لـزوم تـرویج حقـوق شهـروندی زنان
توگو با عبدالکـریم حسینزاده ،نایب رئیس فراکـسیون امید مجلس
گف 
تهیه و تنظیم :آمنه شیرافکـن
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سخن گفتن از حقوق شهروندی به باور عبدالکریم
حسینزاده ،نمایندة نقده و اشنویه ،کار آسانی نیست
و ظرافتهای خاص خودش را دارد و اهل فن و
متخصصان قانون و حقوق باید از آن سخن بگویند.
توگو که به شکل
با این حال ،در موضوع این گف 
تخصصی معطوف به مبحث حقوق شهروندی زنان
است ،حرفهای تازهای دارد .وی تأکید دارد که
گفتمان حقوق شهروندی در ایران اگرچه گفتمان
دیرپایی است ،اغلب از سوی حاکمان و دولتها جدی
گرفته نشده و به جای آنکه امر اولویتدار جامعه باشد،
به پستو و نهان رانده شده است .همچنین معتقد
است که به یمن حضور دولت حسن روحانی ،فضایی
برای طرح گفتمان حقوق شهروندی باز شده که باید
آن را به فال نیک گرفت و با تمام توان کوشید که این
قدم نخستین راه به بادیه نبرد و در مسیر تعالی و
توسعة مفهوم حقوق شهروندی ،نهتنها در الیههای
نخبهگرا که در همة الیههای شهروندی ،قرار گیرد.
توگو با نایب رئیس فراکسیون امید مجلس دهم
گف 
برحقوق شهروندی زنان متمرکز است اما به مباحث
حق زنان بر شهر ،حقوق مدنی زنان و جنبشهای
اجتماعی نیز نیمنگاهی دارد.

تعریف شما از حقوق شهروندی زنان چیست؟
حقوق شهروندی از نظر من مفهومی عام است .در این مفهوم
هرچه کمتر به دنبال جنسیت و قومیت برویم ،برگ برندة خودمان
را تقویت کردهایم .اگر دولت میانهروی حسن روحانی بنا را بر
این گذاشت که منشور حقوق شهروندی تدوین کند ،شاید منظور
اصلیاش این بود که بتواند از همة کنایهها و حاشیهها به یک
تعریف کلی و کالن از شهروندی برسد .اگر مقولة شهروندی،
از منظر حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی ،در نگاه عموم افراد
جامعه جدی گرفته شود ،پیگیری خیلی از مسائل تسهیل میشود.
با این مقدمه ،حقوق شهروندی زنان به باور من چیزی جدای از
مفهوم کلی حقوق شهروندی نیست .اتفاق ًا چه بهتر که بر همان
منشور حقوق شهروندی تأکید کنیم و اصول و پایههای آن را
به جد و با تمام توان چنان طراحی کنیم که حقوق زنان ،مردان،
کودکان ،سالمندان ،قومیتها و همگان دیده شود.
این روزها وقتی مقولة حقوق شهروندی مطرح
میشود ،اغلب افراد به ویژه نمایندگان مجلس
گریزی به این منشور میزنند .اگر بخواهیم به
بررسی منشور حقوق شهروندی از منظر حقوق
زنان بپردازیم ،تحلیل شما چیست؟
برای ورود به یک بحث فنیتر ،شما باید سراغ کارشناسان حقوقی

فکر می کنید زنان جامعة ما چه میزان با حقوق
شهروندی خودشان آشنایی دارند؟
به نکتة خوبی اشاره کردید .ببینید ،من نماینده مراجعان زیادی
دارم .بسیاری از این مراجعان زنان هستند که میآیند و نکاتی
را مطرح میکنند ،به ویژه وقتی در حوزة انتخابیه هستم .ممکن
است مسائل زنان برحسب محیط جغرافیایی متفاوت باشد اما از
جنبة برخی اصول یکی است .نقد من که به شکلی پاسخ سؤال
شما میشود این است که زنان ما کمتر از آنچه بتوانید تصور
کنید با حقوق خود آشنایی دارند .مقولة حقوق شهروندی بیش

منظورتان دقیقاً چیست؟ یک نهاد مشورتی چطور
میتواند حقوق شهروندی زنان را تحکیم کند؟
در دادگاههای ما باید نهادهای مشورتی به کمک زنان بیایند.
در حوزة قوانین نیز زنان آسیبپذیر ما باید زیر چتر حمایت
نهادهای دولتی و مدنی قرار بگیرند .ما در این زمینه بسیار کند
و کمرمق حرکت میکنیم .شاید در تهران محیطهایی فراهم
شده و آموزشهایی ارائه شده باشد ،اما شما بروید به نقاط مرزی
و شهرستانهای دورافتاده و ببینید زنان ما چه میزان از حمایت
نهادهای مشورتی برخوردارند .میخواهم این موضوع را به مبحث
تحکیم خانواده مرتبط کنم .خیلی اوقات سیاستگذاران ما از
تحکیم خانواده سخن میگویند .تحکیم خانواده امری انتزاعی
نیست .خانوادهای تحکیم میشود که شأن و جایگاه زن امروزی
در آن لحاظ شده باشد .وقتی در ساختارهای سنتی با زن به شکل
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بروید .اطالعات من از منشور حقوق شهروندی تخصصی نیست.
میدانم که در مورد مقولههایی مثل حق تحصیل دختران ،بهداشت
و باروری ،حق برابر دسترسی به آموزش و ارتقا در سازمانها و
نهادها و عدالت جنسیتی در این منشور مباحثی مطرح شده است.
بگذارید اتفاق ًا از مسائل ساده و بدیهی سخن بگوییم .حق زنان
در منشور حقوق شهروندی باید جزء به جزء و با دقت ترسیم
شود .شاید در این مسیر نقدهای فراوانی به منشور کنونی وارد
باشد .جای تعجب هم نیست .این منشور نیازمند بازنگری و
بازخوانی و راهکارهای تخصصیتر اهل فن است .با این حال،
در مقولههای مرتبط با بهداشت و درمان زنان نکاتی در منشور
آمده است که مغتنم است.

از هر چیز متکی بر اشراف شهروند به تمامی ابعاد حقوقی است.
انتقادهای فراوانی در مورد مسائل حقوقی مرتبط با زنان میبینیم
که خیلی از آنها در عمل صحیح است .اما راههایی هم وجود دارد
که زنان بتوانند بهتر در این مسیر پیش بروند ولی میبینیم که
اغلب به دلیل ناآشنایی با حقوق مدنی بسیار آسیبپذیر و شکننده
میشوند .در این زمینه نهادهای حمایتی و مشورتی میتوانند در
تحکیم حقوق شهروندی بسیار مؤثر باشند.

غیرمحترمانه برخورد میشود ،نمیتوان انتظار داشت که آن زن
در تحکیم خانواده کوشا باشد .مث ً
ال زنی تحصیالت عالی دارد
و بعد از ازدواج به صد دلیل با فشار همسر ناگزیر به خانهنشینی
میشود .این مسئله او را دچار آسیبهای روحی و شخصیتی
عجیبی میکند .اینجاست که نهاد مشورتی میتواند در تحکیم
حقوق شهروندی به کمک زن بیاید .مددکار اجتماعی باید با مرد
توگو شود و شرایط به سمتی هدایت شود که جایگاه
وارد گف 
زن تعریف درستی بیابد .رشد ناهمگون اجتماعی گاهی به بروز
مشکالت و مسائلی در حوزة زنان منجر میشود .زنان جامعة
ما بسیار هوشمند ،صبور ،آگاه و عالماند و احترام به این جایگاه
میتواند حرمت و شأن آنها را حفظ کند .در اینجا باز هم آموزش
و حمایتگری نهاد مشورتی اهمیت دارد.
به آموزش اشاره کردید .نهادهای مختلف در کشور
تا چه میزان آموزش زنان را به درستی دنبال
میکنند؟
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من شخص ًا چندان راضی نیستم ،شاید به این دلیل که این مسئله
در دستور کار قرار نگرفته است .دستگاههای مختلف ما از قوة
مجریه گرفته تا مقننه و قضاییه باید نگاه ویژهای به امور حقوقی
زنان داشته باشند .اگر جمعبندی این است که زنان در حوزة قوانین
مدنی به دلیل وجود قانونی آسیب میبیند ،تسریع در تغییر آن
قانون میتواند تعیینکننده باشد .نباید بگذاریم فرسودگی در میان
زنان به ناامیدی و افسردگی بینجامد .جامعهای میتواند خانوادة
باطراوت داشته باشد که زنان آن چه در درون خانواده و چه در
بیرون احساس امنیت و کرامت کنند .متأسفانه امروز با آمار عجیب
خشونت خانگی علیه زنان مواجه هستیم .این پژوهشها نباید به
پایاننامههای دانشگاهی یا ارائة آمار و گزارشهای تکراری در
رسانهها محدود شود .جامعه باید چنان به مقولة خشونت حساس
شود که در برابر هر مورد آن احساس مسئولیت کند .زنی که مورد
خشونت جسمی و روحی قرار میگیرد با چه توانی میتواند
کانون خانواده را زنده نگه دارد؟
زن در جامعة ما باید محترم شناخته شود و این احترام صرف ًا در
تابلوهای تبلیغاتی خالصه نشود .احترام به زن ایرانی باید در کوچه
و خیابان و شهرها لحاظ شود .این طور نباشد که زنان ما برای
حضور در محیطهای شهری ،به ویژه در شب ،احساس امنیت
نکنند .شهر متعلق به زنان و مردان است .حق هر دو برابر است
و هیچ کدام به دیگری برتری ندارد .اما آیا در عمل این گونه

است؟ آیا محیطهای شهریمان را به تساوی بین زنان و مردان
تقسیم کردهایم؟ نمونة مصداقیاش اینکه وقتی مسئلة ورود زنان
به ورزشگاهها مطرح میشود ،شاهد مخالفتهایی هستیم که ریشة
آن چندان مشخص نیست .چطور زنان ایرانی تا سال  93برای
تشویق بازی به استادیومهای والیبال و بسکتبال میرفتند و به
یکباره این روند متوقف میشود؟ آیا اعتباری که برای ساخت
ورزشگاه  12هزار نفری اختصاص یافته صرف ًا سهم مردان است؟
توگو
از این موارد زیاد است که ذکر همة آنها در حوصلة این گف 
نمیگنجد ،اما مخاطبان به راحتی میتوانند در زندگی روزمرهشان
مصداقهای عینی این تقسیمبندی نامتوازن را ببینند.
شما نمایندة مجلس هستید .نهاد قانونگذار تا چه
میزان میتواند در ترویج حقوق شهروندی به ویژه

برای زنان تأثیرگذار باشد؟

من به آموزش و سالمسازی فضای روانی جامعه بیش از
قانونگذاری امید دارم .نه اینکه قانونگذاری مهم نباشد ،زمانبر
است .آموزش میتواند مخاطرات پیش روی زنان را کمتر کند و
آگاهیشان را از پایههای حقوقی موجود افزایش دهد .قانونگذاری
باید موازی با آموزش دنبال شود .در حوزة قانونگذاری هم بر
بازوهای پژوهشی تأکید دارم .نهتنها پژوهش که ارتباط سازنده با
نهادهای فقهی در این حوزه بسیار تأثیرگذار است .خوشبختانه در
مرکز پژوهشهای مجلس امکان پژوهش مؤثر در زمینة مسائل
قانونی زنان وجود دارد .نمونهاش تالش اخیر زنان مجلس دهم
برای تغییر قوانین مربوط به ازدواج زودهنگام دختران است .این
ماجرا شاید در نگاه اول جنجالی به نظر میآمد و با مخالفتهایی
توگوی چهره به چهرة زنان ما در قم
مواجه شد ،اما دیدیم که گف 
با آیات اعظام تا چه میزان تأثیرگذار بود .خوشبختانه با توجه به
حضور زنان آگاه در مجلس دهم ،سرمایة اجتماعی خوبی برای
اقدام به قانونگذاریهای مؤثر در اختیار داریم .من به این روندها
خوشبین هستم .تا همین جای کار هم کارنامة زنان مجلس دهم
در پیشبرد مباحث مرتبط با حقوق شهروندی زنان قابل تأمل
است .تالش بیشتر زنان درطیفهای مختلف سیاسی میتواند
این روند را تسریع کند.

