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گفتگوی مرتبط
فرشته استیری
فعال حوزۀ زنان و روانشناس:

کاربرابر،حقوقکمتر
ومردانطلبکارتر
در گذر تاریخ ،باوجود تواناییهای زیاد
بانوان ،آنان از موقعیتهای شایسته و
بایستهای برخوردار نبودهاند .بهدلیل
تقسیم شغلی که در طول تاریخ انجام
شــده اســت ،بیشتر زن در موقعیت
زادآوری و رویــش ،نقشآفرینی کرده
اســـت .در عهد بــاســتــان مــرد نقش
شکارچی را داشته است و بانوان در
محل زندگی خــود به تربیت فرزند و
همچنین کشاورزی مشغول بودهاند.
البته بهدلیل توانایی زاید بانوان ،آنها
توانستند این وظیفه را بهخوبی انجام
دهند.

انقالب صنعتی ،واژۀ فمنیسم را آورد

پس از انقالب صنعتی ،واژۀ فمنیسم
در اروپــا پررنگ شد و ایــن چر خهای
صنعت بود که به زنــان هویت داد ،نه
خــود مــردان .بهدلیل شرایط سخت
کار و حقوق نابرابری که زنان داشتند،
زنان سعی کردند که کارها را تسهیل
کنند و توانستند پستهای مدیریتی
را بهعهده بگیرند .با ورود زن در جامعه
باعث شد که مــردان این نیروی کار را
تهدیدی بــرای مشاغل خود بدانند.
برای همین حقوق آنها را کم کردند یا
اینکه بانوان را در محیطهای کاری ،آزار
جنسی و روحی میدادند.
و امــا از نظر اســام ،زندگی بر روی
پرندهای سوار است که دو بال دارد و
این دو بال باید بهطوریکسان زندگی
ً
را هدایت کنند .اتفاقا در اسالم مرد
وظیفه دارد تمام مایحتاج زندگی را
کار خانه نکرده
فراهم کند و زن را ملزم به ِ
است .اگر به انقالب اسالمی ایران نیز
برگردیم ،باز هم زنــان نقش بسزایی
داشتند .زنــان در پــیــروزی انقالب
اســامــی ایـــران و مشارکت در دفــاع
مقدس نقش پررنگی داشتند .پیش از
اینها هم زنان در جنبش مشروطیت،
اثرگذار بودند.

راهکارهای اساسی
برای هویتبخشی به زنان

در عین حال ،در وضعیت فعلی جامعۀ
ما راهکارهایی بــرای هویتبخشی
و احــقــاق حقوق زنــان وجــود دارد؛
ازجملۀ ایــن راهــکــارهــا م ـیتــوان به
بهادادن به رشد نهادهای غیردولتی
بهعنوان نیروهای خالق و کارآفرین،
توانمندسازی بانوان و آموزش به آنان،
مطر حکردن قوانین شایستهساالری،
ایجاد روحیۀ امید و مشارکت در بانوان و
فرهنگسازی برای پذیرفتن توانمندی
زنان اشاره کرد.
باید بپذیریم که زنان کلید رشد و ترقی
کشورهای درحا لتوسعه هستند.
بیعدالتیهایی که نسبت به زن روا
م ـیشــود ،ازجمله کــار بــرابــر حقوق
کمتر ،مــقــررات دس ـتوپــاگــیــر ،که
باعث میشود بانوان نتوانند بهخوبی
نقشآفرینی کنند ،آسیب روحــی
بهخاطر برخورد نامناسب اربابرجوع،
ممانعت همکاران از ترقی زنان کارمند
و ،...همه سبب تضعیف جایگاه
زنان میشود.

حضورزنان ،سهمخواهینیست
شهرآرا در گزارشی بهمناسبت ایجاد «پارلمان زنان»به نقشآفرینی بانوان در جامعه می پردازد

محدثه شوشتری« -تا پایان برنامۀ ششم توسعۀ کشور،
نسبت مدیران زن در پستهای مدیریتی به 30درصد
باید افزایش یابد ،تمام وزرای دولت مکلفاند حداقل
دو زن بهعنوان معاون یا مشاور برگزینند ،پارلمان زنان
در  28شهرستان خراسان رضوی تشکیل میشود تا
زنان هم در تصمیمگیریها نقش داشته باشند».
خبریشدن این سه راهبرد با رویکــارآمــدن دولت
دوازدهــم ،نویدی برای زنان بود که سالها بهدنبال
احــقــاق حقوق خــود در عــرصـههــای اجتماعی،
پستهای مدیریتی و نقشآفرینی در تصمیمگیریها
و تصمیمسازیها بودند .زنان همواره در تقسیم نیروی
انسانی در حاشیه قرار گرفتهاند و ارتقای منزلت آنان
همیشه تنها تا «سقف شیشهای» قوانین نانوشتهای
پیش رفته است که زنان را از حضور در جایگاههای
اجتماعی ،شغلی و راهیابی به سطو ح مختلف
مدیریتی بازمیدارد.
دراینمیان ،دولت حسن روحانی برای تحقق یکی از
شعارهای انتخاباتیاش که ارتقای جایگاه اجتماعی
زنان بود ،دستورالعمل اجرایی سهم 30درصدی زنان
از پستهای مدیریتی را ماه گذشته مصوب و ابالغ
کرد .هر چند سهمخواهی زنان برای نقشآفرینی در
ردههای مدیریتی باال و سکانداری چند وزارتخانه،
هنوزجزومطالباتپاسخدادهنشدهاست،درعینحال
کورسوی چــراغ امید زنــان بــرای رسیدن به جایگاه
اجتماعی که در تصمیمگیر یها و تصمیمساز یها
نقش داشته باشند ،با این تصمیم دولت روحانی برای
نقشآفرینی زنان ،روشنتر شده است.

تقلیل نقش زن ،دیدگاهی افراطی است

دراینراستا ،قــرار است سهم زنــان از جایگا ههای
اجتماعی و نقشآفرینی آ نهــا در استان مــا ،زیر
سقفی به نام «پارلمان زنان» رقم بخورد برای واکاوی
نقش و حقوق زنان و سیاستهای دولــت ،در ادامه
به ســراغ برخی از فعاالن زن در حــوزۀ اجتماعی،
سیاسی و دولتی میرویم.فرشته سلجوقی ،مدیرکل
امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی
و ازجملهفعاالن اجتماعی زنان است که حاال دورۀ
مدیریتی او با را هاندازی«پارلمان زنــان» بهعنوان
نقطهعطفی در تصمیمسازی زنان و احقاق حقوق
آنها ،گره خورده است .او در گفتگو با خبرنگار ما قبل
از تشریح آنچه قرار است از طریق پارلمان زنان حاصل
شود ،به چرایی اهمیت به احقاق حقوق زنان بهویژه با
توجه به مادۀ ١١٠برنامۀ ششم توسعه و تحقق عدالت
ترجیحی میپردازد.
این مقاممسئول در امور بانوان رویکرد اسناد باالدستی
کشور را درخصوص زنــان بــدون هرگونه تبعیضی
میداند و اظهار میکند« :در سند چشمانداز ایران
 1404اسمی از "زن" یا "مرد" برده نشده و آمده است
"فرد ایرانی"" ،یک ایرانی"" ،یک شهروند" و. ....
درواقع در برنامههای توسعۀ کشور برای زنان موقعیت
ویژهای ترسیم شده است ،نه تبعیض و تفکیک.».
سلجوقی ،دیدگاههایی را که درخصوص زنان وجود
دارد ،به سه دسته تقسیم میکند و میگوید« :سه
دیدگاه در جهان نسبت به زنان وجود دارد .یک دیدگاه
افراطی و تقلیلگرایانه معتقد بر نقش زنــان فقط
بهعنوان نگهبان خانه ،خدمتگزاری در خانه ،زادوولد
ً
و تکالیفی که جایگاه زن را نهایتا به یک خدمتکار و
پرستار تقلیل میدهند .دیدگاه دوم معتقد است
که زن باید دوشــادوش مرد ،برابر مرد ،همانند مرد،
هر کاری را که مرد انجام میدهد ،او هم باید انجام
دهد .ما معتقد به هیچکدام از این دو دیدگاه نیستیم.
دیدگاه سومی داریم که معتقد هستیم زنان آ نقدر
توانمند آفریده شدهاند که میتوانند عالوهبر ایفای
نقش مادری ،همسری و محور خانواده ،بهعنوان یک
شهروند مسئول و قانونمدار ،در جامعه نقشآفرینی و
اثربخشی داشته باشند.».

زنان کمتر اجازۀ ورود میدهند و این ناشی از ایرادات
نگرشی است.».
ایــن نمایندۀ مجلس با اشــاره به انتقاداتی که به
آمارهای بینالمللی مطرح میشود ،عنوان میکند:
«آما رهای بینالمللی دربــارۀ حضور زنان آمارهای
شفافی اســت و سازمان ملل انجام میدهد ،اگر
میخواهیم این آمارها را نقد کنیم ،باید مرکز آمار ایران،
آمار دقیقتری از حضور زنان و تفکیک جنسیتی اعالم
کند و بگوید چه تعداد از زنان در عرصههای اجتماعی
فعال هستند .البته ما در بحث آمار ،ضعف جدی داریم
ً
و اساسا یکی از دالیل ضعف در سیاستگذاری را
میتوان در نقص آمار جستجو کرد.».

عکس تزیینی است

جایگاه زنان در ایران باستان
درواقــع در تمد نهای مختلف نشان
از فعالیت کلیدی بــرای بانوان دیده
نمیشود؛ نه در بینالنهرین و نه در روم
باستان ،نه در آفریقا و نه در عربستان
پیش از اســـام .شاید زن بهعنوان
کشاورز دیده میشود ،اما کشاورزی
او فقط بهعنوان مملوک بود نه مالک.
ولی در ایران باستان ،زنان در نقشهای
مختلفی دیـــده شــد هانــد .ازجمله
لو حهایی که از زمان هخامنشیان به
دست آمده است ،زنان در نقش خیاط
تشریفات و صیقلزدن سنگهای
تزیینی دیده شدهاند .از سکههایی که
در زمان اشکانیان به دست آمده است،
تصویر فرهاد پنجم همراه مــادرش بر
روی سکه ضرب شده است .در زمان
ساسانیان ،زنــان به کــار ریسندگی
مشغول بودهاند.
مارکوپولو در سفرنامۀ خود از فعالیت
بانوان ایــران نوشته است که مشاغل
سنگینی داشتهاند؛ ازجمله ارابهرانی
و برپاکردن چــادر .در دوران صفویه
و قاجار نیز شــواهــدی از پستهای
مدیریتی زنـــان دیـــده شــده اســت؛
ازجمله والیه ،دختر فتحعلیشاه در
کردستان حکمرانی کرده است.

دریچه

زیر سقفی به نام «پارلمان زنان»

به بــاور مدیرکل امــور بانوان و خانواده استانداری
خراسان رضوی ،در شرایط حاضر با بخشنامهای که
ازسوی دولت برای استفادۀ 30درصدی مدیران زن در
پستهای مدیریتی ابالغ شده ،فرصت برای حضور
زنان توانمند فراهم شده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان
رضوی با اشاره به شکلگیری پارلمان مشورتی زنان
استان،میگوید«:اینپارلمانفرصتیبرایشناسایی
زنــان توانمند است که به عرصۀ تصمیمساز یها و
تصمیمگیریها بیایند .در قالب یک گروه مشورتی،
هم اطالعاتشان را بــهروز کنند و هم با ریزبینی و
حساسیت خودشان تحلیل کنند .انشاءا ...بتوانیم
از این ظرفیت برای توسعۀ پایدار استان استفاده
کنیم.».وی تأکید میکند« :پارلمان زنان را در مشهد
با دقت و حساسیت بیشتر راهاندازی خواهیم کرد .در
 27شهرستان استان پارلمان زنان افتتاح شده است.
بعد از افتتاح پارلمان مشهد ،پارلمان زنان استان را که
منتخب پارلما نهای شهرستا نها هستند ،با 109
عضو راهاندازی خواهیم کرد.».
به گفتۀ وی ،پارلمان مشورتی زنان بنا به ظرفیت و
جمعیت هر شهرستان از  35تا  65نفر است .با توجه
به جمعیت مشهد ،پارلمان مشورتی در این شهر  75نفر
خواهد بود.

بیاعتمادی به جایگاه اجتماعی زنان
وازدگی فرهنگی است

در ادامــۀ این بحث به ســراغ عضو فراکسیون زنان
مجلس شــورای اسالمی میرویم؛ فراکسیونی که
بهدنبال تغییر قوانین و در جایی دیگر بهدنبال رفع
خألهای قانونی در حوزۀ زنان است.
طیبه سیاوشی در گفتگو با خبرنگار ما با اشــاره به
مصوبۀ شــورای عالی اداری در تیرماه سال جاری
مبنیبر بهکارگیری زنان در 30درصــد از پستهای
مدیریتی ،میگوید« :اصال حطلبان گفتمان بسیار
مناسبی را در حوزۀ زنان با انتخابات مجلس شورای
اسالمی در سال 94به راه انداختند که در ادامۀ این
گفتمان بحثهایی در مجلس مطرح و سرانجام به
مصوبۀ شورای عالی اداری در اواخر دولت یازدهم
منتهی شــد .مسئله ایــن اســت که نظام اداری ما
برای اولینبار با گفتمانی روبـهرو شد که معتقد بود
30درصــد ظرفیتهایی که در بخش اقتصادی،
اداری ،سیاسی و ...وجود دارد ،باید به زنان اختصاص
پیدا کند.».
نمایندۀ مردم تهران در مجلس ادامه میدهد« :درواقع
ماهمینگفتمانرادنبالمیکنیموتالشداریمهمین
مصوبه را برای تحقق پیگیری کنیم ،اما نکتۀ مهم این
است که ما در راهی قدم گذاشتیم که دیگرکشورها 30

فرشته سلجوقی ،مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری :

اولیناشتباهزنان،آخریناشتباهآنهاست

فرشته سلجوقی ،مــدیــرکــل امـــور بــانــوان و
خانواده استانداری خراسان رضوی میگوید:
«درحــا لحــاضــر جامعه به مرحلهای از بلوغ
رسیده که نهتنها به مطالبۀ زنــان بــرای حضور
پاسخ میدهد ،بلکه حتی این ضــرورت را درک
کرده است .ما در دهۀ چهارم انقالب اسالمی یک
بلوغی را شاهد هستیم که برای جامعه این مهم را
یادآوری میکند که حضور زنان برای رسیدن به
توسعۀ پایدار و متوازن ضروری است .صرف اینکه
در دانشگاهها به روی خانمها
فکر کنیم با بازکردن ِ

و فار غالتحصیلی بیش از 50درصــد خانمها
در دانشگا هها ،حضور زنــان کفایت میکند،
اینطور نیست .در موقعیت فعلی ،زنانی که
توانمندی و شایستگی دارند ،باید در صحنههای
تصمیمگیری باشند .».وی درعینحال تأکید
میکند که «در شرایط کاری نیز نباید تبعیضی را
شاهد باشیم .متأسفانه در خیلی از موارد ،اولین
اشتباه برای زنان ،آخرین اشتباهشان میشود.
باألخره اشتباهات انسانی و مدیریتی در هر جایی
وجوددارد،اماوقتی ایناشتباهاتتوسطزنان رخ
دهد ،تاوان سنگینی میدهند .وقتی در جامعۀ
مردان ،اشتباهی رخ میدهد ،فقط فرد را عتاب
میکنند؛ اما در یک جامعه با تفکر نادرست ،اگر
یک زن اشتباه کند ،جامعۀ زنان را خطابوعتاب
قــرار میدهند .این رویکرد اشتباه و معضلی
فرهنگی است که بخشی از آن به تربیت در خانواده
برمیگردد .زنان ما مدیریت پنهان فرهنگی در
جامعه را برعهده دارند که دراینزمینه نیز باید
مباحث فرهنگی را از ابتدا در نظر بگیرند.».

سال پیش بعد از کنفرانس جهانی زن در چین شروع
کردند و اکنون دستاوردهای این سیاست در جوامع
آنها دیده میشود ،اما ما این اقدام را انجام ندادیم و
هنوز دراینزمینه عقب هستیم.».

حضور زنان ،سهمخواهی زورکی نیست

عضو فراکسیون زنــان مجلس شـــورای اسالمی
میافزاید« :من همیشه گفتهام مسئلۀ حضور زنان
در جامعه سهمخواهی نیست ،مسئلۀ ما استفاده از
بخش مهمی از منابع انسانی کشور است که بهدلیل
توسعۀ نامتوازن از آن استفاده نمیشود ،توسعهای
که بهجای آنکه برای مردم دستاورد داشته باشد و به
عدالت اجتماعی منجر شود ،متأسفانه فساد را در آن
شاهد هستیم.».
سیاوشی معتقد است در نظام آموزش عالی سرمایۀ
بسیار مهمی در بخش زنان وجود دارد ،چراکه زنان
بیش از 60درصد عرصههای آموزش عالی را در دست
دارند و درهمینرابطه میگوید« :زنانی که در سطوح
باالی آموزش عالی هستند ،نیاز دارند که عرصههای
عالی مدیریتی را نیز تجربه کنند ،و این تجربه به
دست نمیآید مگر اینکه به این نیروها اعتماد شود
و از آن کلیشههای همیشگی که زنان نمیتوانند یا
نمیخواهند وارد عرصۀ قدرت شوند ،کنار گذاشته
شود و این فرصت داده شود که زنان به عرصۀ مدیریت
میانی و کالن کشور وارد شوند.».

تبعیض مثبت به نفع زنان در کشورهای عربی

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بااشاره بهاینکه
توسعۀ اقتصادی در ایران با کشورهایی مثل مالزی و
اندونزی همزمان شروع شد ،میگوید« :آن کشورها
ً
که اتفاقا اسالمی هم هستند ،زمینههای ورود زنان
را در فرایند توسعه فراهم کردند و در این حوزه تالش
کردند .اگر به آمار و ارقام فعالیتهای این کشورها از
سال  1990تا  2016رجوع شود ،متوجه میشوید
که جایگاه زنــان در قــدرت سیاسی ایــن کشورها
روبهافزایش گذاشته است.».
ً
او ادامــه میدهد« :آمارهای بینالمللی که اخیرا
درمــورد حقوقی زنــان منتشر شد ،ایــران را حتی از
کشورهای عربی در ردههایی پایینتر قرار داده است
که این امر ناشی از اعمال سیاستهای تبعیض مثبت
در این دست از کشورهای عربی است ،خواه اینکه ما
بپسندیم خواه نپسندیم ،تبعیض مثبت در کشورهای
عربی که فکر میکردیم از ما عقبتر هستند ،درحال
ً
پیاد هسازی است .مثال در کویت باید حتما  50زن
وارد پارلمان شوند ،اما در کشور ما مسئلۀ جنسیت در
انتخابات مطرح نیست و حرفی از ورود زنان یا مردان
نزده است .بهعبارتی سیستم انتخاباتی تبعیضآمیز
نیست و ما این سیستم انتخابی موجود را میپذیریم؛
اما اگر جناحهای سیاسی لیستی ارائه میکنند ،به

دوران اینکه مدیران فقط باید مرد باشند
گذشته است

در بررسی جایگاه زنان در عرصههای اجتماعی و
مدیریتی ،به ســراغ بتول گندمی ،فعال سیاسی و
اجتماعی میرویم که در کارنامۀ کاریاش دو دوره
ورود به پارلمان شهری مشهد دیــده میشود .وی
سالها در کنار فعالیتهای تخصصی شهری و شورا،
چهرهای منتقد به مدیریتهای آمرانه ،مردساالرانه
و ز نستیزانه در جامعه بوده و جزو مدافعان حقوق
زنــان بهشمار مـــیرود .او حــاال در کسوت یکی از
اعضای شورای پنجم مشهد فعالیت میکند و معتقد
اســت« :بـــرای تحقق حقوق زنــان در عرصههای
اجتماعی ،شهری و پستهای مدیریتی ،باید
تغییراتى در دیدگاهها ،قوانین و برنامهریزیها داشته
باشیم.».
گندمی ،برابری اجتماعی را حق زنــان میداند و
میگوید« :دوران اینکه مدیران فقط باید مردان
باشند ،گذشته است .امــروزه دیگر بر سر این بحث
نداریم که میشود مدیر زن داشته باشیم یا نه .سرمایۀ
اجتماعی زنــان با توانمندی آنــان و با هزینهای که
خودشان دادهاند ،حاصل شده است .عقل و شرایط
اجتماع حکم میکند که از این سرمایۀ اجتماعی،
که سرمایهگذارى زیادى براى ایجادشدن آن شده
است ،استفاده کنیم .».این عضو شورای شهر مشهد،
دبیرکلی حزب مجمع مشورتی اصالحطلبان خراسان
را هم برعهده دارد که درراستای تحقق وعد ههای
دادهشــده برای زنان ازسوی دولت حسن روحانی،
بر عملیشدن سهم 30درصــدی زنان از پستهای
مدیریتی تأکید میکند.

پارلمان زنان باید شأن چانهزنی و تصمیمسازی
داشته باشد

گندمی با اشاره به اینکه در برنامۀ ششم توسعۀ کشور،
سهم 30درصــدی از پستهای مدیریتی براى زنان
دیده شده و دولت دوازدهم نیز در شوراى عالى ادارى
دستورالعمل آن را تصویب و ابالغ کرده است ،اظهار
میکند« :برای تحقق این سهم ،انتصاب مدیران زن
نباید حالت فرمایشی و نمایشی به خود بگیرد و در
پستهاى مدیریتى محدود باشد ،بلکه باید درراستای
استفادۀ مناسب از توانمندى زنان و بهرهمندشدن
جامعه از این سرمایه و برقراری عدالت جنسیتی و
برابری اجتماعی ،رفع شکافهای عمیق در جامعه
مدیریتی مردساالرانه باشد.».
وی ،ایجاد پارلمان زنان را ازسوی دولت دوازدهــم،
فرصتی برای ایفای نقش زنان در تصمیمگیریها و
تصمیمسازیها میداند و تصریح میکند« :پارلمان
زنان باید جایگاه چانهزنی ،گفتگو و تصمیمسازی
برای تحقق مطالبات زنان باشد و نباید درگیر جلسات
بىحاصل شود .دراینزمینه باید شناسایی دقیق
از ظرفیت بانوان در شهرستا نها صــورت گیرد تا
با ریشهیابی از مشکالت زنــان و خــانــواده ،شاهد
نقشآفرینی و تأثیرگذاری خروجی ایــن پارلمان
باشیم.».

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی:

حتیبرایخانهدارها همشأنیتقائلنیستیم
طیبه سیاوشی ،عضو فراکسیون زنان مجلس
شورای اسالمی در پاسخ به این سؤال که چرا از
نهادهای فرهنگی صدای واحدی دربارۀ جایگاه
زنان نمیشنویم و برخی چهرههای شاخص و
نها دهای فرهنگی سعی در منفینشا ندادن
حضور اجتماعی زنــان دارنــد ،میگوید« :من
هم معتقدم بهترین شغل مادری است ،اما شأن
اجتماعی مــادران کجاست؟ چه ارزشــی برای
مادران خانهدار قائل هستیم؟ حاکمیت باید آیندۀ
این زنان را تأمین کند .درحالحاضر مادران حتی
اختیار فرزندانشان را ندارند و تمام والیت فرزند
به مرد داده شده است ،کسانی که چنین فکری
را ترویج میکنند ،باید ابتدا شأن اجتماعی زن را
به او پس بدهند .».او در ادامه میگوید« :ما هم
معتقدیم بهترین شغل ،مادری است و 16میلیون
زن ایرانی که خانهدار هستند ،از جایگاهشان لذت
میبرند .چهار دهه است شعار میدهیم «بهشت
زیر پای مادران است» ،اما این شعار فرهنگسازی
نمیکند ،این رویکردها نوعی وازدگی فرهنگی

بهوجود م ـیآورد .االن زنان ایرانی در مقابل هر
مسئلۀ اینچنینی واکنش منفی نشان میدهند،
حاکمیت باید اعتمادسازی کند و زنان ایرانی باید
به نظام و دستگاه فرهنگی اعتماد کنند.».
عضو فراکسیون زنـــان مجلس خاطرنشان
میکند« :نمیشود وارد عرصۀ خصوصی مردم
شوید و آنها را تشویق به فرزندآوری کنید بدون
اینکه برای عرصۀ اجتماعی آ نها ارزش قائل
شوید ،آ نهم درحالیکه هنوز حتی بیمۀ زنان
خانهدار عملیاتی نشده است.».

مرضیه محبی ،وکیل
و رئیس کانون زنان حقوقدان «سورا»:

رفعآسیبهای
اجتماعیدرگرو
ِ
حلمسائلزناناست

اســم انجمن «ســـورا» را خیلیها با
داســتــان «اعــظــم» ،زنــی کــه قربانی
خــشــونــت ،فقر و اعــتــیــاد بــود و در
چــهــاردیــواری خــانــهاش شکنجه
میشد ،شناختند و شنیدند .انجمنی
کــه یــک سمن بــا دورهـــم جمعشدن
بیش از دویست وکیل زن شکل گرفته
و حــاال پناهی بــرای زنــان و دخترانی
شده که صدایشان به جایی نمیرسد
و دستشان خالی است .نمونههایی از
پروند ههایی که منجر به اعالم برائت
برای زنان زندانی شده یا پروندههایی
را که به بزهدیدگی دختران مربوط بود،
این انجمن پیگیری کرده است.
در مبحث حقوق و جایگاه اجتماعی
زنان و مسائل و مشکالتی که زنان دارند،
با مرضیه محبی ،وکیل و رئیس کانون
زنان حقوقدان سورا ،گفتگو میکنیم.
وی ابتدا به موقعیت تبعیضآمیز زنان
و شکاف جنسیتی ،که هیچ جامعه
و سرزمینی مدعی حــل قطعی آن
نــشــده ،اشـــاره میکند و میگوید:
«هنوز فرودستانگاری و عدم رعایت
کامل عدالت جنسیتی در فرهنگ و
قوانین ،بر روند توسعۀ انسانی سایه
انداخته است .در کشور ما نیز متأسفانه
شاخصهای شکاف جنسیتی در
انتهای جدولی قرار دارد که سازمان
جهانی اقتصاد ارائه کرده است.».
ایــن فعال زن در مباحث حقوقی و
اجتماعی عــنــوان میکند« :سهم
زنان از مشارکت سیاسی ناچیز است.
باوجود همۀ مطالبات و وعد هها ،ما
جزو نادرکشورهایی هستیم که وزیر زن
در دولت آن حضور نــدارد و بهرۀ زنان
از نمایندگی مجلس و مدیریتهای
فرادستی بسیار اندک است .دسترسی
عادالنۀ زنان به مشاغل ،آنان را در عرصۀ
اقتصاد و قدرت اقتصادی عقب نگه
داشته و تنها سهم کوچکی از منابع و
ثروت اجتماع به زنان تعلق دارد.».
فرهنگ مشارکت در خانه را نشر دهیم
بهگفتۀ محبی ،اشتغال زنــان به کار
بیپایان و بـیمــزد خانگی در همۀ
جوامع بشری آنــان را از دسترسی
به مشاغل پردرآمد بازداشته است و
نبود فرهنگ مشارکت در امور خانه و
نگهداری فرزندان و تحمیل این بار به
دوش زنان ،پایههای عدالت جنسیتی
را سست میکند.این وکیل دادگستری
خاطرنشان میکند«:ساختارهای
اجتماعی ،خشونت جسمانی ،روانی،
جنسی و خشونت در فضاهای عمومی
و محل اشتغال را برای زنان بازتولید
میکنند .فرهنگ ما هنوز از رسوبات
تفکری که زنان را فرودست و حقیر و
بیمقدار میداند ،رها نشده است.
ممانعت از تحصیل دختران ،ازدواج
اجباری آنــان و محرومکردن آنهــا از
بسیاری از حقوق اجتماعی ،ممانعت
از اشتغال و فعالیت اجتماعی ،آثار
فرهنگ جنسیتزد هاند که در زبان
روزمـــره هم حضور سنگینی دارد و
در لطیفههای جنسیتی ،دشنا مها
و ...ظــاهــر م ـیشــود .ایــن فرهنگ
البته به پشتگرمی برخی قوانین
همچنان پابرجا ایستاده و باوجود
ورود چشمگیر زنــان به عرصۀ عمل
اجتماعی و تحصیالت عالی ،از کاهش
و غیرفعا لشدن شکاف جنسیتی
ممانعت میکند.».

قوانین مربوط به زن و خانواده
تن به تحوالت اجتماعی نداده است

وکیل و رئیس کانون زنان حقو قدان
سورا میگوید« :باوجود تأکید مکرر
قانون اساسی بر بــرابــری مــردم این
سرزمین در پیشگاه قانون ،متأسفانه
قوانین مــربــوط بــه زن و خــانــواده و
برخی قوانین دیگر تن به تحوالت
اجتماعی ندادهاند .قانون مدنی ما که
در ســال ۱۳۰۷تصویب شده ،هنوز بر
روابط خانواده حاکم است .مسئلۀ حق
طالق ،حق حضانت فرزندان ،حق مرد
بر بازداشتن زن از اشتغال و تحصیل،
حق مطلق او بر انتخاب محل زندگی
و خــروج زن از کشور و ،...جملگی
خانواده را به کانون اصلی بازتولید
روابطی تبدیل کردهاند که مناسبتی با
وضعیت امروز جامعه ندارد .ازاینرو،
شاهد ناپایداری خانوادهها و افزایش
آمار طالق هستیم.».

