته ساالری است و به زودی زنان 
ایران هم جایگاه درست و دقیق خود 

را در جامعه پیدا می کنند. 

بیکاری زنان نسبت به مردان دو برابر افزایش یافته است

اشتغال حق زنان هم هست!

یادداشت

سام بوربور، فعال حقوق کودک

مرثیه تکراری این ســال های ما و حکایــت آب در هاون 
کوبیدن مسئوالن همچنان ادامه دارد. کودکان کار خیابان 
تحت عنوان طرح ساماندهی در چهارراه ها دستگیر و به مراکز 

نگهداری شبانه روزی بهزیستی منتقل می شوند.
از مجریان این طرح که با عنوان ساماندهی کودکان کار 
اقدام به انتقــال کودکان به مراکز بهزیســتی می کنند باید 
پرسید نتیجه اجرای بیش از ۳0 مرتبه این طرح چه بوده است 
و اگر اجرای آن نتیجه مثبتی داشته، چرا کودکان همچنان 
مشــغول به کار هستند؟ بهزیســتی توان پذیرش کودکان 
بی سرپرســت را ندارد. مراکزش به شــکل غیراستاندارد از 
مددجوهای قبلی پذیرایی می کند. چطور قرار است کودکان 

کار خیابان را پذیرش کند. در پاســخ بــه اینکه »چه کنیم، 
بگذاریم کودکان در خیابان بمانند؟«، هم باید گفت تا روزی 
که خانواده با فقر روبرو اســت و بیکاری مسئله ای فراگیر در 
کشور اســت، خانواده اولین کاالی قابل عرضه و درآمدزا را 
به بازار عرضــه خواهد کرد و آن کاال چیــزی جز نیروی کار 
ارزان قیمت کودک نیســت که آن  هم در رقابت با نیروی کار 
پدر و مادر پیروز شده و تنها راه نجات خانواده از گرسنه ماندن 
است. در چنین شــرایطی خانواده از ترس، محل کار کودک 
را تغییر خواهد داد و به محلی غیــر از خیابان خواهد برد. در 
کارگاه های زیرزمینی خبری از آزادی های اولیه کار در خیابان 
نیست، ساعت کار مشخصی برای کودک وجود ندارد، بیش از 
خیابان تحت فشار و در معرض تجاوز و آسیب های دیگر است؛ 
اما مبلمان شهری بر هم نمی خورد و به مرور می شود همچون 

گذشــته های نه چندان دور وجود کودک کار را انکار کرد و 
می توان گفت درنتیجه اجرای این طرح کودکان کار خیابان 
به سمت کار در کارگاه های زیرزمینی رانده می شوند و اگر کار 
در کارگاه های زیرزمینی مهیا نشود و مبلغ ناچیز حاصل از کار 
کودک به خانواده تزریق نشود، خواهید دید که خانواده توان 
تحمل گرسنگی را نخواهد داشت و به مرور از روش های خالف 
و نادرست دیگر که باز هم گریبان گیر جامعه خواهد شد ناچار 

به تهیه نیازهای معیشتی خود است.
این است که در ســال های گذشــته بیش از ۳0  مرتبه 
نهادهای مختلف دولتی تالش کرده اند تا از بن بســتی عبور 
کنند که پیش ازاین خود آن را احداث کرده اند. آن ها عادت 
کرده اند تا نظرات کارشناسی و انتقادات فعاالن حقوق کودک 
را نادیده بگیرند و همه ساله بودجه بسیار زیادی را صرف این 

طرح بی فایده کنند. پا را چنان فراتر از مرزهای انسانیت قرار 
دهند که در مورد کودکان بی دفاعی که تنها گناهشــان فقر 
است و از سر ناچاری به خیابان ها می آیند از واژه »جمع آوری« 

استفاده کنند.
مسئله مورد ادعای بعدی، وجود باندهای استثمار کودکان 
اســت که همواره یکی از دالیل توجیه اجرای طرح بوده. در 
پاسخ به آن باید گفت که چنانچه کودکی، تحت پوشش یک 
باند به کار گرفته شود قربانی مضاعف است و در سال های اخیر 
ما باندی جز باند پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری ندیدیم 
که به  رغم تذکرات همیشــگی فعاالن حقــوق کودک هیچ 
تغییری در وضعیت کودکان تحت بهره کشی در این باندها 
صورت نگرفته و همچنان مشغول جمع آوری زباله، ضایعات و 
کارهای عمرانی هستند و دستگیر هم نمی شوند. گفتنی است 
که مجریان طرح با فرافکنی، شناسایی و دستگیری و انحالل 
چنین باندهایی )فرض بر وجود( را رهــا کرده اند و کودکان 
کار شاغل در خیابان را دستگیر می کنند. اقدامات پلیسی و 
امنیتی؛ باند و سرکرده هایش را رها کرده و شامل حال کودک 

بی دفاع می شود.

با تداوم طرح ساماندهی شاهد خواهیم بود

رانده شدن کودکان کار خیابان به کارگاه های زیرزمینی 

اگر به دنبال پیشبرد 
اصولی سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی هستیم، 

باید نقش زنان را در کل 
اقتصاد به درستی تعریف 
کنیم و اشتغال زایی برای 

بانوان باید متناسب با 
ظرفیت های این قشر از 

جامعه هم ازنظر اقتصادی و 
هم ازنظر فرهنگی و مبتنی 

بر بهره وری باشد

در تازه ترین گزارش مرکز 
آمار ایران اعالم شد از هر 

چهار زن دانش آموخته 
دانشگاه در ایران حداقل 
یک نفر بیکار است. نرخ 

بیکاری زنان فارغ التحصیل 
دانشگاه ۲۵,۳ درصد 

است، درحالی که برای 
مردان این شاخص ۱۲,۴ 

درصد بوده است
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