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؟

