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پنجاه درصد ایرانیان، اضافه وزن دارندبیش از ۷ هزار جانباز اعصاب و روان به شدت بیمارند
ایلنا: معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
با بیان اینکه ۲۱۸ هزار و ۲۲۵ جانباز اعصاب و روان در کشور 
وجــود دارد، گفت: ۷ هزار و ۱۴۷ جانبــاز اعصاب و روان با 
بیماری شدید روبه رو هستند.عبدالرضا عباسپور با اشاره به 
اینکه ۶۳ هزار و ۸۰۳ جانباز شیمیایی در کشور وجود دارد، 
گفت: تعداد جانبازان نخاعی ۱۹۸۰ نفر،جانبازان اعصاب و 
روان ۲۱۸ هزار و ۲۲۵ و سایر گروه های جانبازی ۲۸۰ هزار 
و ۴۱۴ نفر است.وی ادامه داد: از میان آمار اعالم شده ۷ هزار 
و ۱۴۷ نفر جانبازان اعصاب و روان با بیماری شدید مواجه 

هستند که به خدمات ویژه نیازمندند. همچنین ۴۶۷ هزار و 
۸۴۷ جانباز تا ۶۰ سال سن دارند و ۴۸ هزار و ۳۹۷ نفر باالی 
۶۰ سال هستند.عباسپور توضیح داد: ۸۱۰ هزار نفر تحت 
پوشش بیمه پایه بنیاد شهید هستند و یک میلیون و ۶۶۸ 
هزار و ۷۹۶ نفر از بیمه تکمیلی بنیاد شهید استفاده می کنند 
که علت بیشتر بودن افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی این 
است که برخی از افراد جامعه ایثارگری، تحت پوشش بیمه 
دستگاه هایی که در آن مشغول به کار هستند؛ قرار دارند، اما 

از بیمه تکمیلی بنیاد استفاده می کنند.

ایسنا:وزیر بهداشت گفت: در حال حاضر طول عمر 
در زنان بیشتر از ۸۰  ســال و در مردان به حدود ۷۹ 
ســال افزایش یافته ، اما ممکن است حدود ۱۰ سال 
از این عمر همراه با معلولیت باشد.دکتر سید حسن 
هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵۰ درصد 
افراد جامعه اضافه وزن دارند، افزود: میزان اضافه وزن 
در زنان بیشتر از مردان است و بنابراین اگر بخواهیم 
در سالمندی دچار معلولیت نشویم، باید فعالیت های 

بدنی داشته و ورزش کنیم.

هاشمی، افزایش جمعیت ســالمندی در سال های 
آینده در کشور را از مشــکالت خانواده ها، جامعه و 
دولت بیان کرد و گفت: حدود ۷۰۰ هزار نفر در کشور 
مبتال به آلزایمر هســتند که هر ســال به این تعداد 
افزوده می شود و سایر بیماری های دوران کهنسالی، 
عالوه بر ایجاد مشــکالت برای خود فرد ســالمند، 
موجب درگیر شدن خانواده فرد هم می شود. ورزش 
و تحرک ذهن و جسم می تواند در پیشگیری از ابتال 

به بیماری های دوران سالمندی بسیار موثر باشد.

مادرها برای انجام 
بسیاری از کارها،حریم 

گسترده تری برای 
پسرهایشان قائلند ولی 

دخترها را در دایره  
تنگ تری از باید و نبایدها 

 محدود می کنند؛ 
از رفت و آمد و پوشش 

گرفته تا شغل و ارتباطات 
دیگر اجتماعی
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یلدا توکلی
گروه حادثه

دوشنبه 20 دی 1395  
 سال بیست و پنجم | شمـاره 5308

 9 ژانویه 2017 | 10 ربیع الثانی 1438

زنان از اصلی ترین عوامل ترویج مرد ساالری در جامعه

 راهزنان اتوبان های پایتخت معضل تبعیض جنسیتی
در چنگال پلیس 

چندین ماه اســت که سرقت محموله 
انجام می دهیم ؛ دقیقا نمی دانم که چند 
فقره ســرقت انجام دادیم، اما تمامی 
سرقت هایمان در حاشیه شهر تهران  
بوده ؛ سرقت ها را به همراه اعضای گروه 

انجام دادیم و ......
  سرقت به عنف محموله برنج 

وقوع یک فقره سرقت به عنف محموله برنج، 
همراه با تهدید و اســتفاده سارقین از سالح 
سرد ) قمه و چاقو ( به یکی از کالنتری های 
پایتخت اعالم شد. شاکی پرونده ) راننده یک 
دستگاه خودرو نیسان ( به کارآگاهان گفت: 
داخل اتوبــان در حال حرکــت بودم؛ جهت 
بازدید خودرو در حاشــیه اتوبان توقف کرده 
و از ماشین پیاده شدم که همزمان، یک پژو 
۴۰۵ نوک مدادی با چهار سرنشین در کنار 
ماشینم توقف کرد؛ ناگهان دو نفر از خودرو پژو 
۴۰۵ پیاده شده و با چاقو و قمه به سمت من 
حمله ور شدند و من را به شدت از ناحیه دست، 
پهلو و ســر مجروح کردند؛ پس از آن خودرو 
نیســان حامل بیش از دو تن برنج به ارزش 
تقریبی ۳۰ میلیون تومان را به سرقت بردند . 
همزمان با آغاز رسیدگی به پرونده کارآگاهان 
اطالع پیدا کردند که ســرقت های مشــابه 
دیگری دقیقا به همین شیوه و شگرد به وقوع 
پیوسته که طی آن سرنشینان یک پژو ۴۰۵ 
نوک مدادی ، دقیقا به همین شیوه و شگرد 
اقدام به سرقت خودروهای دارای محموله به 
ویژه محموله برنج در مسیرهای خروجی شهر 

تهران کرده اند . 
با شناســایی تعــدادی از شــکات جدید، 
کارآگاهــان اطالع پیدا کردند که ســارقین 
در چندین فقره ازســرقت هایشــان، جهت 
متوقف کردن خودروهــای دارای محموله 
اقدام به ایجاد تصــادف صوری کرده و پس از 
توقف اجباری رانندگان خودروهای نیسان، 
اقدام به ســرقت کرده اند. همزمــان با آغاز 
اقدامات پلیسی جهت شناسایی سارقین به 
عنف محموله خودروهای نیسان کارآگاهان 
با بررســی پرونده خریــداران محموله های 
مســروقه مواد غذایی اطالع پیدا کردند که 
یکی از این افراد بــه تازگی اقدام به تهیه یک 
گاراژ استیجاری کرده؛ لذا طی بازرسی از گاراژ، 
موفق به کشــف چند صد تن برنج مسروقه 
شدند و متهم نیز دستگیر ودر همان تحقیقات 
اولیه صراحتا به مسروقه بودن محموله برنج 
کشف شــده از داخل گاراژ اعتراف و عنوان 
داشت که این محموله توســط یکی از افراد 

سابقه دار به او تحویل داده شده است . 
بررسی ســوابق فخرالدین  نشــان داد که او 
یکی از مجرمین سابقه دار در زمینه ارتکاب 
سرقت است و با شناسایی مخفیگاه فخرالدین 
وی  دستگیر و بیش از ۵۰۰ کیلوگرم دیگر از 
محموله های برنج ســرقت شده کشف شد. 
همزمان با دســتگیری وی، شخص دیگری 
به نام محمد نیز دســتگیر و اعتراف کرد که 
محمد یکی از اعضای اصلی گروه سارقین به 
عنف محموله است . فخرالدین در اعترافات 
اولیه به کارآگاهان گفت : چندین ماه اســت 
که ســرقت محموله انجام می دهیم ؛ دقیقا 
نمی دانم که چند فقره ســرقت انجام دادیم، 
اما تمامی ســرقت هایمان در حاشــیه شهر 
تهران )به ویــژه بزرگراه های تهــران ( بوده 
؛ ســرقت ها را به همراه اعضــای گروه انجام 
دادیم . وحید به همراه دالور و فرهاد به سمت 
خودروهای محموله می رفتنــد و با تهدید ، 
ضرب و شتم، راننده ماشــین را به بیرون از 
ماشین پرتاب می کردند و در آخر خودروی 
حامل محموله را سرقت می کردند ؛ بالفاصله 
پس از سرقت محموله های مسروقه را به گاراژ 
منتقل و خودروهای نیسان را در سطح شهر 

رها می کردند .
 دستگیری ضربتی تمامی اعضای گروه 

سارقین محموله :   
با دســتگیری فخرالدین به عنوان سرکرده 
گروه، تحقیقات از آنها جهت شناسایی دیگر 
اعضای گروه سارقین انجام و در فاصله کوتاهی

، سایر اعضای گروه دستگیر شدند .
گفتنی است، با توجه به اعتراف صریح متهمین 
به انجام سرقت های به عنف محموله از کلیه 
شکات و مالباختگان دعوت می شود تا جهت 
پیگیری شکایات خود به پلیس مراجعه کنند.

حادثه

خود زنان از اصلی ترین عوامل ترویج مرد ساالری در جامعه محسوب می شوند. شاید پذیرش 
این امر برای خیلی از زن ها کمی سخت و سنگین باشد ولی در اصل اگر با دقت و حساسیت به 
جریان فرهنگی جامعه توجه کنیم، متوجه می شویم که بیشتر مواقع مادران و  زن ها، نگاه مرد ساالری 

را در جامعه قوام می بخشند ، ارتقا می دهند و ریشه هایش را محکم می کنند. 

افشین طباطبایی
نویسنده و پژوهشگر

اکثر خانواده ها نگاهشان این گونه است که 
پسرها برای انجام بسیاری از امور مجوز دارند، 
چه از جانب مادر، چه از جانب پدر، البته سهم 
حمایتی مادران بیشــتر است. مادرها برای 
انجام بسیاری از کارها، حریم گسترده تری 
برای پسرهایشــان قائلند، ولی دخترها را 
در دایره  تنگ تری از باید و نبایدها محدود 
می کنند. از رفت و آمد و پوشــش گرفته تا 

شغل و ارتباطات دیگر اجتماعی. 
پسرها شاید بتوانند تا دیروقت بیرون از خانه 
بمانند و محدودیت  و نظارت کمتری نسبت 
به دخترها برایشان اعمال شود؛ اما دخترها 
مجوز انجام خیلی از کارهایی که پسرها انجام 

می دهند را از جانب والدینشان ندارند. 
نگاهی که دوبــاره بازتولید 

می شود
وقتی این پســر و آن دختر بزرگ می شوند 
و هرکدام وارد زندگی مشــترک جدیدی 
می شوند و کانون خانواده ای درست می کنند، 
معموال در آن خانواده جدید، چنین نگاهی 
دوباره، باز تولید می شود. بسیاری از دختران 
امروزی سعی می کنند خیلی جاها بین خود 
و شوهرشان نوعی توازن حقوقی و اجتماعی 
برقرار کنند، ولی به موانع و سدهای زیادی 
برمی خورند که دست و پنجه نرم کردن با 

همه آنها کار ســاده ای نیست. البته ناگفته 
نماند که همین زنان جــوان هم در خیلی 
اوقات ســعی می کنند خود را پشت سنگر 
شوهرانشان مخفی کنند و از اعتبار اجتماعی، 
اعتبار مالی، توانایی ها و توانمندهای شوهر 
 )مرد( برای پیشبرد اهدافشان استفاده کنند. 
بــه بیانــی روشــن تر؛ بخش بزرگــی از 
فرهنگ مردســاالری، به همین شکل در 
الیه های مختلف اجتماعی توســط قشــر 
زنان دســت به دســت می شــود و حتی 
زن های جــوان و تحصیلکرده هــم آن را 
تقویت کرده و قوام می دهند. نگاه ســنتی 
جامعه بــه جنس زن و مرد، دختر و پســر 
 فرادستی )مرد( و فرودســتی )زن( است. 
اینکه یک جامعه نگاه غالب فرهنگی اش به 
زن فرودستی و جنسیتی است و تبعیض های 
جنســیتی بین زن و مرد وجود دارد و برای 
عموم به ویژه مردها و حتی بسیاری از زنان، 
پیش فرض های جنسی فرهنگی به عنوان 
تابوهایی تعریف شده، احتیاج به بررسی های 
کارشناسانه عمیقی دارد که از حوصله این 
یادداشت خارج اســت. نکته مهم اینکه در 
بســیاری موارد کســانی که ادعای برابری 
جنســیتی می کنند، چه زن و چه مرد، در 
همین موضوع و ادعا هم پای استداللشان 

می لنگد.
اگر زن ها، مادران و دختران باور داشته باشند 
که نگاه جنسیتی نســبت به مرد و زن در 
جامعه باید کمرنگ یا برداشته شود و ابتدا در 
ذهن خودشان تفکیک جنسیتی قائل نشوند 
و باورهای سنتی را تعمیق نکنند و در این راه 
به پدر و برادر و همسرشان نیز کمک کنند ، 
در بسیاری از موارد چنین فرهنگ اجتماعی، 

رشد نخواهد کرد. 
متاسفانه چون بافت های فرهنگی جامعه، 
فارغ از طبقه بندی، اعتقــادی، تحصیلی، 
خانوادگی به این تفکیک و تبعیض باور دارند، 
در اغلب گردهمایی هایی زنانــه یا مردانه 
هر دو دســته در گفتمان هــای ویژه  خود، 
به تخریب جایــگاه جنس مخالف و تقویت 

جایگاه خودشان می پردازند. 
نمی توانیم منکــر اختالف ها و قابلیت های 
زن و مرد بشویم، اعتقاد به زنانگی و مردانگی 
زن و مرد، امر مقبولی است. تفاوت زنانگی 
و مردانگی دو ارزش است؛ نه دو تبعیض یا 
اختالِف ضد ارزشی و حتی در بسیاری موارد 
این اختالف ها و تفاوت ها نوعی اعتبار خاص 
هستند، ولی وقتی نگاه ما جنسیتی می شود، 
درحقیقت وارد فاز تبعیض می شــویم که  
موضوع خطرناکی اســت و باعث استحکام 

پایه هــای مردســاالری اســت و از طرفی 
دیگر پتانسیل انســانی جامعه را به سمت 

مرد ستیزی یا زن ستیزی سوق می دهد. 
البته والدین و به ویژه مادرها باید بدانند، اگر 
قرار است پسرها آزادی های اجتماعی خاصی 
داشته باشند و از آن استفاده کنند، دخترها 
هم در یک محتوا و زمینه  دیگــری باید از 

چنین آزادی هایی برخوردار باشند. 
وقتی براساس باورهای کهنه و سنتی )اینها 
دختر هستند و ضعیفه( دخترها را در دایره و 
فضای بسته ای نگه داریم و اجازه بسیاری از 
فعالیت های اجتماعی را به آنان ندهیم و از 
آن طرف پسرها را بر اساس همان باور سنتی 
)اینها مرد هستند( مجاز به انجام هرکاری 
بدانیم، درحقیقت مروج تبعیض جنسیتی 

شده ایم.  
ســاز و کار ایجــاد نــگاه 

سلطه جویانه جنسیتی
معنی محدودیت چیســت؟ در بسیاری از 

خانواده ها پســرها می توانند به خواهران و 
حتی در بســیاری موارد به مادرانشان زور 
بگویند و اعمال نظر کنند. این همان جریان 
رفتاری ظریفی است که زن ها )بهتر است 
بگوییم مادران( اجازه رشــد و پا گرفتنش 
را در فضای خانه می دهند، یعنی سازوکار 
ایجاد چنین نگاه ســلطه جویانه جنسیتی 
را فراهم می کنند. باید جلــوی این تفاوت 
نگاه را در خانواده بگیریــم؛ چون از کانون 
 خانواده به جای جای جامعه تســری پیدا 

می کند.
اگر این امر مثبت شکل گیرد، همان طور که 
حرکت های معناداری در دو دهه گذشــته 
صورت گرفته، آن وقت کمتر کسی به خودش 
اجازه می دهد در خیابان به زن ها و دخترها، 
ابزاری نگاه کند. بایــد در باورها و الگوهای 
ذهنی مان تغییر ایجاد کنیم تا کل جامعه در 
بسیاری امور به یک نگاه فرا جنسیتی برسد؛ 

یعنی فراتر از اینکه من زنم یا َمردم. 

چالش ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه

صدور بیش از 15 هزار اخطاریه کتبی به مشموالن غایب 

مهر:مشــاور وزیر کشــور در امور زنان و خانواده 
گفت:  ازدواج زنان ایرانی بــا اتباع بیگانه غیرقانونی 
معضالت زیادی را برای کشور به همراه دارد که تولد 
فرزندان بدون هویت، یکی از این مسائل است.فهیمه 
فرهمندپور افزود: این ازدواج ها در اصل نباید اتفاق 
بیفتد؛ اما وقتی اتفاق افتاد، بروز برخی مشــکالت 

اجتناب ناپذیر است.
وی ادامه داد: اصل ازدواج با اتباع بیگانه با مالحظاتی 
اشکالی ندارد، چه افغان باشد چه دیگر اتباع. در درجه 
اول اینکه فرد تبعه به صورت قانونی وارد کشور شده 
و اقامت داشته باشــد و دیگر اینکه این ازدواج ثبت 
قانونی شود. در مرتبه سوم این ازدواج باید آگاهانه و 
در شرایط درست و منطقی و با انتخاب شکل گرفته 
باشد.مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده اضافه 
کرد: در حال حاضر شــاهدیم که بخــش زیادی از 
ازدواج های زنان ایرانی با اتباع بیگانه، فاقد این شرایط 
است و بسیاری از آنها در اســتان های مرزی با افراد 
فاقد مجوز و کسانی که به صورت غیرقانونی در کشور 
حضور دارند، رخ می دهد و در نتیجه این ازدواج امکان 
ثبت ندارد.فرهمندپور خاطرنشان کرد: فرزندان ناشی 
از این ازدواج هم فاقد هویت قانونی هستند و به دلیل 
اینکه ازدواج ثبت نشده ، اگر ظلم و جفایی در حق زن 
شود، قابل پیگیری حقوقی نیست. برخی از این اتباع 

در نقاط مختلف یا حتی در کشور مبدا ازدواج هایی 
داشته اند که به هیچ عنوان قابل پیگیری نیست. این 
نوع ازدواج غیردائم و غیرثبت شده ، فرزندان بدون 
شناسنامه و بی هویت را به وجود می آورد.وی گفت: 
از آنجا که طبق قانون جمهوری اسالمی ایران، "این 
فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه، 
امکان دریافت شناســنامه ندارند و تابعیت ایرانی 
ندارند و تا ۱۸ سالگی امکان برخورداری از تابعیت 
را ندارند"، باید برای چنین ازدواج هایی محدودیت 
ایجاد کرد.فرهمندپور در مــورد اقدامات اداره کل 
امور بانوان و خانواده در این زمینه افزود: در دفتر امور 
بانوان جلسات مختلفی را با حضور کارشناسان برگزار 
کردیم و موضوع را از جنبه های مختلف بررســی 
کردیم. این موضوع جنبــه های مختلف فرهنگی، 
حقوقی و اجتماعی دارد. زنانی که در این موقعیت قرار 
می گیرند بسیار آسیب پذیر می شوند. همچنین این 
ازدواج ها جنبه اقتصادی دارد؛ زیرا بیشتر زنان هم به 
دلیل فقر در این ورطه افتاده اند و هم به دلیل ترک 
زندگی از سوی همسر، با مشکالت بیشتری هم رو 
در رو می شوند. وی ادامه داد: البته مشکالت امنیتی 
هم در این زمینه بسیار مهم است. این ازدواج ها در 
استان های خاصی بیشتر هســتند و این می تواند 

مسائل امنیتی را سبب شود.

ایسنا:جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی 
ناجا از صدور بیش از ۱۵ هزار اخطاریه کتبی به 

مشموالن غایب خبر داد.
سردار ابراهیم کریمی درباره روند طرح تشدید 
برخورد با مشــموالن غایب کــه از نیمه دوم 
امسال آغاز شده، گفت: طرح تشدید برخورد با 
مشموالن غایب با هدف تعیین تکلیف وضعیت 
سربازی مشموالن غایب از مدتی قبل در دستور 
کار قرار گرفته و در فاز نخست اجرای آن برای 
اکثریت مشــموالن غایب، پیامکی صادر و از 
آنان خواسته شــد تا وضعیت سربازی خود را 
مشخص کنند.وی با بیان اینکه به دنبال ارسال 
پیامک، تعداد قابل توجهی از شــهروندان به 
دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه و اقدامات الزم برای 
تعیین تکلیف ســربازی خود را انجام داده اند، 
گفت: برخی از این افراد سربازی رفته و نسبت 
به تعویض کارت خود اقدام نکرده بودند. برخی 
دیگر نیز به دلیل اینکه تا پایان امسال هشت 
سال یا بیشتر از تاریخ غیبت یا ترک خدمتشان 
می گذشت، مشمول جریمه ریالی شده و این 
امکان را پیدا کردند تا از طریق پرداخت جریمه 
از انجام خدمت سربازی معاف شوند.کریمی 

اضافه کرد: شماری دیگر از مشموالن نیز پس 
از پر کردن فرم های مربوطه از سوی سازمان 
وظیفه عمومی برای انجام خدمت سربازی اعزام 
خواهند شد.جانشــین رئیس سازمان وظیفه 
عمومی ناجا با اشاره به آن دسته از افرادی که 
نســبت به تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام 
نکرده اند،گفت: اطالعات کلیه مشمولین غایب 
در بانک اطالعاتی سازمان وظیفه عمومی ناجا 
موجود است.تا کنون در اجرای فاز دوم طرح 
تشدید برخورد، ارســال اخطاریه کتبی برای 
مشموالن غایب آغاز شــده و بیش از ۱۵ هزار 
اخطاریه به در منازل مشــموالن غایب ارسال 
شده و از آنان خواســته ایم با مراجعه به دفاتر 
پلیس +۱۰ نسبت به تعیین تکلیف وضعیت 
سربازی خود اقدام کنند.کریمی با بیان اینکه 
برابر قانون، مشموالن غایب از دریافت برخی 
تســهیالت و خدمات محروم هستند،گفت: 
افرادی که اقدام به، به کارگیری مشــموالن 
غایب کرده باشند جریمه خواهند شد.وی از 
مشموالن غایب خواست که هر چه سریع تر 
نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سربازی خود 

اقدام کنند.

اخبار کوتاه


