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

این انتقاد بارها به خود من هم منتقل شد .وقتی من در جایگاه نماینده
قرار میگیرم باید طیف مختلفی از زنان جامعه را نمایندگی کنم .در
موعد بررسی طرح در صحن علنی مجلس پیامهای مثبت فراوانی
میگرفتم که نشان میداد زنان بسیاری از طرح استقبال کردهاند،
بماند که بار مالی مانع از آن شد که به جایی برسد .این حق زنان
است که بتوانند ،تأکید دارم به شکل انتخابی ،با سالهای خدمت
کمتری به بازنشستگی برسند .البته نقدهایی هم وارد بود و باید
مطالعۀ بیشتری روی طرح صورت میگرفت ،اما ایدهپردازان طرح

به هیچ روی خواهان تخطی از حقوق شهروندی زنان نبودند .نیت
ما در فراکسیون زنان مجلس دهم برای توسعۀ جایگاه زنان ایران
بر هیچکس پوشیده نیست.
حقوق شهروندی برای شمای نماینده چه مصداقها
و تعاریفی دارد؟
به باور من ،زنان باید به شناخت درستی از جایگاه خودشان در جامعه
برسند .این شناخت در حال حاضر شناخت کاملی نیست .گاهی در
دیدارهای مردمی میبینم که زنان حتی با سطحیترین مسائل و
حقوق خود آشنا نیستند ،که البته در مردان هم دیده میشود .حقوق
شهروندی در تعریفی ساده عبارت از این است که شهروندان تهرانی،
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میگیرد .تعلق به شهر ،تعلق به ساختارهای سیاسی و اجتماعی،
و تعلق به نهادها .در جامعۀ ما سرانۀ اعتباری اختصاص فضاهای
ورزشی به زنان چه میزان است؟ آیا همان بودجههایی که در
ورزشهای مختلف برای تیم ملی مردان هزینه میشود به تیم
ملی زنان هم اختصاص مییابد؟ آیا این برابری در تولید فضاهای
شهری وجود دارد؟ آیا در وزارتخانهها و سازمانها و نهادهای
مختلف مشاغل و سمتها و منصبها برابر تقسیم شده است؟ پاسخ
اغلب این پرسشها منفی است .زنی را ببینید که در سازمانها و
در برنامهریزیها دیده نمیشود ،یا آن طور که باید و شاید دیده
نمیشود ،او را جدی نمیگیرند و در تقسیم سمتها اغلب در ردههای
پاییندستی قرارش میدهند .این روندها طبیعت ًا موجب میشود که
احساس شهروندی در این زن مختل شود.
این سناریو شاید تا حدودی بدبینانه باشد ،اما بگذارید همین نگاه
انتقادی را پیش ببریم .نگاه انتقادی موجب شناسایی وضعیت
میشود ،و بعد از شناسایی وضعیت باید به دنبال راهکار بود .نقش
من نماینده در تعیین اینکه راهکارها چه میتواند باشد پررنگ
ِ
میشود .در فراکسیون زنان تالشهای زیادی صورت گرفت تا
در جریان تنظیم برنامۀ ششم توسعه و بودجۀ سال  96رقم اعتبار
ورزش زنان افزایش یابد .تخصیص  25صدم درصد از  9درصد
مالیات بر ارزش افزوده معادل  1300میلیارد تومان برای توسعۀ
ورزش همگانی زنان و جوانان در کمیسیون تلفیق برنامۀ ششم
توسعه با همین هدف از سوی فراکسیون زنان مجلس دنبال شد.
یا اینکه تالشهایی شد تا بازنشستگی انتخابی زنان محقق شود،
و طرحهای مشابه دیگر .این طرحها و لوایح در واقع نیمنگاهی به
ترویج حقوق شهروندی زنان دارد.

اجازه بدهید همین جا به انتقادهایی اشاره کنم که در
مورد طرح بازنشستگی زنان با  20سال سابقۀ کار
مطرح شد .شما یکی از افراد حامی طرح بودید و
یکی از نقدهای وارد به آن همین بود که علیه حقوق
شهروندی زنان است و در بلندمدت نگاهی در بدنۀ
مدیران و استخدامکنندگان به وجود میآورد که به
حذف زنان از بازار کار منجر میشود.

اعم از زن و مرد ،حق خود بدانند که از نمایندۀ منتخبشان بخواهند
به امور مرتبط با آنها رسیدگی کند .حق خود بدانند پرسشگری
کنند و نماینده را به چالش بکشند .حق خود بدانند در اموری که در
آنها با مشکل مواجه شدهاند از نمایندهشان کمک بگیرند.
در ارتباط نمایندۀ منتخب مردم با مردم ،باید شناخت درستی از روابط
ایجاد شود .مردم باید بدانند که نماینده خدمتگزار آنها در نهاد خانۀ
ملت است .شکلگیری این مفهوم مبحث حقوق شهروندی را هم
بیش از هر زمان دیگری به ذهن متبادر میکند .نهادهای رسانهای
ما ،که منظورم بیشتر سیمای ملی است ،باید آموزشهای الزم را
در این زمینه ارائه کنند .مدیران و مسئوالن ما هم نیازمند آموزش
حقوق شهروندیاند .ما نیز باید بیش از پیش مراتب خدمتگزاری
و جایگاه خطیرمان را بشناسیم و به آن آگاه شویم.
در مسیر تحقق حقوق شهروندی امیدهای فراوانی
به فراکسیون زنان مجلس دهم است .برنامه ها و
رویکردهای شما برای آینده چیست؟
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فراکسیون زنان بدون تردید وظیفه دارد در عمر کاری خود
خدمتگزار زنان ایرانی در جهت ارتقای وضعیت حقوق شهروندی
آنان در جامعه باشد .از منظر قانونگذاری انتظار میرود بتوانیم
اقدامهای الزم را در مسیر تغییر برخی قوانین انجام دهیم .برای
نمونه ،تصویب «طرح یک فوریتی اعطای تابعیت به فرزندان مادران
ایرانی» از جملۀ اقدامات فراکسیون زنان مجلس دهم به شمار میآید
که اتفاق ًا تأکیدش بر حقوق شهروندی زن ایرانی است .چطور زن
ایرانی نمیتواند از حق اعطای تابعیت به فرزندش برخوردار شود؟
ن قدر بدیهی است که وقتی قوانین
این حق طبیعی و انسانی آ 
بازدارنده در مسیر احقاق آن دیده میشود ،حتی من نماینده هم
نمیتوانم به سادگی پذیرای آن باشم .شاید هزاران زن ایرانی در
شرایط کنونی گرفتار همین مسئله باشند ،اما متأسفانه میبینیم
که نگاه همدالنه به این پدیده وجود ندارد و قانونگذاری درستی
برای تغییر این وضعیت انجام نشده است .با افزایش آمار ازدواج
زنان ایرانی با مردان افغان یا عراقی پس از مسائل به وجود آمده در
جنگهای عراق و افغانستان ،الزم بود قانونگذار با دقت و وسواس
بیشتری به حمایت از زنانی اقدام کند که وارد این ازدواجها شده و
از حق اعطای تابعیت خود به فرزندشان محروم مانده بودند .نبود
قوانین حمایتی در این موضوع خاص نهفقط حقوق زنان که حقوق
کودکان آنان را هم تضییع میکند .چنان که امروز با آمار باالی
کودکان بدون شناسنامهای مواجه هستیم که ریشۀ مشکلشان در

همین قوانین است .بنابراین وقتی از حقوق شهروندی زنان حرف
میزنیم باید از نقصانهای حقوقی پیش روی زنان آگاه باشیم.
فقدان درک و دریافت نسبت به حقوق شهروندی زن در جامعه
بسیار آسیبزاست .زنی که احساس شهروندی نکند ،به سختی
میتواند دیگر نقشها را به پیش ببرد .وقتی زن ایرانی را از حق
انتقال تابعیت خود به فرزندش محروم میکنیم ،چطور میتوانیم یا
میخواهیم از حقوق شهروندی او سخن بگوییم؟
بجز این موارد ،چه محورهای دیگری را در
فراکسیون زنان در دست بررسی و پیگیری دارید
تا در بلندمدت بتوان مقولۀ حقوق شهروندی زنان
را بهتر از حاال پیش برد؟
کمیسیون تلفیق برنامۀ ششم توسعه برای پیدا کردن راهحل اجرای
قانون بیمۀ زنان خانهدار هم تالشهایی کرد که اغلب به دلیل بار
مالی به نتیجۀ خاصی نرسید .این طرح  10سال پیش تصویب
شده اما چون برای دولت بار مالی دارد تاکنون اجرایی نشده است.
همچنین از آنجا که ما پیوند محکمی میان درآمد اقتصادی و
حقوق شهروندی زنان میبینیم ،بر این نکته تأکید داریم که همۀ
راهحلها باید در مسیر ارتقای جایگاه اقتصادی و درآمدی زنان به
کار بسته شود .در همین زمینه فراکسیون زنان مجلس به دنبال
تدوین طرحی برای گسترش اشتغال خانگی زنان است تا زنان ما
بتوانند با دریافت مجوز کار در منزل ،مشاغل خانگیشان را توسعه
دهند .تالش برای افزایش حضور زنان در سمتهای مدیریتی
آموزش و پرورش نیز در دستور کار قرار گرفته است .همان طور
که میدانید 60 ،درصد کارمندان وزارت آموزش و پرورش و معلمان
ایرانی را زنان تشکیل میدهند و فراکسیون برای باال رفتن درصد
حضور زنان در سمتهای مدیریتی این وزارتخانه نیز تالشهای
گستردهای داشته است.
حقوق شهروندی زنان محقق نخواهد شد مگر در سایۀ باور
عمیق به این مفهوم در میان سیاستگذاران و قانونگذاران ما.
زنان ایرانی نیز باید به درک واقعی از مفهوم حقوق شهروندی
دست یابند و بتوانند مطالبات خود را از مسئوالن و خدمتگزاران
مطرح کنند .ما به عنوان نمایندگان زن در مجلس ایران بنا
داریم بیش از هر زمان دیگری به توسعۀ جایگاه و حضور زنان
در نهادهای رسمی بپردازیم .حقی که باور داریم در دهههای
گذشته از زنان ایرانی دریغ شده و به طور کافی و وافی به آن
پرداخته نشده است.

