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88498440سرويس اجتماعي

تأمين اعتبار 3 ماه وقت اضافي
مرخصي زايمان گامي مثبت 

در مسير تحقق افزايش جمعيت 
 مهدي نيك ضمير

افزايش جمعيت و اقناع خانواده ها براي فرزندآوري 
نيازمند برخي پيش نيازهاي فرهنگي و اقتصادي 
اس��ت و تا زمان��ي ك��ه خانواده ه��ا و م��ادران از 
حمايت ه��اي اقتص��ادي و اجتماع��ي برخوردار 
نباش��ند، نمي توان به افزايش جمعي��ت اميدوار 
بود. مصوبه اخير دولت در تأمين اعتبار پرداخت 
حقوق و مزاياي ناشي از افزايش سه ماهه مرخصي 
زايمان در ص��ورت اجرايي ش��دن گام مهمي در 
راستاي تشويق زنان شاغل به فرزندآوري و مادر 

شدن است. 
در دول��ت دهم و با ط��رح جدي ت��ر در خطر قرار 
گرفتن س��يماي جوان جامعه و لزوم بازنگري در 
سياست هاي جمعيتي و لزوم ايجاد مشوق هايي در 
اين راستا، افزايش مرخصي زايمان به ۹ ماه مطرح 
شد. براي دستيابي به اين مهم اليحه اصالح قوانين 
تنظيم جمعيت و خانواده به تصويب مجلس رسيد 
كه در تبصره ۲ ماده واحده آن آمده بود مرخصي 
زايمان مادران ۹ ماه است و همسران آنها نيز از دو 

هفته مرخصي اجباري برخوردار مي شوند. 
اين مصوب��ه، به دليل بار مالي مهر تأييد ش��وراي 
نگهبان را نگرفت. پس از آن مجلس در اصالحيه اي 
افزايش مرخصي زايمان تا ۹ ماه را با تغيير عبارت 
»مكلف« به »مجاز« تغيير داد و دستگاه ها را مجاز 
دانست با توجه به ظرفيت مالي خود به كارمندان 
مرخصي ۹ ماهه زايمان دهند كه شوراي نگهبان 
با اين اصالحيه موافقت ك��رد. در اين قانون آمده 
اس��ت: »به دولت اجازه داده مي ش��ود مرخصي 
زايمان مادران را به ۹ ماه افزايش دهد و همسران 
آنان نيز از دو هفته مرخصي اجباري )تش��ويقي( 

برخوردار شوند.«
با اين وجود در عمل بس��ياري از زنان شاغلي كه 
مادر مي شدند به دليل دردسرهاي برخورداري از 
مرخصي ۹ ماهه زايمان، عطاي سه ماه مرخصي 
اضافه را به لقايش مي بخشيدند و به همان مرخصي 

شش ماهه اكتفا مي كردند. 
به بيان ديگر اگر مادر ش��اغلي مي خواست طبق 
اص��الح قان��ون تنظي��م خان��واده و جمعيت كه 
مرخصي زايمان را از ش��ش ماه ب��ه ۹ ماه افزايش 
داده و از مرخصي زايمان ۹ ماهه استفاده كند، بايد 
كفش آهنين به پا مي كرد و براي استفاده از حق 

قانوني مرخصي ۹ ماهه زايمان شكايت مي كرد. 
شكايت از تأمين اجتماعي به ديوان عدالت اداري 
براي اجراي مرخصي ۹ ماهه زايمان، اما راهكاري 
است كه بسياري از مادران ش��اغل از آن اطالعي 
نداشته و آنهايي هم كه اين روند را مي شناختند 
حوصله دردس��ر هاي پيگي��ري اين ش��كايت را 
نداشتند. از س��وي ديگر حكم ديوان بايد قطعي 
ش��ود. يعني اگر در ديوان عليه س��ازمان تأمين 
 اجتماعي طرح دعوا ش��ود و بيمه ش��ده خواستار 
اس��تفاده از ۹ ماه مرخصي بارداري شود و در رأي 
بدوي رأي به نفع شخص ش��اكي صادر شود ولي 
سازمان به اين رأي اعتراض كند و خواستار بررسي 
در شعبه تجديدنظر ش��ود، بايد رأي تجديدنظر 
نيز صادر تا رأي قطعي گردد. هم��ه اين ماجرا ها 
موجب مي شود اغلب مادران شاغل از خير ۹ ماه 
مرخصي زايمان بگذرند و به همان مرخصي شش 

ماهه اكتفا كنند. 
حاال هيئ��ت وزيران به منظور تعيي��ن تكليف در 
خصوص مرجع تأمين اعتب��ار پرداخت حقوق و 
مزاياي ناشي از افزايش سه ماهه مرخصي زايمان 
و جلوگيري از طرح شكايات ذي نفعان در مراجع 
قضايي ناش��ي از ابهام در موضوع مورد اش��اره، با 
الحاق يك تبص��ره به بن��د )۱( آيين نامه اجرايي 
تأمين بار مالي افزايش مرخصي زايمان از ش��ش 

ماه به ۹ ماه موافقت كرد. 
به موجب تبص��ره الحاقي فوق، س��ازمان تأمين 
اجتماعي موظف است در اجراي مصوبه دولت در 
خصوص افرادي كه اين سازمان موظف به پرداخت 
كمك بارداري )مرخصي زايمان( به آنها مي باشد، 
نس��بت به پرداخت كم��ك ب��ارداري )مرخصي 
زايمان( از ش��ش ماه به ۹ ماه اقدام و هزينه هاي 
ناشي از اجراي آن را هر ساله به منظور پيش بيني 
در لوايح بودجه سنواتي به سازمان برنامه و بودجه 

كشور اعالم نمايد. 
در صورت عدم پيش بيني يا عدم تخصيص اعتبار، 
هزينه هاي مذكور به عنوان ديون دولت به سازمان 
تأمين اجتماعي در صورت هاي مالي سازمان ياد 

شده لحاظ خواهد شد. 
همين حاال هم كم نيستند خانواده هايي كه تمايل 
دارند فرزند داش��ته باش��ند اما با دغدغه هايي از 
جنس مرخصي زايمان و ره��ا كردن يك كودك 
شيرخوار در شش ماهگي نمي توانند براي داشتن 
فرزند برنامه ريزي كنند. بسياري از اين زنان امكان 
آن را ندارند تا فرزندش��ان را به خانواده يا يكي از 
اقوام يا مهد كودك بس��پارند. اما سه ماه مرخصي 
بيش��تر مي تواند كمك��ي هر چن��د كوچك براي 

برطرف كردن بخشي از اين نگراني  باشد. 
اين مصوبه در صورت اجرايي شدن گامي مثبت در 
حوزه افزايش جمعيت و حمايت از زنان شاغل براي 
مادر شدن محسوب مي شود و مي تواند بخشي از 
دغدغه مادران شاغل را برطرف و آنها را براي مادر 

شدن ترغيب كند. 

يادداشت

 پاس�كاري اليحه »حمايت از زنان در برابر خش�ونت« ميان 
دولت و مجلس

انگار عمر دولت دوازدهم هم به سرانجام رساندن اليحه اي براي حمايت 
از زنان در برابر خشونت نمي رسد! اين اليحه كه تاكنون سه دولت را به 
خود ديده است، حاال در شرايطي به ايستگاه مجلس رسيده كه دولت از 
ارسال سند پشتيبان اين اليحه به مجلس خودداري مي كند و مجلس 
هم اعالم وصول آن را تا زمان ارس��ال سند پشتيبان به تعويق انداخته 
اس��ت.  اليحه حمايت از زنان در برابر خش��ونت در سال هاي قبل و در 
مجالس و دولت هاي پيشين نيز همين تس��امح و تساهل را به اشكال 
مختلف تجربه كرده  و همين مسئله هم مانع از نهايي شدن و تصويب 
قانوني مختص زنان و براي حمايت از آنان در برابر خش��ونت شده بود. 
در نهايت در حالي كه پس از چند ماه كار كارشناسي قوه قضائيه روي 
اين قانون و اصالح آن و در شرايطي كه تصور مي شد اليحه جديد تحت 
عنوان اليحه »صيانت، كرامت و تأمين امنيت بانوان در برابر خشونت« 
توانسته است نظر تمامي نهادهاي ذيربط از جمله مجلس ، قوه قضائيه و 

دولت را تأمين كند، اين اليحه با تعلل يكساله دولت مواجه شد. 
 حاال هم كه چند ماهي مي ش��ود دولت اين اليحه را ب��ا تغييراتي تازه 
و تحت عنوان اليح��ه »حمايت از زنان در برابر خش��ونت« به مجلس 
فرستاده است، همچنان خبري از به سرانجام رسيدن اين اليحه نيست، 
چراكه دولت سند پشتيبان اليحه را به مجلس نمي فرستد و مجلس هم 
آن را اعالم وصول نمي كند تا اين اليحه در نهايت لباس قانون بپوشد و 

در خدمت حمايت از زنان در برابر خشونت قرار گيرد. 
 مطالبه اي كه بر زمين ماند

اسالم زن را ريحانه مي داند و سيره پيامبر و اهل بيت احترام به زنان و 
رعايت حقوق آنهاس��ت. در جامعه ايراني هم زن در جايگاه مادري اش 
محور و ستون خيمه خانواده است و همين جايگاه محوري هم موجب 
شده تا ساير اعضاي خانواده نسبت به زن احترام ويژه اي قائل شوند به 
خصوص وقتي در نقش و جايگاه مادر خانواده قرار دارد. هر چند ميزان 
خشونت هاي خانگي و حتي اجتماعي عليه زنان در جامعه مسلمان و 
سنتي ايراني نسبت به س��اير جوامع و به خصوص جوامع غربي بسيار 
پايين است اما در عين حال و با وجود قوانين كلي كشور، در زمينه قانوني 
اختصاصي براي حمايت از زنان در برابر خش��ونت با خأل مواجهيم. بر 
همين اساس مطالبه درباره قانوني براي تأمين امنيت زنان در خانواده 
موضوعي است كه نخستين بار از سوي مقام معظم رهبري مطرح شد. 
رهبر معظم انقالب در سومين نشست انديشه هاي راهبردي با موضوع 
زن در خصوص خأل هاي قانوني و حقوقي موجود در زمينه تأمين امنيت 

زنان در خانواده صحبت فرمودند. 
پس از اين بود كه در اسفندماه سال ۹۰ نشستي با حضور تني چند از 
اس��اتيد، وكال و صاحبنظران اين حوزه در معاونت امور زنان و خانواده 
دولت دهم برگزار و پيش نويس اليحه حمايت از زنان در برابر خشونت 
در قالب پنج فصل و ۹۲ ماده طي فرآيندي تدوين شد. پس از شش بار 
ويرايش در آذر س��ال ۹۱ به پنج فصل و ۸۱ ماده تغيير پيدا كرد. عمر 

دولت دهم براي به ثمر رس��اندن اين اليحه قد ن��داد، اما تغييرات آن 
همچنان ادامه يافت تا اينكه اليحه مذكور پس از سه سال بازنويسي، در 

دولت يازدهم به پنج فصل و ۷۷ ماده تغيير يافت. 
 دولت يازدهم و اليحه »تأمين امنيت زنان در برابر خشونت« 
ش��هيندخت موالوردي معاونت زنان و خانواده رئيس جمهور كه خود 
حقوقدان هم ب��ود در دولت يازدهم تغييراتي گس��ترده در اين اليحه 
ايجاد كرد. اين تغييرات كه با جرم انگاري گس��ترده همراه بود موجب 
شد تا اليحه حمايت از زنان در برابر خشونت به ضد خود تبديل شود و 
حتي چهره هاي حقوقي اصالح طلب و نزديك به دولت هم اين اليحه 
را در تضاد با منافع خانواده ارزيابي كنند، چراكه اگرچه جرم انگاش��ته 
شدن توهين مرد به زن در زندگي مشترك و امكان شكايت و به زندان 
انداختن مرد توسط زن در ظاهر نمادي از حمايت از زن به شمار مي رود 
اما احتمال آنكه چنين مردي بعد از آزادي از زندان به زندگي مشترك 
سابق خود بازگردد بسيار كم است و در اين بين فرزندان هم دچار آسيب 

جدي خواهند شد. 
 با چنين اش��كاالتي بود كه اليحه مذكور نتوانس��ت نظر موافق قاطبه 
نهادهاي مرتبط را با خود همراه س��ازد و با دس��ت به دست شدن در 

كميسيون هاي مختلف مجلس به نتيجه نرسيد. 
از همين رو ق��وه قضائيه به ماجراي اصالح اليح��ه ورود يافت و اليحه 
»تأمين امنيت زنان در برابر خشونت« پس از ساعت ها كار كارشناسي 
و چكش خواري در اين ق��وه تحت عنوان اليحه »صيان��ت، كرامت و 

تأمين امنيت بانوان در برابر خشونت« پايان ش��هريور ماه سال ۹۸ به 
دولت تقديم شد. 

 صيانت از زنان در برابر خشونت در دولت دوازدهم
اليحه اصالح ش��ده داراي ۷۷ بند بود و از نگاه بسياري از كارشناسان 
حقوقي عالوه بر اينكه ايرادات اليحه قبلي در افزايش جرم انگاري ها را 
ندارد، اليحه اي جامع تر است و به ابعاد بيشتري از مسئله خشونت عليه 
زنان توجه كرده است. استقبال از اليحه صيانت از حقوق بانوان تا بدانجا 
بود كه فراكسيون زنان مجلس در ديدار با سيدابراهيم رئيسي رياست قوه 

قضائيه بابت تدوين و ارائه اين اليحه با اهداي لوحي تقدير كردند. 
با تمام اينها اليحه مذكور بيش از يك سال در دولت معطل ماند و دوبار 
دستخوش تغييراتي تازه شد. در نهايت ۲۴ دي ماه سال گذشته اليحه 
»صيانت، كرام��ت و تأمين امنيت بانوان در برابر خش��ونت« با نام تازه 
»حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت« به مجلس ارسال شد. 
حاال هم چهار ماهي مي شود كه اليحه حمايت از زنان در برابر خشونت 
در مجلس معطل مانده است. يكي از داليل عدم اعالم وصول اين اليحه 
همزماني ارسال اليحه با بررسي اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ بود كه طبعاً 
با عنايت به اولويت اليحه بودجه نمايندگان نمي توانستند اليحه »حفظ 
كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت« را در اولويت بررسي قرار دهند 
و الزم بود تا بودجه كشور در سال جاري را نهايي كنند. اما معطل ماندن 
اين اليحه در مجلس و عدم اعالم وصول آن به همين جا ختم نمي شود 

و انگار ماجرا پشت پرده هاي عميق تري دارد. 

مجلس ايستگاه آخر حمايت از زنان در برابر خشونت نبود!

هر از چندگاهي 
اتفاقي مي افتد و حمايت 
از زنان به سرتيتر اخبار 

تبديل مي شود، اما آب ها 
كه از آسياب مي افتد، نه از 
نطق هاي پرطمطراق خبري 

هست و نه از حمايت هاي 
عملي از زنان. حاال بازهم 

اليحه كرامت زنان در 
مجلس قفل شده است

از اليحه »حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت« چه خبر؟! اين سؤالي است كه چند 
ماهي مي ش�ود در بين فعاالن حوزه زنان و خانواده مطرح است و شايد درست ترين جوابي كه 
بتوان به اين سؤال داد اين اس�ت كه اين اليحه بعد از اصالحات قوه قضائيه و نزديك يك سال 
معطل ماندن در دولت و تغييراتي كه در اين يك سال داشت حاال چند ماهي است كه به مجلس 
ارسال شده اما هنوز در دستور كار قرار نگرفته است! موضوعي كه گاليه چندين باره معصومه 

ابتكار معاونت زنان و خانواده رئيس جمهور را در پي داشته و ابتكار معتقد است اين كار مجلس 
به معناي قفل كردن قانون است. اما وقتي سراغ بهارستاني ها برويد و پاي صحبت هاي فاطمه 
قاسم پور رئيس فراكسيون زنان و خانواده مجلس بنشينيد متوجه خواهيد شد مجلس تنها مقصر 
قفل شدن اليحه حمايت از زنان در برابر خشونت نيست بلكه با وجود نامه نگاري هاي چندين باره 
اين فراكسيون با معاونت زنان و خانواده رئيس جمهور، هنوز سند پشتيبان اين اليحه به مجلس 

فرستاده نش�ده تا اهالي خانه ملت بتوانند با عنايت به سند پش�تيبان اين اليحه مهم را مورد 
بررسي قرار دهند و به سرانجام برسانند. از سوي ديگر ابتكار هم مدعي است اسناد پشتيبان 
اليحه منتشر شده است! در اين ميان و در فرصتي كه به واسطه ناهماهنگي هاي دولت و مجلس و 
دستگاه هاي مرتبط از بين مي رود، شاهد بروز انواعي از خشونت عليه زنان هستيم و قانون ويژه اي 
براي حمايت از آنان و پيش�گيري از بخشي از آس�يب هايي كه در كمين آنهاست وجود ندارد. 

پرونده »جوان« درباره سرنوشت اليحه »حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت«

در حالي كه معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور از عدم وصول اليحه حمايت از زنان در برابر خشونت در مجلس گله دارد، رئيس فراكسيون زنان مجلس از  ارسال نكردن سند 
پشتيبان اليحه به رغم نامه نگاري چند باره با اين معاونت خبر مي دهد

با توجه به اهميت موضوع تأمين امنيت زنان در برابر خشونت و 
رفع خألهاي قانوني در اين زمينه براي مجلس شوراي اسالمي، 
از همان آغاز به كار فراكس��يون زنان و خانواده، در نامه نگاري با 
معاونت امور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري خواستار تسريع 
در ارسال اليحه به مجلس شديم.  اليحه در ماه هاي پاياني سال 
گذشته و زماني كه صحن مجلس درگير بودجه ۱۴۰۰ بود و تمام 
موضوعات از دستور جلسات صحن خارج شده بود، به مجلس با 
قيد يك فوريت ارسال شد، لوايحي كه با قيد فوريت به مجلس 
مي رسند، ابتدا بايد فوريت آنها در صحن به رأي گذاشته و سپس 
در كميسيون مربوطه بررسي شوند.  اليحه با تأخير طوالني در 
ماه هاي پاياني سال گذشته به مجلس رسيد. با وجود اين تأخير 
و بي توجهي دولت به اين موضوع، پيش از آن كه اليحه به مجلس 
ارسال شود، كارگروه بررسي آن را تشكيل داديم و در همين راستا 
نيز سه جلسه كارشناسي برگزار شد. اما با توجه به حساسيت هاي 
اليحه، كارشناسان اجتماعي حاضر در كارگروه تأكيد داشتند 
اسناد پشتيبان اليحه مورد بررسي قرار گيرد، از همين رو پس 
از آنكه اليحه به مجلس رس��يد، بالفاصله جهت در اختيار قرار 
دادن اسناد پش��تيبان، نامه اي با قيد فوريت از فراكسيون زنان 
مجلس به دولت ارس��ال ش��د. بيش از دو ماه از ارسال اين نامه 
و عدم پاس��خگويي دولت، مجدد در پايان فروردين ماه امسال 
در نامه اي اي��ن اِهمال را تذكر داده و پيگير اس��ناد پش��تيبان 

شديم. به دليل اهميت تسريع 
در فرآيند بررسي اين اليحه و 
ضرورت ارزيابي اسناد پشتيبان 
و با وجود اينكه بارها از ناحيه 
مس��ئوالن دولتي اعالم شده 
كه اين اس��ناد موجود اس��ت، 
اما همچنان چيزي به مجلس 
ارس��ال نشده اس��ت.  در سال 
۱۴۰۰ نيز با توجه به ش��رايط 

كرونا و محدوديت زمان صحن يا لغو جلسات علني، نتوانستيم 
فوريت اليحه را به رأي بگذاريم، با اين وجود كميس��يون اصلي 
بررسي اليحه مشخص و كاِر كارشناسي آن از سال گذشته آغاز 
شده و همچنان ادامه دارد. اين در حالي است كه دولت با تأخير 
خود در ارسال اليحه به مجلس، اين شائبه را ايجاد كرد كه بيش 
از حل مسئله زنان، گرفتار بازي سياسي است و حال با اِهمال در 
ارسال اسناد پش��تيبان و تالش براي فشار رسانه اي به مجلس، 
اين شائبه را تقويت كرد. به دولت توصيه مي كنم در اين روزهاي 
پاياني عمر خود، مس��ئله مهم تأمين امنيت زنان را هدف بازي 

سياسي قرار ندهد. 
فاطمه قاسم پور 
رئيس فراكسيون زنان و خانواده مجلس 
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