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ک
ه ایران زنان

مــحــمــود مـــصـــدق
پــی ـشنــویــس طـ ــرح «تــحــول
شورای عالی انقالب فرهنگی»
که در حکم رهبر معظم انقالب
برای دوره جدید شورا نیز مورد
تــأکــیــد ق ــرار گــرفــتــه ،بـهتــازگــی
تدوین شده است.
بر اساس این سند از این پس بودجه بخشهای
علمی و فرهنگی در لــوایــح بــودجــه ســالــیــانــه و
بــرنــامـههــای پــنــج ســالــه کــشــور ال ــزام ــا ًبــر مبنای
ســیــاس ـتهــای کـ ــان مــصــوب ش ـ ــورا ت ــدوی ــن و
تعیین م ـیشــود .همچنین ساختار دبیرخانه
شورایعالی انقالب فرهنگی مــورد بازنگری قرار
میگیرد و پیشبینیهایی بــرای رصــد دادههــای
فرهنگی و علمی کشور در آن میشود .با این حال
همانطور که پیشبینی میشد این پیشنویس با
انتقادهایی نیز روبهرو شده است.
بهطوری که مجمع فعالین زنان و خانواده هم به
عدم پرداخت مناسب به موضوع زن و خانواده
و جایگاه معاونت امور زنان در طرح تحول شورای
عالی انقالب انتقادو در نامهای به رئیس جمهوری
تأکید میکند :سند «تحول شورای عالی انقالب
فرهنگی» نقش و جایگاه زنــان و خــانــواده را در
ساختار عالیترین نهاد سیاستگذاری فرهنگی
کشور نادیده گرفته است .مسائل «زن و خانواده»
در ســاحــت ســیــاسـتگــذاری فرهنگی کــشــور از
جایگاه واالیی برخوردار است ،بر این اساس رهبر
انقالب در «متن پیوست شــورای عالی انقالب
فرهنگی» به صراحت به آن اشاره کردهاند.
حال چگونه میتوان بــدون توجه به مسائل زن
و خانواده به عنوان یک کالن موضوع فرهنگی،
امید به تحول در شــورای عالی انقالب فرهنگی
داشــت؟! موضوعات زنان و خانواده در کشور در
معادالت فرهنگی کشور بسیار اهمیت دارد چرا

جایگاه زنان در شورای عالی انقالب فرهنگی که
مقر فرماندهی فرهنگی کشور است کجاست و
سهم آنها به چه اندازه است؟ زنان که مقر اصلی
فرماندهی فرهنگی را در خانهها تقبل کرده و
تربیت نفس و نسل را بر عهده دارند چرا باید از

◾

◾مخالفان اجرای آییننامه جدید تأسیس داروخانه
جالل غفارزاده ،کارشناس حوزه غذا و دارو
به آنا گفت :مانع اصلی اجرای آییننامه
جدید تأسیس داروخانه ،افــراد بانفوذ و
قدیمی هستند که با ایــن قانون مخالفت میکنند
و تمایلی بــرای افــزایــش تعداد داروخــانـههــا ندارند.
البته این مقاومت مقطعی است و باید این آییننامه
اجرا شود.

مقر فرماندهی فرهنگی کشوری حذف شوند؟
زنان که پرچمداران فرهنگسازی هستند چگونه
است که در مقر فرماندهی فرهنگی کشوری
جایی برایشان تحمل نمیشود؟
باید تأکید کرد موضوعات اجتماعی شامل همه

پاسخ اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی
به نگرانی تشکلهای امور زنان و خانواده

پیگیری سهم «زنان و خانواده»
در سند تحول شورا

کــه ریشه بسیاری از دیگر مسائل فرهنگی با
حل مسائل زنــان و در پی آن خانواده ،قابل حل
خواهد بود .بدیهی است ندیدن اهمیت جایگاه
راهبردی مسائل و فرصتهای زنان و خانواده در
مهمترین رکــن سیاستگذاری فرهنگی کشور
موجب گسترده شدن مسائل این حوزه میشود
که در نهایت همه جامعه را درگیر خواهد کرد.
با این همه ،هستند کارشناسانی که نگاهی دیگر

به پیشنویس سند تحول شــورای عالی انقالب
فرهنگی و بحث میزان توجه آن به جایگاه زنان و
خانواده دارند.

◾

◾کاهش جایگاه زنــان و خــانــواده اصــا ًدر سند
مطرح نیست

یک عضو اصلی شورای عالی انقالب فرهنگی که
نخواست نامش فاش شود در این باره به قدس

◾

◾هدف ما تربیت تستزنهای خوب نیست
علیرضا کمرهئی ،معاون اسبق متوسطه
آم ــوزش و پ ــرورش در گفتوگو بــا میزان
اظهار کرد :وظیفه آموزش و پرورش لزوما ً
تربیت داوطلب ورود به دانشگاه نیست .ما به دنبال
تربیت داوطلب ورود به دانشگاه که بتواند خوب تست
بزند و در کنکور درصد باال بیاورد و رتبه خوبی بدست
آورد نیستیم.

موضوعات اجتماعی است نه فقط موضوعات
مرتبط با زنان .مسائل مربوط به زنان یکی از آن
موارد است و با نادیده گرفتن مسائل زنان و حواله
کردن آنها به موضوعات اجتماعی مسائل و
مشکالت زنان نه حذف میشود ،نه حل و رفع.

حسین معمری  -فارس

فاطمه قاسمپور،
عضو کمیسیون
اجتماعی مجلس
درباره بودجه
آسیبهای
اجتماعی در سال
آینده به پانا گفت:
در حوزه آسیبهای
اجتماعی در الیحه
بودجه  1401مبلغ
4هزار و 187میلیارد
تومان اعتبار در
نظر گرفته شده که
نسبت به بودجه
سال گذشته کاهش
یافته است .مجلس،
سال گذشته اعتبار
فوقالعادهای معادل
4هزارو 100میلیارد
تومان را عالوه بر
اعتبار پیشنهادی
دولت تصویب کرد.

◾ هک کردن شبکه «شاد» امکانپذیر نیست
علی ب ــاق ــرزاده ،مــدیــر گ ــروه شــاد بــه ایلنا
گــفــت :متخصصان فــنــی و هــمــراه اول
میگویند حساب کاربری در «شاد» هک
نمیشود .اتفاقاتی که منجر به انتشار برخی محتواهای
غیرآموزشی شــده بهخاطر ایــن اســت که کاربر اولیه
اطالعاتش را در اختیار فرد دیگری گذاشته و فرد جدید
هم دسترسیها را باز گذاشته است.

◾

◾ ۸میلیون خانوار مستأجر در کشور
علیرضا نــظــری ،نماینده م ــردم خمین
در خــانــه مــلــت ،در خــصــوص افــزایــش
سرسامآور نرخ اجارهبهای مسکن ،گفت:
بیش از 8میلیون خــانــوار در کشور مستأجر بــوده
و بخش قابل مالحظهای از آ نهــا قشر ک ـمدرآمــد و
ضعیفی هستند که بــرای پــرداخــت رهــن و اجــاره با
مشکل مواجهاند.

 19جمادیالثانی 1443

 22ژانویه 2022

سال سی و پنجم

شماره 9728

WWW.QUDSONLINE.IR

میگوید :پیشنویس سند تحول شورا یعالی
انقالب فرهنگی که مشتمل بر سه فصل است
اســاســا ًدر نسبت بــا خــود شــورا طــراحــی شــده و
معطوف بــه ساختار و قــواعــد داخــلــی آن اســت.
یعنی تحول در شــورا ،تحول در دبیرخانه شورا و
زمینهها و لوازم اجرایی شدن سند را دربرمیگیرد
و میخواهد شاکلهای ایجاد کند که با آن بتواند
راهبری فرهنگی را در سطح جامعه بهخوبی انجام
دهد .از این رو در این سند پیشبینیهای الزم برای
اجرایی شدن مصوبات ،ضمانت حقوقی یافتن
آنها و تشکیل کمیسیونی برای تطبیق و همکاری
بین شورایعالی انقالب فرهنگی و قوای سهگانه
در راستای اجرای مصوبات آن تدبیر شده است.
وی با اشــاره به اینکه یکی از چالشهای اصلی
شورای عالی انقالب فرهنگی در دورههای گذشته
اجــرا نشدن درســت برخی از مصوباتش توسط
دستگاههای اجرایی اســت ،میافزاید :بنابراین
یکی از اصلیترین مباحث در پیشنویس تحول
شــورا ،تقویت ضمانت حقوقی اجــرای مصوبات
است که موجب تقویت این نهاد میشود .یعنی
موضوعات محوری را دربرمیگیرد.
وی با بیان اینکه موضوع کاهش جایگاه زنــان و
خانواده اصال ًدر این سند مطرح نیست ،تصریح
میکند :پی نویس طرح تحول شــورا تــازه تدوین
شده و ارزیابی و قضاوت آن کمی زود است چون تا
به تصویب نهایی برسد زمان میبرد و در این مدت
هم از سوی کارگروههای مختلف مورد بررسی قرار
میگیرد و نواقص احتمالیاش رفع میشوند.

◾

◾معاونت زنان و خانواده حذف نمیشود
فرشته روحافزا ،پژوهشگر حوزه زنان و خانواده نیز
چنین نگاهی دارد و در این باره به قدس میگوید:
حوزه زنان و خانواده یکی از حوزههای مهم در کشور
است که اگر به آن توجه کافی نشود و آسیبهایی

که متوجه این حوزه است کم نشود قطعا ًجامعه
شکست میخورد .در واقع همه جامعهشناسان
روی این موضوع اتفاقنظر دارند که جامعه زمانی
محکم و پایدار میماند که نهاد خانواده ،جایگاه
درست و محکمی داشته باشد.
وی با بیان اینکه سکاندار اصلی خانواده ،زنان
هستند ،تصریح میکند :پایه و رشد جامعه هم
به مسائل تربیتی برمیگردد که اساس آن را زنان
تشکیل میدهند .در واقع سکاندار تربیتی در
خانه و بیرون آن ،زنان هستند .ضمن اینکه نیمی از
جمعیت جامعه را زنان تشکیل میدهند .بنابراین
باید بــرای ایــن قشر یک برنامه جامع و صحیح
داشــتــه باشیم ب ـهویــژه در ش ــورای عالی انقالب
فرهنگی که پایه و اساس انقالب فرهنگی ،آنهم به
شکل نوآوری شده را به عهده دارد؛ یعنی نوآوری
در حوزه فرهنگی در دست شــورای عالی انقالب
فرهنگی است.
روحافزا با اشاره به اینکه جایگاه زنان و خانواده در
طرح تحول شورای عالی انقالب فرهنگی کاهش
نیافته ،میگوید :در واقع همه آن امور و مواردی
که در سند قبلی بوده در پیشنویس این طرح نیز
آمده است .حتی حذف معاونت زنان و خانواده
نهاد ریاست جمهوری که بحث آن مطرح شده
بود در طرح تحول شورا نیامده که به معنی ابقای
آن است.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر جایگاه زنان و
خانواده در طرح یاد شده به نسبت گذشته تنزلی
نداشته پس چرا مجمع فعالین خانواده مدعی
چنین اتفاقی شده ،میگوید :دلیل این موضوع را
خود این مجمع باید مطرح کند اما شاید به خاطر
بیاطالعی آنها از طرح یاد شده باشد چون هنوز
کلیات و جزئیاتش به بیرون درز نکرده؛ بنابراین
بــرای ارزیــابــی بهتر ایــن طــرح باید منتظر ماند تا
جزئیات بیشتری از آن ارائه شود.

