
حقوق شهروندی زنان از دیدگاه محمد کاظمی، 
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، 
بالطبع بیشتر ابعاد حقوقی دارد. وی معتقد است زنان 
ایرانی از سطح رضایت بخشی از حقوق شهروندی 
و  نهادها  برخی  نیستند و الزم است  برخوردار 
دستگاه های مسئول نسبت به طبقه بندی مشکالت 
این عرصه، ارائة آنها به نهادهای تصمیم گیر و 
تصمیم ساز در حوزة علمیة قم، و تعیین راهکارهای 
مورد نیاز برای رفع محدودیت ها اقدام کنند. او با 
اشاره به برخی مسائل حقوقی از جمله قوانین ارث، 
دیه، حق طالق و حضانت، تأکید دارد که فقه پویای 
ما باید پاسخگوی تغییرات مرتبط با این مسائل در 
سطح کالن جامعه باشد تا نسبت به حقوق زنان 
در جامعه اجحافی نشود. کاظمی در مبحث حقوق 
شهروندی تأکید دارد: »ما نباید آزادی های مردم را 
محدود کنیم. ما مجاز نیستیم به حریم خصوصی 
افراد ورود کنیم و مکاتبه ها، مکالمه ها و مکان های 
خصوصی افراد را مورد تفتیش و بازرسی قرار دهیم، 
مگر به حکم قانون و اینکه یک مسئلة امنیتی مطرح 
باشد. این نکات به ویژه در مسائل حقوق شهروندی 

زنان بسیار مهم و تعیین کننده است.«

حقوق شهروندی زنان از نظر شما چه تعریفی 
دارد؟ 

به باور من، مطابق قانون اساسی، همۀ مردم از هر قوم و قبیله 
و جنسیتی برابرند و  حق استفادۀ برابر از فرصت ها و امکانات 
را دارند. منتها در مورد مسائل زنان محدودیت هایی داریم که 
باید  آنها را بپذیریم، چرا که این محدودیت ها در قوانین ما 
پیش بینی شده است. البته گام ها در آینده باید به سوی رفع 

این تبعیض ها باشد. 

سوای مسائل حقوقی و قوانین، حقوق شهروندی 
برای زنان از نگاه شما چطور تعریف می شود؟

برابر در فضاها،  امکان حضور  به فرصت ها و  برابر  دسترسی 
نهادها و سازمان ها. ضمانت آن هم قانون اساسی است. حقوق 
شهروندی از منظر زنانه بسیار به احساس برابری نزدیک است. 
اگر زنان ما در شهر و کوچه و خیابان و نهادها و سازمان ها 
احساس برابری نکنند، یعنی حقوق شهروندی مورد نظر آنها 
رعایت نشده است. می شود تفسیرهای متفاوتی از مقولۀ حقوق 
شهروندی زنان ارائه کرد. این سطح از تحلیل ها و تفسیرها به 
نوع رویکرد افراد بازمی گر دد. مثًا نگاه من که پیشینۀ حقوقی 
دارم معطوف به مسائل حقوقی و قانونی است و امکان دارد  
به هر  اما  بپردازد.  به حوزۀ دیگری  با تخصص دیگر  فردی 

نقـش حـوزه های علمـیه در توسعة حقـوق شهـروندی زنان

گفت و گو با محمد کاظمـی، نایب رئیس کمیسیون حقوقـی و قضایـی مجلس
تهیه و تنظیم: آمنه شیرافکـن
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شکل، حس عمومی برابری نه صرفًا برای زنان که برای همۀ 
آحاد مردم و قومیت ها باید در جامعه فراهم  آید. 

از نقش منشور حقوق شهروندی  تحلیل شما 
دولت حسن روحانی در موضوع زنان چیست؟ 

منشور حقوق شهروندی از اصول تصریح شده در قانون اساسی 
است که باید مورد احترام سه قوه قرار گیرد و اجرای آن تنها 
وظیفۀ قوۀ مجریه نیست. مسئولیت در این منشور بیشتر متوجه 
قوۀ قضاییه است، و حقوق شهروندی در این قوه مطرح است و 
تشکیاتی هم در این زمینه در حال فعالیت است. اگر هر سه قوا 
به صورت هماهنگ منشور حقوق شهروندی را مورد توجه قرار 
دهند، آزادی های تصریح شده در قانون اساسی بیشتر برای مردم 
تأمین می شود. دکتر روحانی همت خود را برای احیا و اجرای 
بدون تنازل قانون اساسی به ویژه در حوزۀ حقوق شهروندی قرار 
داده و مصمم است زمینه را برای استفادۀ کامل اتباع کشورهای 
مختلف و کسانی که در این کشور زندگی می کنند از آزادی ها و 
حقوق خود فراهم کند. حقوق افراد اعم از آزادی بیان، آزادی 
زندگی، حرمت حریم شخصی و خصوصی، و آزادی هایی که 
در دنیای امروز وجود دارد و مبانی دینی ما نیز با آنها مخالفتی 

ندارد در نظام جمهوری اسامی تأمین شده است. 
در همۀ این موارد، وقتی صحبت از حقوق می شود، مسئلۀ حقوق 

شهروندی به صورت امری فراتر از جنسیت و قومیت و دیگر 
اما در طول دهه های گذشته،  دسته بندی ها مورد نظر است. 
تفسیرهای خیلی محدودی از بحث آزادی ها و تأمین آن در 
قانون اساسی شده است. به اعتقاد من، همۀ موارد و اصول 
در منشور حقوق شهروندی دیده شده و اگر اجرای منشور را 
خواهانیم، درخواست ما اجرای قانون اساسی است، چرا که پایه 
و مایۀ این منشور رعایت حقوق شهروندی است که در قانون 
اساسی آمده است. قانون اساسی ما از همان حقوقی منبعث 
است که شرع مقدس ما برای زنان پیش بینی کرده و ما باید 

در همان مسیر برویم.

اما به هر شکل در خود قانون اساسی هم نکاتی 
وجود دارد که گاهی در دادگاه ها برای زنان مانع 
ایجاد می کند و حقوق شهروندی مورد نظر شما 
- احساس برابری در فضاها و نهادها - را زیر 

سؤال می برد.

برای حل و فصل برخی قوانین در حوزۀ زنان، نیازمند نظریات 
فقهی جدید هستیم. این فقهای ما هستند که می توانند در مسیر 
تغییر و بهبود قوانین مرتبط با زنان به کمک جامعه بیایند. برای 
نمونه، نظر مشهور این است که حق طاق با مرد است اما در 
واقع مرد مطلق العنان نیست و محاکم هم این را لحاظ می کنند. 
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از اینها گذشته، این وضعیت در نظر اصاحی تغییر کرده و در 
مواردی زنان نیز می توانند برای اخذ این حق اقدام کنند. البته 
شرایط ویژه را قانون و قانون گذار تعیین می کند و مسئوالن 
مرتبط. به هر شکل، زنان ما در حوزۀ حقوق شهروندی نگرانی ها 
و دغدغه هایی در مباحث مربوط به حکم طاق، مسائل ارث 
باید در دستور مباحثات فقهی  و دیه و دیگر موارد دارند که 
قرار بگیرد. تأکید دارم که هر تحولی باید از مجامع و منابع 

فقهی ایجاد شود. 

آیا خبر موثقی دارید که نهادهای فقهی برای 
گفتمان سازی در زمینة حقوق شهروندی زنان 

برنامه ای در دستور کار دارند؟ 

به  را  زنان  و مشکات  پیشقدم شود  می تواند  قضاییه  قوۀ 
فقهایی که در  از  تا گروهی  حوزه های علمیه منعکس کند 
مباحث حقوقی دستی بر آتش دارند همراهی الزم را در این 
زمینه انجام دهند. بخش عمده ای از مشکات و مسائل زنان در 
دستگاه قضایی بروز عینی می یابد و این قوه بیش از دیگر نهادها 
می تواند در شناسایی موانع و معرفی آن به حوزه ها و نهادهای 
فقهی برای بازنگری پیشقدم باشد. ما نظریات فقهی مختلفی 
داریم و در حوزۀ زنان می توانیم از نظرهایی که راهگشاتر باشد 
استفاده کنیم. البته باید از قول مشهور استفاده کرد اما در برخی 
مسائل به مصحلت ها اشاره کنیم. عاوه بر قوۀ قضاییه، به باور 
من مجمع تشخیص مصحلت نظام از جمله ارکانی است که 
می تواند در مسیر بهبود وضعیت حقوق شهروندی زنان و تاش 
در جهت تغییر قوانینی که برای زنان محدودیت هایی به وجود 

آورده اقدام الزم را انجام دهد.  

اگر بخواهید مصداق هایی از مشکالت و مسائل 
پیش روی زنان در مبحث حقوق شهروندی ارائه 

دهید، به چه مواردی اشاره خواهید کرد؟ 

از این زاویه هم نگاه من حقوقی است. از جایگاه حقوقی زنان 
ما آن طور که بایسته و شایسته است دفاع نمی شود. نمی خواهم 
نهادی را متهم کنم اما به هر شکل محدودیت ها و مسائل در این 
زمینه کم نیست. برای نمونه، زنی همسر نااهل دارد که حقوق 
شرعی و قانونی او را رعایت نمی کند. قانون هم طوری است 
که جدایی زن به این سادگی ها امکان پذیر نیست. مرد سال ها 
وبال گردن زن می شود و او مجبور است شرایط همسرش را 

تحمل کند و سال ها در محاکم بدود تا حکم طاق بگیرد. این 
نمونه که موارد مشابه بسیاری در میان زنان  جامعۀ ما دارد 
مصداق حرمت شکنی در عرصۀ حقوق شهروندی زنان است. 
قوانین باید طوری تعریف و اجرایی شوند که شأن و جایگاه زن 
مسلمان خدشه دار نشود. قضات باید به شکلی به ماجرا ورود 
کنند که مسائل خاص زنان در تصمیم گیری شان دیده شود. 
به این ترتیب می توانیم تا اطاع ثانوی و تغییر برخی قوانین 
حسب نظر فقهی و شرعی، به بهبود وضعیت حقوقی زنان از 
منظر حقوق شهروندی خوش بین باشیم. پس یک راه حل در 
این مسیر می تواند تسریع در اجرای قوانین و تسهیل مسائل 

پیش روی زنان باشد. 

آنچه می گویید از جنبة نظری مطلوب است، اما 
در عمل تا چه میزان در دادگاه ها، در مواردی که 
اجحافی صورت می گیرد یا حقی پایمال می شود، 
ظرافت  این  با  ما  زنان  شهروندی  حقوق  به 

رسیدگی  می شود؟ 

در زمینۀ حمایت از حقوق اجتماعی و مدنی زنان باید کارهایی 
زنان  به مسائل  را  دادگاه خانواده  بگیرد. همین که  صورت 
نیست. در  اما کافی  داده اند خوب است  اختصاص  و خانواده 
محاکم خانواده باید مشاور زن داشته باشیم. این مسئله هنوز 
در محاکم و دادگاه های خانواده عملیاتی نشده و این نهادها 
زنان مؤثر  برای  به ویژه  از حضور مشاوران زن که می تواند 
باشد بی بهره اند. امیدواریم قوۀ قضاییه در این زمینه راهکاری 
داشته باشد. از اینها گذشته، زنان باید با حقوق شهروندی شان 
آشنا شوند. این نکته در مبحث حقوق شهروندی زنان بسیار 
تعیین کننده است. در همین موضوع حق طاق و حضانت، 
مواردی در شروط ضمن عقد آمده که بسیاری از زنان جامعۀ 
ما از آن اطاع ندارند. خود دادگاه ها، نهادهای مشورتی و حتی 
این زمینه مشاوره بدهند و همراه زنان  باید در  صدا و سیما 
از بعد حقوقی و چه  شوند. آسیب پذیری زنان در جامعه، چه 
عاطفی، آسیب پذیری خانواده و به تبع آن جامعه را به دنبال 
دارد. آگاه سازی زنان در مدرسه و دانشگاه نسبت به حقوقشان 

باید در دستور کار نهادهای آموزشی قرار گیرد. 
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