حذف خشـونت :یکی از اولـویتهای حقوق شهـروندی زنان
توگو با طیبه سیاوشـی ،نایب رئیس فراکـسیون زنان مجلس
گف 
تهیه و تنظیم :آمنه شیرافکـن

صحبت از حقوق شهروندی که میشود ،منشور حقوق شهروندی
دولت آقای روحانی به ذهن میآید .در بندهای مختلفی در این
منشور به حقوق شهروندی زنان پرداخته شده و امیدواریم که
این بندها در عمل به اجرا درآید و راهی باز کند که زنان ما با
شناخت ،آگاهی و اعتماد به نفس باالتری در جامعه فعالیت کنند
و در مسیر شکوفایی قدم بردارند .در تعریف این مفهوم باید بگویم
حقوق شهروندی حقوقی است که به لحاظ تاریخی قرنها تالش
شده تا تعریف ،بازتعریف و حفظ شود .تأکید بر تعریف حقوق
شهروندی به ویژه در کشورهای خاورمیانه ،با در نظر گرفتن
تجربة دموکراسیخواهی در این کشورها ،حائز اهمیت است .ما
در مسیر رسیدن به دموکراسی به شهروند آگاه به حقوق خود،
صرف نظر از جنسیت ،نیاز داریم .به همین دلیل حقوق شهروندی
زنان در ذیل همان مفهوم کلی تعریف شده و به مفهوم تالش
حداکثری جامعه برای آگاه کردن زنان در مسیر توسعه و پیشرفت
است .روشن است که با وجود مسائل و مشکالت پیش روی
زنان در جامعه ،چالش تحقق حقوق شهروندی زنان ،در مقایسه
با دیگران ،جدیتر است.
به منشور حقوق شهروندی اشاره کردید .در این
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منشـور حقـوق شـهروندی کـه دولـت حسـن
توگـو
روحانـی ارائـه کـرده اسـت محـور گف 
بـا طیبـه سیاوشـی اسـت .او کـه ایـن روزها در
سـمت نایـب رئیـس فراکسـیون زنـان مجلس
دهم مشغول فعالیت اسـت تأکید دارد حرفهای
خوبـی در ایـن منشـور در موضوع زنـان آمده اما
در ایـن مـورد کـه تا چه میـزان میتوان نسـبت
بـه اجرایی شـدن آن امیـدوار و خوشبیـن بود،
مثـل همیشـه امـا و اگرهـا فـراوان اسـت و باید
دیـد فاصلـة میـان حـرف تا عمـل چقدر اسـت.
وی خاطرنشـان میکنـد کـه در قانون اساسـی
نیـز کرامت و حقوق زنان و برابـری و برخورداری
آنان از حقوق شـهروندی مورد تأکید است ،اما در
عمل زنان بسیاری در دادگاهها سرگرداناند و آن
طور که بایدوشـاید زیر چتـر حمایتی قرار ندارند.
یکی دیگـر از محورهای مورد بحث با سیاوشـی
مقولة «خشـونت» اسـت .بـه بـاور او ،وقتی زنان
بـا پدیدهای با عنـوان خشـونت مواجهاند ،چطور
میتـوان به شـکل فانتـزی از حقوق شـهروندی
آنـان سـخن گفـت ،و حمایـت از زنـان در برابر
انـواع خشـونت از وظایف دولتها اسـت.

حقوق شهروندی زنان چه معنا و مفهومی در ذهن
شما دارد؟

منشور ،مباحث مربوط به حقوق شهروندی زنان
تا چه میزان به طور جدی مورد تأکید قرار گرفته
است؟

شماره 57-۵8
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در منشور حقوق شهروندی تالش بر بازخوانی و تأکید بر حقوق
شهروندی است .از این جهت برخی مواد آن همان است که در
قانون اساسی ،قوانین مدنی و دیگر قوانین و گزارههای حقوقی
موجود مورد تأکید قرار گرفته است .با این حال ،تالش قابل

تقدیری است برای گفتمانسازی مفهوم حقوق شهروندی .در
جامعة ایران ،وقتی دولتی وقت میگذارد و برای حقوق شهروندی
منشور تدوین میکند ،پیامش این است که مسئلة حقوق شهروندی
برایش دغدغه است و بر تحقق آن تأکید دارد .در منشور حقوق
شهروندی تدوینشده در دولت آقای روحانی نیز بندهای مؤثری
وجود دارد .در مادة  11سرفصل «حق کرامت و برابری انسانی»
آمده« :زنان حق دارند در سیاستگذاری ،قانونگذاری ،مدیریت،
اجرا و نظارت ،مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و براساس موازین
اسالمی از فرصتهای اجتماعی برابر برخوردار شوند».
در بخش مربوط به «حق حیات ،سالمت و کیفیت زندگی» مادة 3
تأکید دارد« :حق زنان است که از برنامهها و تسهیالت بهداشتی
و درمانی مناسب و آموزش و مشاورههای مناسب برای تأمین
سالمت جسمی و روانی در زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی
در مراحل مختلف زندگی بهخصوص دوران بارداری ،زایمان ،پس

از زایمان و در شرایط بیماری ،فقر یا معلولیت برخوردار باشند».
به باور من این ماده از این جهت اهمیت دارد که دایرة شمول
آن بسیار گسترده است و اغلب زنان را دربرمیگیرد .در مادة 89
سرفصل «حق رفاه و تأمین اجتماعی» تأکید شده« :حق همة
شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی
و تفریحات سالم دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ
اسالمی ـ ایرانی در عرصههای ورزشی ملی و جهانی حضور
یابند ».در مادة  90همین بند آمده« :حق زنان است که از تغذیة
سالم در دوران بارداری ،زایمان سالم ،مراقبتهای بهداشتی پس از
زایمان ،مرخصی زایمان و درمان بیماریهای شایع زنان بهرهمند
شوند ».این موارد بسیار کلیدی است .تحقق این بندهای حقوق
شهروندی کار بسیار دشواری به نظر میرسد چرا که سهم سرانة
زنان از فضاهای ورزشی و تفریحی و اماکن عمومی بسیار اندک
است و حقوق باروری چندان رعایت نمیشود ،از تغذیة سالم در
دوران بارداری تا انواع مراقبتهای بعدی.
سرانة بهرهمندی زنان از فضاهای ورزشی را مطرح
کردید .این مفهوم را در نسبت با حقوق شهروندی
چطور تحلیل میکنید؟
حق به شهر یکی از حقوق مترقی شهروندان است .این حق
مستقیم ًا با سرانة فضای شهری و تعداد شهروندان ارتباط دارد.

حاال اگر به طور خاص روی آمار زنان درنگ کنیم و تقسیمبندی
سادهای داشته باشیم ،میبینیم که وضعیت بسیار نگرانکننده
است .نباید فراموش کرد که ایمنسازی فضای شهری میتواند
در ترویج حق به شهر و ایجاد انگارة حقوق شهروندی در میان
زنان تأثیرگذار باشد .زنان باید به سهمشان از فضاهای شهری آگاه
باشند و در صورت عدم تحقق وعدههای مسئوالن ،مطالبهگری
کنند .در مادة  103منشور حقوق شهروندی هم آمده« :حق همة
شهروندان به ویژه زنان است که ضمن برخورداری از مشارکت
و حضور در فضاها و مراکز عمومی ،تشکلها و سازمانهای
اجتماعی ،فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند».
در مورد تکتک بندها و مواد مرتبط با حقوق شهروندی ،زنان در
مرحلة اول باید آگاه شوند و در مراحل بعدی با واسطة نهادهای
مدنی به پرسشگری از نهادهای مسئول بپردازند .این فرایند شاید
زمانبر به نظر برسد اما در مسیر پیشرفت جامعه ضروری است.
یکی از مسائلی که حقوق شهروندی زنان را در
ایران تضعیف کرده مسئلة خشونت است .مجلس
و دیگر نهادها چه وظایفی در این مورد بر عهده
دارند؟

در مادة  83سرفصل «حق کار و اشتغال شایسته»
تأکید شده« :حق زنان است که از فرصتهای
شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در

قبال کار برابر برخوردار شوند ».با در نظر گرفتن
انتخاب مجدد دولت حسن روحانی ،اجرای این
ماده تا چه میزان ضروری است؟

همان طور که تأکید شد که خشونت مخل حقوق شهروندی
زنان است ،تبعیض در دسترسی به کار و فعالیت اقتصادی هم
مخالف حقوق شهروندی زنان است .باید مادة  83را چند بار
خواند و مرور کرد .کلمه به کلمة آن معنادار و درخور توجه است.
اما بیاییم مابهازای بیرونی هر کلمه را در بستر واقعیتهای
کنونی جامعه بسنجیم .درصد پایین اشتغال زنان در جامعه،
خیل فارغالتحصیالن زن ،انواع تبعیضها در استخدام زنان و
سرانجام دستمزدهای نابرابر .جدا از آنچه در این ماده بدیهی و
واضح است ،نکات دیگری در واژههای آن پنهان است .برای
نمونه ،زمانی میتوانیم بر حق برابر حضور زنان در بازار کار
تأکید داشته باشیم که شرایط این حضور را فراهم آورده باشیم.
بر کرامت خانواده تأکید میکنیم و در همان حال ابتداییترین
امکانات را برای زنان کارمند و شاغل فراهم نکردهایم .در
کنار کدام اداره ،وزارتخانه و سازمان و نهاد دولتی و خصوصی
مهدکودک ایجاد شده تا زنان بتوانند بر دغدغههای مادریشان
فایق آیند و به وظایف شغلی خود بپردازند؟ حقوق شهروندی،
به ویژه در مسائل مرتبط با زنان ،امری فانتزی و شیک نیست
و بن د بند آن نیازمند رسیدگی و توجه است .خیلی از موارد شاید
پیشپاافتاده و ساده به نظر آید اما ریزترین جزئیات در تحقق
حقوق شهروندی زنان و ایجاد جامعهای سالم ،خانوادهای پایدار
و شهروندانی موفق تأثیرگذار است.
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متأسفانه این وضعیت آسیب زیادی به زنان وارد میکند .این
آسیب بیشتر جنبة روانی دارد و تأثیرات بلندمدت آن گاهی به
افسردگیهای مزمن در زنان منجر میشود .در همین زمینه زنان
مجلس دهم تالش کردند تا روز «مبارزه با خشونت علیه زنان»
در تقویم رسمی کشور قرار گیرد .همچنین پیگیری ایجاد شمارة
 123اورژانس اجتماعی از تالشهای فراکسیون زنان بود تا زنان
و کودکانی که مورد خشونت قرار میگیرند ،با تماس با این شماره
و توضیح شرایط خود ،کمک دریافت کنند و تا رسیدن به شرایط
پایدار و ایمن ،به خانههای امن منتقل شوند .در منشور حقوق
شهروندی هم مسئلة جلوگیری از خشونت و حمایت از زنان و
کودکان در برابر خشونت لحاظ شده است .در مادة  54سرفصل
«حق تشکیل و برخورداری از خانواده» آمده« :حق همة شهروندان
ب ه ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و
رفتاری دیگران در تمام محیطهای خانوادگی و اجتماعی مصون
باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت ،امکان دسترسی آسان
به مکانهای امن و نهادهای امدادی ،درمانی و قضایی جهت
احقاق حق خود را داشته باشند».
این جمالت بار حقوقی بسیار بزرگی دارد .رجوع به آمار خشونت

علیه زنان در ایران نشان میدهد که دستگاههای حمایتی آن
طور که شایسته است از زنان در برابر خشونت دفاع نمیکنند.
یا اگر دفاع و حمایتی هم صورت میگیرد ،بسیار اندک است
و کماکان زنان زیادی در جامعه با حق خود برای شکایت و
برخورداری از حمایت در صورت بروز خشونت آشنا نیستند .همة
زنان وکیل و حقوقدان نیستند و وظیفة سازمانها و نهادهای
دولتی و غیردولتی است که به طور منسجم زنان را با حقوقشان
آشنا کنند و به آنها چگونگی برخورداری از حمایتهای موجود
را در صورت بروز خشونت آموزش دهند.

