اقتصاد :پاشـنۀ آشـیل حقـوق شهـروندی زنان
توگو با پروانه سلحشـوری ،رئیس فراکسـیون زنان مجلس
گف 
تهیه و تنظیم :آمنه شیرافکـن
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فراکســیون زنــان مجلــس دهــم ،در مقایســه
بــا فراکســیون زنــان مجلــس نهــم ،تــا همیــن
جــای کار هــم گامهــای مؤثــری در حــوزۀ زنان
برداشــته اســت .با ایــن حــال برخی نقدهــا نیز
بــه عملکــرد آن وجــود دارد ،از جملــه ارائۀ طرح
بازنشســتگی زنــان بــا  20ســال ســابقۀ کار که
حاشــیه هــای فراوانــی بــه وجــود آورد .یکــی از
ایدهپــردازان ایــن طــرح در مجلس دهــم پروانه
سلحشــوری اســت .با اینکــه طــرح در نهادهای
باالدســتی به دلیل بــار مالی آن رد شــد ،نقدهای
اساســی در ســطح جامعــه برانگیخــت و گروهی
آن را ناقــض حقــوق اقتصــادی و بــه تبــع آن
توگــو
حقــوق شــهروندی زنــان دانســتند .گف 
بــا پروانــه سلحشــوری با هــدف بررســی حقوق
شــهروندی صــورت گرفــت ،بــا تأکیــد بــر آنکه
او در جایــگاه یــک نماینــدۀ زن چــه تصویری از
حقــوق شــهروندی دارد ،فراکســیون زنــان چــه
برنامههایــی در دســتور کار دارد تــا مفهــوم
حقــوق شــهروندی بیــش از گذشــته نــزد زنان
رواج یابــد ،و دشــواریهای ایــن مســیر کــدام
ا ست .

تعریف شما از حقوق شهروندی زنان ،چه به عنوان
نماینده و چه به عنوان زنی که حضور اجتماعی و
سیاسی دارد ،چیست؟
حقوق شهروندی زنان برای من مفهومی متعالی و البته منزوی
است .متعالی از این جهت که تبیین این مفهوم برای تبیین جایگاه
واقعی زنان در جامعه ضروری به نظر میرسد .منزوی از این منظر
که حقوق شهروندی زنان از سوی افراد ،نهادها و ساختارهای
قدرت جدی گرفته نمیشود .در وضعیت ایدهآل ،یعنی وقتی انتظار
این باشد که فعالیت و حضور زنان ما در جامعه ـ با تأکید بر حقوق
شهروندی ـ در عالیترین سطوح قرار گیرد ،نمیتوان به وضعیت
کنونی نمرۀ قبولی داد .حقوق شهروندی زنان به باور من جدا از
مفهوم کالن شهروندی و حقوق شهروندی نیست .اما باید دید
امروز زن ایرانی چه دریافتی از حقوق شهروندی در جامعه دارد و
تا چه میزان از احساس شهروندی بهرهمند است .شهروندی یک
واژۀ تزیینی نیست ،یک مفهوم غنی است که همۀ ابعاد آن باید
محقق شود ،نه صرف ًا روی کاغذ که در عمل.
اگر بخواهید مفهوم شهروندی مورد نظرتان را کمی
مصداقیتر برای مخاطبان نشریۀ ما شرح دهید،
به چه نکاتی اشاره میکنید؟
مصداقیاش این میشود که زنان در همۀ نهادها احساس شهروندی
داشته باشند .احساس شهروندی از یک نوع احساس تعلق منشأ

