حق گرفتنـی اسـت
زنان از حقـوق شهروندی مـیگویند
تهیه و تنظیم :ندا عبداللهـی
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سـنگ بنـای نابرابـری حقوقی میان زنـان و مـردان در جامعة ایران در مجلس شـورای ملی اول گذاشـته
شـد .آنجـا کـه زنان پـس از حضور نسـبتاً پررنـگ در جنبش مشـروطه ،۱هنگام نوشـتن قانـون ،در کنار
ب کردن محروم شـدند و حتی اجازة تشـکيل
ب شـدن و انتخا 
ديوانگان و بيگانگان و کودکان ،از حق انتخا 
انجمـن نیز از آنان سـلب شـد .با گذشـت بیش از صد سـال از آن زمـان ،و با وجود اصالحـات و تغییرات
بسـیار در قوانیـن ،میتـوان گفـت هنوز هـم در بر همـان پاشـنه میچرخد و هـدف غایی فعـاالن حقوق
زنـان از میـان بـردن نابرابریهـای حقوقی اسـت .در سـال  1392امـا ،در فضایی که زنان و مسـائل آنها
در ردههای اجرایی و تصمیمگیری کشـور به حاشـیه رانده شـده بود ،شـعار تحقق حقوق شـهروندی كه
در دولـت يازدهـم مطـرح شـد مورد اسـتقبال مردم و جامعـة زنان قرار گرفت .پس از آن انتشـار منشـور
حقوق شـهروندی و تأکید بر حقوق زنان در بندهای فراوانی از آن از سـوی دولت ،امید بازگشـت مسـائل
و مصائـب زنـان بـه اولویتهای تصمیمسـازان کشـور را زنـده كرد .امـا خود جامعـة زنان ایرانـی تا چه
انـدازه به حقوق شـهروندی خود آگاه اسـت؟ چقدر مطالبهگری بـرای احقاق حق خود در میان آنان شـکل
گرفته اسـت؟ راهکارهای آنان برای مقابله با تضییع حقوقشـان چیسـت؟ حقوق شـهروندی و مفاد آن تا
چهاندازه برایشـان آشـنا اسـت؟ برای دانسـتن پاسـخ این پرسـشها به گفتوگـو با تعـدادی از زنانی
پرداختیـم کـه در تهـران و در تعامل مسـتقیم با شـهر ،زندگـی روزمرة خود را سـپری میکننـد ،زنانی در
سـنین مختلف بـا طبقات اجتماعی و تحصیلات متفاوت.

 -۱الیز ساناساریان .جنبش حقوق زنان در ایران .ترجمة نوشین احمدی خراسانی .تهران :نشر اختران.1384 .

هيچ محدوديتي مانع من نيست!
ســميرا  18ســاله و دانشآموز ســال آخــر دورة دوم متوســطه
اســت و امســال کنکــور میدهــد .بــا او در میــدان ونــک و
در صــف طوالنــی خطیهــای جمهــوری آشــنا میشــوم و
قبــول میکنــد بــه ســؤاالتم پاســخ دهــد .خــودش دوســت
دارد در رشــتة حســابداري قبــول شــود و برايــش فرقــي هــم
نميكنــد کــه در كــدام دانشــگاه .ميگويــد« :حســابداري
رشــتة دخترانهتــری اســت و فكــر ميكنــم بــازار كار بهتــري
بــراي زنــان دارد .خيلــي از دوســتان و اطرافيانــم هســتند كه
مهندســي خواندهانــد امــا وضعيــت شــغلي خوبــي ندارنــد.
حســابداري بــه دو چيــز نيــاز دارد ،دقــت و امانتــداري .بــراي
هميــن هــم در ايــن رشــته بــازار كار بــراي زنــان هســت.

 نميخواهــم از ايــن شــعارهايي كــه همــه ميدهنــد
بدهــم .اگــر بخواهيــم واقعــی نــگاه كنيــم ،بلــه درســت
اســت .همــان طــور كــه مــن ميگويــم در حســابداري
زنــان موفقترنــد ،در مثـ ً
ا مهندســي شــيمي يــا بــرق
مــردان بهتــر ميتواننــد كار كننــد.
 چرا؟
 ايــن بــه نــوع خلقــت يــا تربيــت يــا جامعــه يــا هــر چيز
ديگــري برميگــردد و نميشــود آن را تغييــر داد .بايــد
قبــول كنيــم بعضــي شــغلها مردانــه و بعضي شــغلها
زنانه هســتند.
	يعنــي ميگويــي مث ـ ً
ا دختــري كــه بــا نمــرة باالیــي
در رشــتة مهندســي قبــول شــده نميتوانــد بــه انــدازة
پســري كــه بــا نمــرة پايينتــر در همــان رشــته قبــول
شــده موفــق باشــد؟
 در ايــن رشــتهها وقتــي بحــث بــه اصطــاح خرخوانــي
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عامــل اصلــي عالقــة مــن بــه ايــن رشــته خواهــرم بــود .او
حســابداري خوانــده و االن در دو شــركت ،در يكــي تمــام
وقــت و در يكــي پــاره وقــت ،كار ميكنــد .خيلــي هــم درآمد
خوبــي دارد .امــا مثـ ً
ا دخترخالـهام كــه دبيرســتان فرزانــگان
ميرفــت و مهندســي شــيمي در دانشــگاه شــريف خوانــده،
ايــن قــدر دنبــال كار رفــت و پيــدا نكــرد كــه االن مربــي
يــوگا شــده ».از او ميپرســم ايــن تفــاوت بــازار كار بــراي
زنــان و مــردان را در رشــتههاي مختلــف درســت ميدانــد
یــا نــه .ميگويــد:



اســت چــرا ،دخترهــا خيلــي هــم موفقترنــد .امــا وقتــي
پــاي كار ميرســيم نــه .اصـ ً
ا انــگار در وجــود پســرها
توانايــي خاصــي بــراي يــك ســري از كارها گذاشــتهاند.
مثـ ً
ا رانندگــي ،ببينيد چقدر پســرها نســبت بــه دخترها
راحتتــر رانندگــي يــاد ميگيرنــد .ايــن هم مثــل همان
است.
بــر مبنــاي ايــن تفــاوت ،پــس بايــد حقــوق متفاوتي هم
در جامعــه داشــته باشــند؟
نــه ،چــرا بايــد بــا هــم متفــاوت باشــند؟ از قديــم يــك
ضربالمثــل هســت كــه ميگويــد هركســي را بهــر
كاري ســاختهاند .مردهــا در يــك كاري تبحــر دارنــد و
مــا زنهــا در يــك كار ديگر .امــا بايد حقوقمان يكســان
باشد.
معتقــدي کــه در همــة زمينههــا زنــان و مــردان بایــد بــا
هــم برابــر باشــند؟
بله ،قطع ًا.
به نظرت االن اين برابري وجود دارد؟
نه ،قطع ًا وجود ندارد.
علتش را چه ميداني؟
مــن فكــر ميكنــم ايــن پــا تــوي كفــش همديگــر
كــردن باعــث نابرابــري شــده اســت .يعنــي مثـ ً
ا زنها
ميخواهنــد مثــل مردهــا باشــند و مردهــا هــم بالعكس.
البتــه خدايــي مردهــا خيلــي نميخواهنــد مثــل زنهــا
باشــند و پــا در كفــش زنهــا نميكننــد .اگر مــا هركدام
ســر جــاي خودمان باشــيم هيــچ اختالف و مشــكلي به
وجــود نميآيــد.
دقيقتــر توضيــح ميدهــي ســر جاي خــود بــودن يعني
چه ؟
مثـ ً
ا هميــن بحــث شــغل كــه خودتــان گفتيــد .زنهــا
بايــد برونــد ســراغ شــغلهايي كــه بــه خودشــان مربوط
اســت و مردهــا هــم هميــن طــور.
اســتدالل خيلــي از مــردان هــم ايــن اســت كــه آنهــا
توانايــي و تخصــص كارهــاي ســختتري را نســبت به
زنــان دارنــد و بايــد هــم از حقــوق بيشــتري در جامعــه
برخــوردار باشــند.
اين اســتدالل درســت نيســت .ســختي كارهــاي آنها بر
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مبنــاي توانايــي آنهاســت .چطــور بگويــم ،ببينيــد ميزان
تــاش و خســتگي يــك زن بــراي انجــام كار متناســب
بــا توانايــي خــودش برابــر بــا ميــزان تالش و خســتگي
يــك مــرد بــراي انجــام كار متناســب بــا توانايــي خــود
اســت .چــون توانايــي جســمي و روحــي زنــان كمتــر
اســت .پــس ميبينيــم كــه بــا هــم برابرنــد.
 بــه نظــرت در چــه زمينههــاي ديگــري ميــان زنــان و
مــردان نابرابــري وجــود دارد؟
 بارزترين و مشــخصترين آن شــغل اســت كــه علت آن
هــم بــه خــود زنــان برميگــردد .اگــر صادقانــه بخواهم
بگويــم ،مــن نابرابــري مشــخص ديگري نديــدهام.
	يعنــي زنــان و مــردان در جامعــة مــا جــز در زمينة شــغل
در باقــي زمينههــا بــا هم برابرنــد و محدوديــت يا تضييع
حقوقــي بــراي زنــان نســبت بــه مــردان وجود نــدارد؟
 بلــه ،چــه تضييــع حقــي؟! مــن فكــر ميكنــم ايــن
بحثهــا و اعتراضهايــي هــم كــه خيلــي از خانمهــا
ميكننــد و مــدام ميگوينــد نابرابــري هســت ،نابرابــري
هســت ،بــراي ديــده شــدن بيشــتر اســت .وگرنــه كــي
و كجــا مــا خواســتيم كاري بكنيــم و گفتنــد نميتوانيــد
چــون زن هســتيد.
 دربــارة حقــوق شــهروندي تــا بــه حــال چيــزي خوانــده
يــا شــنيدهاي؟
 دربارة آن چيزهايي شنيدهام.
 چه چيزهايي؟
 انــگار مربــوط بــه آزاد زندگــي كردن شــهروندان اســت.
اينكه كســي مزاحمشــان نشــود و در امور شخصيشــان
دخالــت نكنــد ،مثــل بحــث گشــت ارشــاد.
 برگــردم بــه پاســخ قبلــي تــو .گفتي بــه عنوان يــك زن
تــا بــه حــال بــا هيــچ محدوديــت يــا مانعــي در جامعــه
مواجــه نبــودهاي؟
 نه.
 همكالسـيها و دوســتانت هم هميــن طور؟ يعنــي آنها
هــم شــبيه بــه تــو فكــر ميكننــد؟
 خب بعضي از دوستانم شـايد محدوديتهايي در خانواده
داشـته باشـند ،اما در كل فكر نميكنم تا به حال خواسته
باشـند كاري انجام بدهند و نتوانسته باشند.










پیــش آمــده بــه خاطــر كاري كه دوســت داشــتي بکنی
و بــه نظــرت انجــام دادن آن درســت بــوده از کســي،
فرقــي هــم نميكنــد ،خانــواده ،معلمــان ،دوســت يــا
آشــنا ســرزنش و توبيــخ بشــنوي؟
(بلنــد ميخنــدد) خيلــي زيــاد ،امــا ايــن باعث نشــده آن
كار را تكــرار نكنــم.
پس محدوديتهايي هم وجود دارد؟
محدوديــت و مانــع بيرونــي اســت .مهــم در ذهن اســت
كــه مــن هيــچ محدوديتــي حــس نميكنــم كــه مانــع
مــن باشــد .مــن بــه راحتــي بــا هــر مانــع و محدوديتــي
ميجنگــم و پيــروز ميشــوم.
در اين مبارزه تا به حال شكست نخوردهاي؟
نــه! فكــر نكنيــد دروغ ميگويــم .واقعـ ًا تا به حال نشــده
شكســت بخــورم .اصـ ً
ا بعضــي وقتهــا همين مبــارزه
كردنهــا برايــم دلچســب اســت .ايــن كلكل كردنها،
ســر حــرف خــود ايســتادنها نشــان میدهــد مــن قوی
هستم.

اول شـهروند باشـيم ،بعـد حقوق شـهروندي
بخـواهـيم
بهــار  24ســاله و دانشــجوي ســال آخــر رشــتة مهندســي
صنايــع در دانشــگاه خواجــه نصيــر اســت .اهــل خرمآبــاد
اســت و بــه قــول خــودش روزهــاي آخــري اســت كــه در
پايتخــت زندگــي ميكنــد .قصــد مانــدن و زندگــي در تهران
را نــدارد و ميگويــد« :روزشــماري ميكنــم کــه برگــردم.
همــة ايــن شــهر و آدمهايــش برايــم غريبهانــد .شــايد چــون
غريــب بــودم ايــن احســاس را دارم ،امــا اين حجــم از رقابت
ميــان انبــوه آدمهــا در ايــن شــهر برايم خيلــي دردآور اســت.
انــگار همــه مــي دونــد و همديگــر را زيــر پــا ميگذارنــد
تــا بــه مقصــدي كــه معلــوم نيســت كجاســت برســند ».بــه
واســطة یکــی از دوســتان مشــترک ،قــرار مالقاتمــان را
میگذاریــم پــارک اندیشــه در ســهروردی تــا بــه او نزدیــک
باشــد و بتوانــد قبــل از ســاعت  9و بســته شــدن درهــا
خــودش را بــه خوابــگاه برســاند .از بهــار ميپرســم بــه نظــر
او شــهروند بــه چــه كســي ميگوينــد.
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بــه همــة افــراد جامعــه .فكــر ميكنــم همــه ميتواننــد
شــهروند باشــند ،البته اگر بــه قوانين و مقــررات و اخالق
احتــرام بگذارند.
ميشود بيشتر توضيح بدهي؟
خــب فكــر ميكنــم شــهروندي فقط بــه زندگــي كردن
يــك فــرد در يــك جامعــه محــدود نميشــود .ايــن فرد
بايــد آداب زندگــي جمعــي را هــم بلــد باشــد تــا بــه او
بگوييــم شــهروند .براســاس آنچــه در ذهنــم هســت
مثـ ً
ا ميشــود بــه همة افــرادي كــه در ســوئيس زندگي
ميكننــد گفــت شــهروند ،امــا فكــر نميكنــم بــه همــة
کســاني كــه در تهــران زندگــي ميكننــد بشــود گفــت
شــهروند چــون اصـ ً
ا آداب زندگــي جمعــي را بلــد نيســتند.
حــاال بــه نظــر تــو بيــن افــرادي كــه ميشــود بــه آنهــا
گفــت شــهروند تفاوتــي وجــود دارد كــه بــر مبنــاي آن
حقــوق متفاوتــي هــم داشــته باشــند؟
بلــه ،حتمـ ًا وجــود دارد .بعضــي افــراد شــهروندترند .مث ً
ال
فــردی كــه تمــام قوانيــن را رعايــت ميكنــد ،ســعي
ميكنــد در اجتمــاع اخالقي عمــل كند ،رفتار مناســب و
خــوب بــا ديگــران دارد ،و ك ً
ال شــهروندي و روش زندگي
در شــهر را بلد اســت ،با كســي كــه اين مســائل را كمتر
مراعــات ميكنــد متفــاوت اســت .ايــن فــرد ميتوانــد
از حقــوق بيشــتري هــم بهرهمنــد باشــد .يعنــي وقتــي
فــردي بــه اجتمــاع خــود احتــرام ميگــذارد ميتوانــد
حــق بيشــتري هــم از اجتمــاع بخواهد.
در واقعيت هم اين اتفاق ميافتد؟
نــه كــه نميافتــد .اتفاقـ ًا هــر چقــدر آدم اخالقيتر باشــد
از حقــوق بيشــتري بهرهمنــد نميشــود کــه هيــچ ،در
حقــش ظلــم بيشــتري هــم ميشــود.
منظورت دقيق ًا از اين حقوقی كه ميگويي چيست؟
شــغل و درآمد خوب ،مســكن مناســب ،امكانات تفريحي
و آموزشــي كافــي ،و از ايــن مســائل.
وضعيــت زنــان را در نســبت ميــان شــهروندي و حقوقي
كــه گفتــي چگونــه ميبينــي؟
زنــان كــه جنــس دوم محســوب ميشــوند ،حــاال چــه
شــهروند خــوب باشــند چــه نباشــند .يعنــي هميــن كــه
تــو زن هســتي ،يعنــي يــك قــدم عقبتــري .فرقــي

هــم نميكنــد چــه نــوع توانمنــدي و رفتــاری داري.
شــايد اصـ ً
ا بــه هميــن دليــل كــه زنــان ميبيننــد هــر
كاري بكننــد بــاز هــم درجــة دوم هســتند به دنبال رشــد
و پيشــرفت نميرونــد و كمتــر بــه فكــر جامعــه و آينــدة
آن هســتند .يــك طوري بيشــتر به خودشــان و مســائل
شــخصي خودشــان ميپردازنــد تــا اجتمــاع.
	يعني با تعريف تو زنان كمتر شهروند هستند؟
 بلــه ،البتــه از دو جهــت .يكــی بــه دلیــل شــرایطي كــه
اجتمــاع بــه آنهــا تحميــل ميكنــد ،و ديگــري بــه خاطر
فکــري كــه خودشــان ميكننــد و كمتــر در جامعــه
نقشآفرينــي ميكننــد.
 پــس بــا ايــن حســاب بــه تعبيــر تــو بايــد هــم از حقوق
ش خــود را در جامعه
كمتــري برخــوردار باشــند چون نقـ 
ایفــا نميکننــد.
 خــب اينجاســت كــه بحــث تبعيــض مثبــت پيــش
ميآيــد .بخواهــم عاميانهتــر بگويــم ،بايــد زنــان را
بــه زور بــه جامعــه كشــاند .يعنــي بايــد حقوق بيشــتري
برايشــان در نظــر گرفــت تــا ترغيــب شــوند و بــه جامعه
بياينــد .البتــه ايــن تبعيــض بايــد در يــك دورة زمانــی
مشــخص و تــا توانمنــد يــا همــان شــهروند شــدن زنان
باشــد و بعــد برابــري بــه وجــود بیايــد.
 ميشــود ملموستــر بگويــي کــه چطــور ميشــود ايــن
تبعيــض مثبــت را اعمــال كــرد؟
 مث ـ ً
ا در اســتخدام يــا انتصــاب زنــان بــه شــغلهاي
مديريتــي .االن تعــداد زنانــی كــه داراي تجربــة كافــي
مديريتــي باشــند خيلــي كــم اســت .مــردان در دورههاي
مختلــف توانســتهاند ايــن تجربيات را كســب كننــد .اگر
الزامــي بــراي انتصــاب زنــان بــه پسـتهاي مديريتــي
وجــود داشــته باشــد ،كمكــم مــا صاحــب بدنــة قــوي
مديريتــي در میــان زنــان ميشــويم .شــايد در شــروع به
خاطــر نداشــتن تجربــه نقــص و خلــل هــم در كارشــان
باشــد ،امــا بعــد از مدتــي درســت ميشــود و آنهــا هــم
بــه قــول معــروف كار دستشــان ميآيــد .يــا بــراي زنان
شــاغلی كــه مــادر هســتند بايــد تســهيالت ويــژهاي در
نظــر گرفتــه شــود تــا هــم بــه كارشــان برســند و هــم
بــه بچهداریشــان.
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بعــد از بــه قــول تــو برابــر شــدن کــه حقــوق زنــان و
مــردان بایــد برابــر باشــد ،بــه نظــرت حقــوق متفاوتــي
وجــود نــدارد كــه ويــژة زنــان باشــد؟
نــه .بعد از رســيدن بــه برابري به لحاظ شــهروندي ،ديگر
نبايــد تبعيــض و حقــوق متفاوتــي بــراي زنــان و مــردان
بــه وجــود بیايــد .خودتــان هــم ميدانيــد ،خيلــي وقتها
هميــن حقــوق و تبعيض باعــث نابرابري ميشــود .مث ً
ال
هميــن چنــد وقــت پيش بحثــي بــراي زودتر بازنشســته
كــردن زنــان وجــود داشــت .ايــن شــايد در نــگاه اول
خــوب باشــد امــا در نهايــت بــه ضــرر زنــان اســت نــه
به سودشــان.
در مــورد مــادران شــاغل كــه گفتي هم هميــن وضعيت
وجــود نــدارد؟ خيلــي از فعــاالن حقــوق زنــان معتقدنــد
تســهيالتي مثــل مرخصيهــاي طوالنــي زايمــان،
ســاعتهاي شــير و مــواردي مثــل اينها باعث ميشــود
كارفرمايــان عالقـهاي بــه جــذب نيروهــاي زن نداشــته
باشــند و هميــن هــم در نهايــت بــه ضــرر جامعــة زنــان
اســت.
بلــه ،ايــن هــم متأســفانه درســت اســت .مســائل زنــان
خيلــي پيچيــده اســت و كارشناســان زيــادي بایــد بــراي
حــل آنهــا فكــر كننــد .شــايد مث ـ ً
ا دولــت بايــد بــه
كارفرمايــان بــراي جــذب نيروهــاي زن امتيازاتــي بدهد
كــه همــان تبعيــض مثبــت ميشــود .نميدانــم ايــن
هــم درســت اســت يــا نــه چــون ايــن مســئله واقعـ ًا نياز
بــه كارشناســي دارد.
بــه نظــرت در حال حاضر زمينـهاي وجود دارد كه بشــود
گفــت حقــوق شــهروندي زنــان در آن رعايــت ميشــود؟
نــه ،بــه نظــرم هيــچ زمينـهاي نيســت .يعنــي بخواهیم
درســت نــگاه كنيــم ،حقــوق شــهروندي مــردان هــم
درســت رعايــت نميشــود چــه برســد بــه زنــان.
جايــي وجــود دارد بــراي اعتــراض يــا اصــاح ايــن امــر
بــه دســت شــهروندان؟
بــه لطــف اينترنــت و شــبكههاي اجتماعــي
ميتوانيــم اعتــراض خودمــان را مطــرح كنيــم .امــا
اصــاح بايــد بــه دســت مســئوالن انجــام شــود و
شــهروندان نقشــی در آن ندارنــد .البتــه همــان طــور
کــه گفتــم ،بايــد خودمــان هــم ســعي كنيــم اول

شــهروند باشــيم و بعــد حقــوق شــهروندي بخواهيــم.
حق زنها خـورده شده
اســمش چیــز دیگــری اســت امــا میگویــد در گــزارش
بنویــس ترانــه 29 .ســاله اســت و وقتــی وضعیــت تأهلــش را
میپرســم میخنــدد و میگویــد« :بنویــس مجــرد موقــت.
بـهزودی بــا عشــقم ازدواج میکنــم ».دیپلم فنــی و حرفهای
در رشــتة کامپیوتــر و فروشــندة یکــی از برندهــای ورزشــی
اســت .گفتوگــوی مــا روی نیمکــت محوطــة یــک مرکــز
خریــد و در فاصلــة کمــی از فروشــگاه محــل کارش آغــاز
میشــود.















فکر میکنی شهروند به چه کسی میگویند؟
اســمش مشــخص اســت دیگــر .بــه شهرنشــینها
شــهروند میگوینــد.
منظــور از حقــوق شــهروندی چیســت؟ تــا بــه حــال این
عبــارت را شــنیدهای؟
نــه ،نشــنیدهام .امــا منظــور از آن حتم ـ ًا حقــوق افــراد
شهرنشــین اســت .حقــی کــه شهرنشــینها در مقایســه
بــا افــراد روســتایی دارنــد.
میشود مثال بزنی؟
منظــور همــان امکاناتــی اســت که در شــهر در مقایســه
بــا روســتا وجــود دارد .قبــول داریــد کــه امکانــات شــهر
خیلــی بیشــتر از روستاهاســت .مــن میگویــم حتــی در
شــهرها هــم امکانــات در بــاالی شــهر بیشــتر از پاییــن
شــهر اســت .امکاناتــی مثــل متــرو ،پــارک ،رســتوران،
شــهربازی ،مرکــز خریــد.
بــه نظــر تــو بیــن شهرنشــینها تفاوتــی وجــود دارد که
باعــث شــود براســاس آن از حقــوق متفاوتــی برخــوردار
باشند؟
تفــاوت کــه وجــود دارد .قطع ـ ًا بیــن بــاالی شــهریها
و پاییــن شــهریها تفــاوت وجــود دارد ،در امکانــات و
حقوقــی کــه دارنــد .امــا خــب نبایــد ایــن طــور باشــد.
همــه انســانیم و بایــد الاقــل بعضــی امکانــات و حقــوق
در حــد کــم بــرای همــه وجــود داشــته باشــد.
مث ً
ال چه حقوق و امکاناتی؟
داشــتن خانة خوب و متناســب بــا تعداد اعضــای خانواده،
ماشــین خوب و مناســب اعضــای خانواده ،غــذای خوب،


























زنــان در خــط مقــدم تحمــل نابرابريهــا قرار
دارند
مريــم دانشــجوي دكتــراي حقوق 34 ،ســاله و متأهل اســت.
تســلط كاملــي بــر مفهــوم حقــوق شــهروندي دارد و آن را
بــرای زنــان بااهميــت ميدانــد و معتقــد اســت بــا توســل
بــه ايــن مفهــوم ميتــوان بخشــي از نابرابريهــاي اجتماعي
ميــان زنــان و مــردان را برطــرف كــرد .گفتوگــو بــا او در
دفتــر کار مشــترک بــا همســرش در حالــی صــورت میگیــرد
کــه ســاعت کار مهدکــودک دختــر  5ســالهاش تمــام شــده و
بارهــا گفتوگویمــان بــا حضــورش قطــع میشــود .مريــم
در تعريــف حقــوق شــهروندي ميگويــد:
 ايــن مفهــوم شــامل تمــام افــرادي ميشــود كــه در يك
جامعــه يــا كشــور زندگــي ميكننــد ،و بر حقوقــي صدق
ميكنــد كــه هر فــرد در برابــر حكومــت از آن برخــوردار
اســت و وظايفــي نيــز در قبال آن دارد كــه در ابعاد مدني،
سياســي ،فرهنگــي و اجتماعــي قابل بحث اســت.
 فكــر ميكنيــد بيــن شــهروندان تفاوتــي وجــود دارد كه
بــر مبنــاي آن از حقــوق متفاوتــي هــم برخــوردار شــوند؟
 نــه ،قطعـ ًا ايــن طور نيســت و بر مبنــاي قانون اساســي
كشــور همــة شــهروندان بــا هــم برابرنــد و از حقــوق
برابــري نيــز برخوردارند .البته اين مســئله فقــط در قانون
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حقــوق ماهانــة خــوب و هــر چیــزی کــه کمــک کنــد
صبــح کــه از خــواب بیــدارمیشــویم کاســة چــه کنــم
چــه کنــم دســت نگیریم.
فکــر میکنــی بیــن زنــان و مــردان تفاوتــی وجــود دارد
کــه بــه خاطــر آن از حقــوق بیشــتری هــم برخــوردار
باشــند؟
بیــن زنــان و مــردان ثروتمنــد و فقیر تفــاوت وجــود دارد.
یعنــی پــول باعــث تفــاوت میشــود .بــرای همیــن هــم
حقــوق متفاوتــی دارنــد.
اگــر بحث پول و وضعیــت فعلی جامعه را کنــار بگذاریم،
فکــر میکنــی بیــن زنــان و مــردان تفاوتــی وجــود دارد
کــه باعــث شــود مردهــا حقوق بیشــتری داشــته باشــند؟
نــه ،چــه تفاوتــی؟ ز ن و مــرد بــا هــم تفاوتــی ندارنــد.
اص ـ ً
ا مردهــا مگــر چــه کار خاصــی انجــام میدهنــد
کــه حقــوق بیشــتری هــم داشــته باشــند؟ ما همــه مثل
هــم هســتیم و در یــک جــا زندگــی میکنیــم.
میتوانــی مــواردی از حقــوق شــهروندی را نــام ببــری
کــه زن و مــرد بایــد در آن یکســان باشــند؟
خانــه ،ماشــین ،شــغل ،پــول ،ســفر و ک ً
ال همانهایی که
قبـ ً
ا گفتــم .هــر امکاناتــی کــه زندگــی آدم را راحتتــر
کنــد بایــد هــم بــرای مــرد باشــد و هــم زن.
حــق شــهروندی فقــط مربــوط بــه جامعــه و فضــای
عمومــی اســت یــا فضــای خصوصــی و خانــه را هــم
شــامل میشــود؟
فکــر میکنــم مربــوط بــه جامعــه و کل یــک کشــور
اســت .چیزهایــی کــه مثــال زدم بــه کل جامعــه مربوط
میشــود و مســئلة شــخصی یــک نفــر نیســت.
مــواردی از حــق شــهروندی میشناســی کــه مربــوط به
زنــان باشــد؟
بــاز هــم بخواهم بگویــم همــان حقوقی که قبـ ً
ا گفتم
بــه ذهنــم میآید ،منتها متناســب بــا زنان .یعنــی همان
کار و پــول و خانه و...
فکر میکنی زنان و مردان حقوق برابر دارند؟
نــه ،مــا زنهــا حقمــان در جامعــه خیلــی خــورده شــده
اســت.
چرا؟



چــون بیشــتر زنهــا پــول کافــی ندارنــد و حقــوق و
امکانــات کمــی هــم دارنــد .بایــد حقــوق زنــان در همــة
جنبههــا زیــاد شــود تــا ایــن عقبماندگیشــان جبــران
شــود.
اگــر بخواهــی یکــی از ایــن حقوقــی کــه گفتــی پایمال
شــده بــه زنــان داده شــود ،کــدام را میگویــی؟
حــق زندگــی آزاد و آســان و شــاد آن طــور که خودشــان
دوســت دارنــد.
جایــی را میشناســی کــه اگر حقــی از شــهروندی ضایع
شــد ،بــرای برگردانــدن آن حــق بــه آنجــا مراجعــه کنــد؟
نــه ،نمیشناســم .اگــر ایــن راه و چاههــا را بــرای گرفتن
حقــوق عقبمانــده بلــد بــودم میرفتــم و از صاحــب
فروشــگاه قبلــی کــه در آن کار میکــردم دو مــاه حقوقی
را کــه طلبــکارم میگرفتــم.
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آمــده و در واقعيــت چنيــن امــري محقــق نشــده اســت.
 در واقعيت چه اتفاقي افتاده است؟
 خــب نابرابريهــا بــراي همــه قابــل مشــاهده اســت.
ببينيــد آيــا افــراد در طبقههــاي اجتماعــي مختلــف ،در
ميــان اقــوام و مذاهــب متفــاوت ،و در جنســيتهاي
مختلــف از حقــوق يكســاني برخوردارند؟ قطعـ ًا اين طور
نيســت .متأســفانه نتوانســتهايم بــر مبنــاي ُمــر قانــون
عمــل كنيــم و ايــن نابرابريهــا بــه صــورت مشــهودي
بــروز كــرده اســت.
 ايــن نابرابريهايــي كــه ميگوييــد در ميــان كدامیــک
از گروههــاي مختلفــي كــه گفتيد بيشــتر قابل مشــاهده
است؟
 اگــر بخواهيــم بــر مبنــاي بزرگــي جامعــة آمــاري
دربرگيرنــدة هــر گــروه نــگاه كنيــم ،زنــان در خــط مقدم
تحمــل نابرابريهــا قــرار دارنــد .متأســفانه زنــان مــا در
هــر محيــط اجتماعــي كه باشــند ،فرقــي هــم نميكند،
در خانــه ،محــل كار ،پــارك ،خيابــان ،متــرو ،اتوبــوس و
ك ً
ال هــر فضــاي خصوصــي و عمومــي متحمــل ايــن
نابرابريهــا ميشــوند.
	كمي مصداقیتر بگوييد.
 مصــداق بــارز ايــن مســئله تصاحــب مناصــب اجتماعي
اســت .بــه آمــار نــگاه كنيــد .تناســبي ميــان تعــداد زنان
تحصيلكــرده و زنــان صاحــب مناصــب مديريتــي در
كشــور وجــود نــدارد .ايــن يعنــي مديريــت را در كشــور
مــا امــري مردانــه ميداننــد كــه زنــان بــا وجــود كســب
مــدارج عالــی تحصيلــی و طي كــردن ردههــاي مختلف
شــغلي ،حــق دســتيابي بــه آن را ندارنــد .حــاال ايــن یک
مســئلة كالن اســت .نابرابــري در تمامــي ســطوح حتي
واگنهــاي متــرو هــم گســترش پيدا كــرده اســت .يعني
آنچــه در تعييــن سرنوشــت و موقعيــت و ك ً
ال زندگــي
زنــان مــا تأثيرگــذار اســت امــري جــدا از تواناييهــا و
قابليتهــاي آنان اســت ،و مســئلة جنســيت تمــام وجوه
زندگــي آنــان را متأثــر ميكنــد.
 وضعيــت حقوق شــهروندي زنــان را در حــوزة خصوصي
چگونــه ميبينيــد؟
 مــن كار تحقيقــي مشــخصي در اين بــاره انجام نــدادهام









و تحقيقــي را هــم در ايــن زمينــه مطالعــه نكــردهام .امــا
برداشــتم بــر مبنــاي مشــاهدات عينــي ايــن اســت كــه
شــاید در حــوزة خصوصي بــا وضعيت اســفبارتري مواجه
باشــيم .انــواع خشــونتهاي خانگــي و آمــار بااليــي كه
در ايــن مــورد وجــود دارد خــود ميتوانــد نشــانهاي بــر
تأييــد اين مدعا باشــد .مــن روزانــه پروندههــاي عجيبي
ميبينــم .زنهايــي كــه در هميــن تهــران ســالهاي
متمــادي و بــا داشــتن چنديــن فرزنــد ،محــروم از حقوق
اوليــة خــود زندگــي كردهانــد .شــايد باورتان نشــود ،زنان
مســني هســتند كــه چــون شوهرشــان اجــازه نمـيداده
ســالها از خانــه بيــرون نرفتهانــد يــا خانــوادة خــود را
نديدهانــد .یــا زنانــي در ســطوح بــاالي اجتماعــي بعــد
از ازدواج از حــق كار و تحصيــل محــروم شــدهاند .اگــر
بخواهــم مثالهايــي از ايــن دســت بيــاورم خــودش يك
مثنــوي رن ـجآور ميشــود.
منشور حقوق شهروندي دولت يازدهم را خواندهايد؟
بله.
جايگاه زنان را در آن چگونه ارزیابی میکنید؟
ايــن منشــور بــدون نقــص نيســت امــا هميــن تدوین و
انتشــار آن از ســوي عاليتريــن نهــاد اجرايــي كشــور به
اعتقــاد مــن يــك گام بــه جلــو اســت .در ايــن منشــور
بندهــاي مختلفي به حقوق شــهروندي زنــان اختصاص
ت اجتماعــي،
پیــدا کــرده ،مثــل حــق برابــر در مشــارك 
برخــورداري از موقعيــت شــغلي مناســب ،یــا اســتفاده
از تســهيالت بهداشــتي و درمانــي ،کــه ممکــن اســت
جامــع نباشــد امــا همــان طــور كــه گفتــم ،هميــن كــه
وجــود نابرابريهــاي جنســيتي در يــك ســند رســمي به
رســميت شــناخته شــده خــودش يــك گام بــه جلــو اســت.
تحقق اين منشور را چقدر ممكن میبینید؟
نقــص کار دقيقـ ًا هميــن جا اســت .مــن ميگويم خيلي
خــوب ،ايــن دولــت زمــان زیــادي بــراي تدویــن ايــن
منشــور صــرف كــرده اســت .امــا ضمانــت اجــرای آن
كجاســت؟ متأســفانه مــا از يك طــرف ضمانــت اجرايي
نداريــم كــه همــة نهادهــا و دســتگاههاي قانونگــذار و
مجــري را موظــف بــه رعايــت ايــن منشــور بكنــد و از
طــرف ديگــر هــم بــا مســئلة تغييــر دولتهــا مواجهيم.







منصــوره  41ســاله و ســاکن کــرج اســت .فــوق دیپلــم علــوم
آزمایشــگاهی و دو فرزنــد دارد .پســرش چهــارم دبیرســتان
اســت و دختــرش هشــتم دورة اول متوســطه .زودتــر از موعد
بازنشســته شــده تــا بــه قــول خــودش بیشــتر بــه بچههــا و
درسشــان برســد .بــرای تربیــت و کمک بــه تحصیــل بچهها
زیــاد مطالعــه میکنــد و میگویــد تمــام تالشــش این اســت
کــه مــادر بــا علــم و دانشــی باشــد .بــا او در متــروی تهــران
ـ کــرج آشــنا میشــوم و گفتوگــو میکنــم .وقتــی از او
میپرســم کــه شــهروند بــه چــه کســی میگوینــد ،بــه
همــة افــراد حاضــر در متــرو اشــاره میکنــد و میگویــد:








بــه همــة افــراد جامعــه شــهروند میگویند .اگــر بخواهم
درســتتر بگویــم ،بــه همــة انســانهای ایــن کــرة
خاکــی میگوینــد شــهروند .فرقــی هــم نمیکنــد ســیاه
باشــی یــا ســفید ،زن باشــی یــا مــرد ،پیــر باشــی یــا جــوان.
پــس بــا ایــن حســاب تفاوتــی بیــن شــهروندان وجــود
نــدارد؟
نــه ،نــدارد .ایــن در قــرآن مجید هــم آمده اســت .خداوند
متعــال در ســورة انعــام گفتــه «و هــو الــذی انشــاکم من
نفــس واحــده» یعنــی اوســت آن کســی کــه شــما را
از یــک نفــس آفریــده اســت .پــس نمیتــوان بیــن
بندههــای خــدا تفــاوت یــا برتــری قائــل شــد .برتــری
تنهــا نــزد خداونــد اســت کــه معیــارش تقــوای الهــی
اســت.
پــس نبایــد در حقوق هم تفاوتی بین شــهروندان باشــد؟
و برخــی صاحــب حقتــر از بقیــه باشــند؟
آن طـور کـه حقوق اسلامی نشـان میدهد ،بیـن افراد
نباید تفاوتی باشـد .حتم ًا ماجرای گم شـدن سپر حضرت
علـی (ع) در جنـگ صفین را شـنیدهاید .آقـای محالتی
کتابـی دارند که اگر اشـتباه نکنم عنوانـش قضاوتهای
حضـرت علـی (ع) اسـت .ایـن کتاب پـر اسـت از نکات
آموزنـده .آدم وقتـی ایـن کتـاب را میخوانـد پـی میبرد
کـه وقتی میگویند عـدل علی ،یعنی چـه .در این کتاب
آمـده حضرت علـی (ع) زره خـود را در جنگ گم میکند
امـا بعـد از چنـدی آن را تن یـک یهودی میبینـد .برای
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يعنــي االن دولــت زمــان ميگــذارد و تعــداد زيــادي
كارشــناس را بــه كار ميگيــرد و ايــن منشــور را منتشــر
ميكنــد تــا بتوانيــم از ظرفيتهــاي قانون اساســي براي
احقــاق حقــوق شــهروندي اســتفاده كنيــم .اما بــا عوض
شــدن دولتهــا و روی کار آمــدن افــراد جدید متأســفانه
میبینیــم کــه هيــچ كــدام از برنامههــاي گذشــته دنبال
نمیشــود و همــه چيــز دوبــاره بــه دســت فراموشــي
ســپرده ميشــود.
البتــه اگــر همين مســئلة حقــوق شــهروندي زنــان جزو
مطالبــات عمومــي قــرار بگيــرد ،هــر فــرد ديگــري هــم
بيايــد ملــزم بــه پیگیــری آن اســت .ایــن در تبليغــات
كانديداهــاي رياســت جمهــوري قابــل مشــاهده بــود و
ديديــم كــه همــه از حقــوق شــهروندي حــرف زدنــد.
بلــه ،ايــن درســت اســت .اما كــدام حقــوق شــهروندي؟
قطع ـ ًا در نــگاه افــراد متعلــق بــه طيفهــاي سياســي
مختلــف جایــگاه زنــان و حقــوق آنهــا متفــاوت اســت.
برخــي حقوقــي كــه از دیــدگاه بســياري از آقايــان بــه
زنــان بــه اصطــاح تعلــق ميگيــرد ،خــود بسترســاز
ايجــاد نابرابريهــاي بيشــتر اســت.
پــس چــاره چيســت؟ فكــر ميكنيــد بــا چــه فراينــدي
ميتــوان حقــوق شــهروندي زنــان را محقــق كــرد؟
از قدیــم گفتهانــد حــق گرفتنــي اســت .اگــر بخواهــم
پاســخ ســؤال شــما را بدهــم بايــد بگويــم هميــن جملة
مختصــر و مفيــد ميتوانــد مســير را بــه ما نشــان بدهد.
مــن فكــر ميكنــم اول بايــد ســطح آگاهــي را در میــان
زنــان بــاال ببريــم .يعنــي مــن بــه عنــوان يــك زن بايد
بدانــم از چــه حقوقــي برخــوردارم و در صــورت ضايــع
شــدن آن چطــور ميتوانم حقــم را مطالبه كنم .مشــكل
اولیــة مــا ايــن اســت كــه بخــش اعظــم جامعة زنــان ما
از حقــوق خــود آگاه نيســت و مطالبهگــري را ياد نگرفته
اســت .در ايــن وضعيــت حتــي اگــر قوانيــن و مقــررات
كافــي هــم وجود داشــته باشــد نميتــوان اقدام مناســبي
انجام داد.

اسالم دین برابری و عدالت و آزادی است




شماره 57-۵8

226








پـس گرفتـن زره با مرد یهـودی نزد قاضـی میروند که
خـود حضـرت او را منصوب کرده بوده اسـت .بعـد از ارائة
همـة شـواهد ،قاضـی به نفع فـرد یهـودی رأی میدهد.
او کـه خـودش خبر داشـته زره متعلق به حضرت اسـت،
خیلی تحـت تأثیر عدل جامعة اسلامی قـرار میگیرد و
اسلام مـیآورد و از یـاران باوفای حضرت میشـود .این
یعنی چه؟ یعنی اینکه اسلام هیچ تفاوتی بین انسـانها
و حقوقشـان قائل نیست.
همیـن برابـری در حقوق بین زن و مرد هـم وجود دارد یا
باید وجود داشـته باشـد؟
در بسـیاری جهـات بلـه ،در برخی جهات خیر .اسلام به
دلیل پارهای مسـائل اجتماعی و برای حفظ بنیان خانواده،
در برخی مسـائل حق بیشـتری بـرای مردان قائل شـده
اسـت .البته درست نیست بگویم حق بیشتر و باید بگویم
حقـوق متفـاوت .زن رکن اصلـی خانـواده و بنیان اصلی
اجتماع اسـت .برای همین هم حساسـیت بیشتری روی
زنـان وجـود دارد و در برخی موارد برای حفظ کرامت آنان
محدودیتهایی به لحاظ حقوقی برایشـان وضع شده که
در نهایـت هـم به نفع زنان اسـت نه به ضررشـان.
میشود برخی از این محدودیتها را مثال بزنید؟
همین داشتن اذن شوهر برای سفر که بحثهای فراوانی
هـم در مـورد آن میشـود .یا حق بـردن ارث بیشـتر .در
مـورد اول دقیقـ ًا مشـخص اسـت کـه برای حفـظ بنیان
خانـواده ،زن ملزم به آگاه کردن همسـرش از ترک منزل
و فرزنـدان شـده اسـت .در مـورد دوم هم بـه دلیل اینکه
مـردان نقـش اول را در اقتصـاد خانـواده دارند ،اسلام به
اصطالح خودمان هوای آنها را بیشـتر داشـته است .زن از
والدین خود ارث کمتری نسـبت به برادرانش میبرد اما از
طرف دیگر همسرش ارث بیشتری نسبت به خواهرانش
دریافـت میکند .ایـن یعنی ضرری متحمل نمیشـوند.
در مـورد حقـوق شـهروندی چـه؟ حقوقـی مثـل حـق
آمـوزش ،حـق اشـتغال ،حق دسترسـی به تسـهیالت و
خدمات تفریحی ،بهداشـتی ،درمانی و مانند اینها .در این
حقـوقبـهنظرتـانبایـدبرابـریوجـودداشـتهباشـدیـانه؟
در اکثـر وجـوه حقـوق شـهروندی ،بیـن زنـان و مـردان
برابـری وجود دارد .جایی در اسلام نیامده که مردان حق


















تحصیل بیشـتر یا داشـتن شـغل بهتر را دارنـد .در بحث
شـغل ،رضایت همسـر برای زنـان وجـود دارد که آن هم
بـا توجـه به شـرایط اقتصادی امـروز جامعـه دیگر خیلی
جای بحث نـدارد.
بـه نظرتـان حقـوق شـهروندی فقط بـه فضـای جامعه
مربوط میشـود یا فضـای خصوصی و خانـه را هم در بر
میگیـرد؟
مـن در کل فکـر میکنـم حقـوق دو وجـه عمومـی و
خصوصـی دارد و بالطبـع حقـوق شـهروندی هم همین
طـور ،یعنـی هم فضای عمومـی را در بر میگیـرد و هم
فضـای خصوصـی را.
حقوق شهروندیای وجود دارد که مختص زنان باشد؟
نه ،فکر نمیکنم .یعنی همان طور که حقوق شـهروندی
مختص مردان وجـود ندارد ،برای زنان هم چنین حقوقی
نیست.
پـس شـما معتقدید که در جامعـة ما میان زنـان و مردان
بـه لحاظ حقـوق شـهروندی برابـری وجـود دارد؟
نه ،معتقد نیستم .چطور به این نتیجه رسیدید؟
از صحبتهایـی که تا به حال داشـتید این طور اسـتنباط
کردم.
من در مورد اسلام صحبت کردم نه آنچه االن در جامعة
ما وجود دارد .اسلام دین برابری و آزادی و عدالت اسـت.
امـا امـروز در برخی موارد ایـن برابری اجرا نمیشـود که
زنان را هم شـامل میشـود.
میشـود مثالـی از نابرابریهایـی کـه بین زنـان و مردان
وجـود دارد بزنیـد.
مثال بارزی که میتوانم بزنم در زمینة شـغل اسـت .خود
من سـالها در یک آزمایشـگاه مهم در یک بیمارسـتان
دولتی مشـغول به کار بودم .با توجه به سـابقه و تجربهام
میبایسـت ارتقای قابل توجهی در طول آن سـالها پیدا
میکردم که نکردم .از طرف دیگر من مادر هسـتم .هیچ
حمایـت قانونـی از من به عنوان یک مـادر در محیط کار
وجود نداشـت تـا بتوانم زمان بیشـتری را در منزل و کنار
فرزندانـم باشـم .همین مسـئله هم باعث شـد خـودم را
بازنشسته کنم.
محلی برای شـکایت از این مسـئله یا مسـائلی شـبیه به

ایـن و رفـع نابرابـری وجود داشـت؟
 من برای ارتقای شـغلیام به دیوان عدالت اداری شکایت
کـردم اما نتیجـهای نداشـت .کاهش سـاعت کار مادران
دارای فرزنـد بزرگسـال هـم کـه نیاز بـه مصوبة مجلس
دارد و بـدون وجـود قانـون نمیشـود راه به جایـی برد.
نابرابري همه جا هست حتي در صف نانوايي!
زهـرا  56سـاله و خانـهدار اسـت و تـا سـوم راهنمايـي درس
خوانده است .خانهداري و بزرگ کردن سه فرزند و نگهداري
از دو نـوه سـبب شـده تـا بـه قـول خـودش «بيشـتر عمرش
در راه مدرسـه و كالس زبـان و ميـدان ترهبـار و كالسهاي
ورزشـي» گذشته باشـد ،و اين يعني تعامل مستقيم و متناوب
و پرسـابقه بـا شـهر .از او ميخواهـم بگويـد شـهروند بـه چه
كسـي ميگويند.
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 به فردي كه در شهر زندگي ميكند شهروند ميگويند.
 به نظرتان بين شهروندها تفاوت وجود دارد؟
 بله.
 چه تفاوتي؟
 بين افـراد در موضوعات مختلفي تفاوت وجـود دارد .بين
پولدارهـا و فقيرهـا ،بيـن تحصيلكردههـا و بيسـوادها،
بيـن بچههـا و بزرگها ،بيـن زنها و مردهـا ،بين پيرها
و جوانهـا ،بيـن همة اينها تفـاوت وجـود دارد .خدا همة
انسـانها را متفـاوت آفريده اسـت.
 بـه نظرتـان شـهروندان با ايـن تفاوتهـا بايـد از حقوق
متفاوتـي هـم برخـوردار باشـند؟
 بله! هركسـي بایـد بنا بـر ويژگيهاي خـدادادي خودش
از حقـوق متفاوتـي هم برخوردار باشـد تـا روال دنيا پيش
برود.
 ميشود مثال بزنيد؟
	يـك پيـرزن يا پيرمـرد به عنوان شـهروند بايـد این حق
را داشـته باشـد که وقتي سـوار اتوبوس يا مترو ميشـود
بتواند بنشـيند .يـا زن بـاردار همين طور .يـا مث ً
ال بچهها
حقشـان اسـت در يك هواي پاك زندگي كنند .معلوالن
هـم بايد از حقوق بيشـتري برخوردار باشـند.
 مث ً
ال همين زندگی در هواي پاك كه گفتيد حق كودكان



است ،يعني زنان و مردان و افراد مسن چنين حقي ندارند؟
چـرا دارنـد ،اما خب هـواي آلوده روي كودكان بيشـتر اثر
ميگـذارد .البته درسـت ميگوييد ،روی افـراد پير هم اثر
ميگـذارد.
پس ميتوانيم از حقوق شهرونديای نام ببريم كه شامل
همة افراد ميشـود؟
بلـه ،بعضـي حقـوق هسـت كـه بـراي همـة انسـانها
ضـروري اسـت و همـه بايـد از آنهـا بهرهمنـد باشـند.
ميتوانيد بعضي از اين حقوق را نام ببريد؟
حـق داشـتن مسـكن خوب ،هـواي پـاك ،غذاي سـالم،
مدرسـة خـوب ،ماشـين خـوب و چيزهايـي مثـل اينهـا.
بـه نظرتان حقوق شـهروندي در فضاي عمومي و جامعه
وجـود دارد يـا در فضـاي خصوصي و خانه هـم ميتواند
وجود داشـته باشد؟
فكـر ميكنـم حقـوق شـهروندي بيشـتر براي مسـائل
عمومـي و اجتماعـي باشـد.
حق شهرونديای وجود دارد كه مخصوص زنان باشد؟
بله ،همان حق زنان باردار براي نشسـتن در وسـايل نقليه
يـا هـواي پاك بـراي زنان بـاردار.
زنـان غيربـاردار چه؟ حقي هسـت كـه زنان غيربـاردار را
هم شـامل بشـود؟
بله هست ،اما االن مثالي به ذهنم نميرسد.
فكـر ميكنيد زنان و مـردان در حقوق شـهروندي با هم
برابرند؟
خير.
دليل اين نابرابري به نظرتان چيست؟
گفتـم كـه ،زن و مـرد ذاتـ ًا با هـم متفاوت هسـتند و اين
تفـاوت در حقـوق شـهروندی بـه هميـن دليـل اسـت.
به نظرتان مواردی در حقوق شـهروندي هسـت كه حق
زنـان نسـبت به مـردان ضايع شـود؟
بله ،هست.
ميشود مثال بزنيد؟
خب اين نابرابري همه جا هسـتً ،
مثلا در صف نانوايي،
صـف ترهبار ،قبولی در دانشـگاه .دختر من بـا رتبة  50در
رشـتهاي قبول نشد اما پسر يكي از آشنايانمان چون پسر
بـود بـا رتبة  120قبول شـد .انگار براي پسـران سـهمية

بيشتري گذاشته بودند.
 به نظرتان جايي هسـت كه شهروندان اگر حقشان ضايع
شـد به آنجا مراجعـه كنند؟
 مـن كـه تا به حـال اين كار را نكـردهام اما انگار ميشـود به
شوراياريهاي محل براي اعتراض مراجعه كرد .البته دوندگي
زيـادي ميخواهـد كـه اين اعتراضها به نتيجه برسـد.
شهر با سالمندان مهربان نيست
اعظـم  66سـاله اسـت و بـه صـورت افتخـاري در يكـي از
كتابخانههـاي غـرب تهـران كار ميكنـد .ميگويـد از اوليـن
فارغالتحصيلان رشـتة كتابـداري در دانشـگاه تهـران بوده و
عالقـهاش بـه اين رشـتة ناشـناخته هنـوز هم باعـث تعجب
اطرافيـان و آشـنايان اسـت .او صاحب دو فرزند اسـت كه هر
دو در خـارج از ايـران زندگـي ميكننـد .شـش سـال پيش از
همسـرش جدا شـده و بعد از  30سـال كار در كتابخانة ملي،
امـروز در يـك كتابخانـة كوچـك نزديـك خانـهاش روزها را
میگذرانـد .قـرار مالقاتمـان در همیـن كتابخانـه اسـت .از او
خواسـتم شـهروند را تعريـف كند.
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 شـهروند به فـردي ميگويند كـه در يك جامعـه زندگي
ميكنـد در حالـي كه از حقـوق و وظايف خود نسـبت به
جامعه آگاهـي دارد؟
	يعنـي نميتـوان فردي را كه اين آگاهي را ندارد شـهروند
دانست؟
 نـه ،چون شـهروندي محصول جامعة مدرن اسـت .فردي
يداند
كـه هنوز ويژگيهـاي زندگي در جامعة مـدرن را نم 
نميتواند شـهروند باشـد .شـهروندي محصـول آگاهي و
مشـاركت اجتماعي اسـت و فرد بايد نسبت به جامعة خود
حساسـيت داشـته باشـد تا بتوان او را شـهروند ناميد.
 فكر ميكنيد بين افرادي كه شهروند هستند تفاوتي وجود
دارد؟
 از چه نظر؟
 از ايـن نظـر كـه بر مبناي تفاوتشـان حقـوق متفاوتي هم
داشـته باشند؟
 حقـوق متفـاوت از وظايف متفـاوت برميآيد .خب طبيعي
اسـت افـرادي كه وظايف سـنگينتري در جامعه بر عهده
دارند حقوق بيشـتري هم داشـته باشـند و بالعكس.


















ميشود مثال بزنيد؟
ً
مثلا يـك نظامي كـه براي خدمـت به جامعـه و تأمین
امنيـت مـردم از جانـش ميگـذرد از حقوق بيشـتري در
جامعـه برخوردار اسـت.
منظورتان از حقوق بيشتر دقیق ًا چيست؟
داشـتن جايگاه اجتماعـي باالتر ،حقوق بیشـتر و ك ً
ال هر
چیـزی كـه زندگـي را راحتتـر ميکنـد.
پـس يكي از مباني تفاوت در حقوق شـهروندان را ميزان
وظايـف آنها ميدانيـد .به نظرتان به لحاظ جنسـيت هم
بايد تفاوتي بين زنان و مردان در حقوقشـان وجود داشـته
باشد؟
قطعـ ًا نه .ما زنان زیادی در جامعه داريم كه خیلی بيشـتر
از مردان مشـاركت اجتماعي دارند و نسـبت به سرنوشت
جامعه و كشـور خود حسـاس هسـتند .تعـداد زیـاد زنان
تحصيلكـرده و آمـار باالي قبولـي دختران در دانشـگاه
نسـبت به پسـران اتفاق ًا به ما نشـان ميدهد كه در ميان
شـهروندان ،تعـداد زنـان دارد از مـردان پيشـي ميگيرد.
بـه نظـر مـن كـه امـروز زنان نسـبت بـه مـردان خیلی
وظيفهشـناستر و دقيقتر هسـتند و بيشـتر از مردان در
فعاليتهاي اجتماعي مشـاركت ميكنند .وقتي به تجربة
خـودم و دوسـتانم حتي در نسـلهاي جديد نگاه ميكنم
ميبينـم زنان نسـبت بـه مـردان هـمردة خـود كاريتر
هسـتند و احساس مسئوليت بيشـتري میکنند.
و از حقوق بيشتري هم برخوردارند؟
در موارد محدودي بله و در اكثر موارد خير.
چرا؟
چون يك جامعه با تاريخ چندصد سـالة مردسـاالري كه
عـادت داشـته زنان را از صحنة اجتمـاع دور نگه دارد و به
قول قديميها در پستو و دخمه قايم كند ،وقتي يكدفعه
بـا اين حجم بـاالي زنان تحصيلكـرده و آگاه به حقوق
خـود مواجـه ميشـود ،نميتواند تغيير كنـد و براي حفظ
ايـن رويـة قديمي رويكردهاي دفاعـي در پيش ميگيرد.
بـراي هميـن هم زنان مـا االن بـراي اثبات خودشـان و
گرفتن حقشـان در جنگ هستند.
اين تضييع حقوقي كه به آن اشـاره كرديد در چه مواردي
بيشتر مشـهود است؟
تقريبـ ًا در هرچـه كـه در اجتماع وجـود دارد ،ميشـود اين
تبعيـض را ديـد .در همين كتابخانه شـما نگاه كنيـد .اول






برابری :کلیدواژة خواستهای زنان
هفـت گفتوگویی کـه خواندید چکیده و معـرف گفتوگوهای
مفصلـی اسـت کـه بـا  23زن صـورت گرفتـه و بـا اسـتخراج
ص پاسـخها ،از میان آنها انتخاب شـده است .مسئلة قابل
شـاخ 
توجـه در ایـن گفتوگوهـا اعتقاد راسـخ مصاحبهشـوندهها جز
یکـی از آنـان به لـزوم برابری حقوقـی میان زنان و مـردان در
جامعـه اسـت .اعتقاد بـه نابرابری فاحـش میان زنـان و مردان
در ایـران نیز در ردة دوم ایـن اظهارات قرار دارد .بیان تجربیات
شـخصی مختلـف از این نابرابریها که بیشـتر با حوزة شـغلی
ارتبـاط دارد در راسـتای تأکیـد بـر همین باور اسـت .ناآشـنایی
یـا بیاعتمـادی و ناامیدی نسـبت به مراجع رسـیدگی به موارد
تضییـع حقوق و احقاق حقوق تضییع شـده موضوع مورد توجه
دیگری اسـت که در بیشـتر این گفتوگوها دیده میشـود .اما
آنچـه از گفتوگوهـا برمیآیـد و بیـش از همـه دارای اهمیـت
اسـت نبود آگاهی کافی در مورد حقوق شـهروندی و معنای آن
اسـت .زنـان تصویر روشـنی از حقوق خود و آنچـه باید مطالبه
کنند و در جهت دسـتیابی به آن بکوشـند ندارنـد .این ناآگاهی
حتـی در زنان دارای تحصیالت دانشـگاهی نیز وجـود دارد که
ی بـه منظـور آگاهیبخشـی در ایـن حـوزه را
لـزوم برنامهریـز 
بیـش از پیش روشـن میکند .بـه این ترتیب ،نداشـتن آگاهی
کافـی در مـورد حقـوق خـود به عنوان یـک شـهروند در حوزة
عمومـی و خصوصـی و نحوة احقـاق آن مهمترین مـورد قابل
مشـاهده در اکثریـت زنان مصاحبهشـده اسـت .دغدغة شـغل
نگرانـی مشـترک همـة این زنان اسـت کـه در زنان با سـنین
باالتر در مورد دخترانشـان بروز میکند .نبود شـغل مناسـب و
برخوردار نبودن از جایگاه و مرتبة شـغلی متناسـب با تواناییها
مـورد اشـارة تمامی زنان مصاحبهشـده اسـت .اما نکتـة پایانی
که شـاید در متن پیادهشـدة این مصاحبهها چندان نمود نیافته
باشـد امـا وجـود دارد امیـد اسـت .امیدی که بیشـتر ایـن زنان
بـدون دلیـل چنـدان موجهی بـه بهبود شـرایط دارنـد .امیدي
کـه وقتی از حقوقشـان صحبـت میکردند در چشـمها و لحن
صدایشـان مـوج مـیزد .زنانـی که بـا وجود تمامی مشـکالت
لبخنـد میزننـد و امیدوارنـد .امیـدی کـه شـاید بتوانـد نیروی
محرکـة تغییر بـه همت خود زنان باشـد.
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كـه مـن آمـدم بخش مربـوط بـه زنـان كوچكتر بـود و
صندليهـاي كمتـري داشـت .وقتـي علـت را پرسـيدم
گفتنـد تعداد مراجعهكنندگان مرد بیشـتر اسـت .بعـد از دو
مـاه براسـاس كتابهاي دريافتـي اعضا ديدم در مـاه اول
تعـداد زنـان و مـردان تقريب ًا برابـر و در ماه دوم تعـداد زنان
بيشـتر اسـت .با همين آمار رفتم پیش رئيـس كتابخانه و
وضعيت اين شـد كـه االن ميبينيد .اين را تسـري بدهيد
بـه همـة جامعه .بر مبناي قانون نانوشـتهاي ،انـگار مردان
باید حق بيشتري از زنان داشته باشند .حاال ميگويم قانون
نانوشـته ،اما قانون نوشـته هم در خيلي موارد به نفع مردان
است.
حقوق شـهرونديای ميشناسـيد كه مختص زنان باشد؟
يـا اينكه بايد باشـد و نيسـت؟
از بايد باشـد و نيسـتها كه خيلي ميشـود مثـال زد .من
از شـرايط خـودم ميگويـم .من ديگر يك زن سـالمند به
حساب ميآيم هرچند كه خدا را شكر سرپا و سالم هستم.
خيلي از دوسـتان من هسـتند كـه به دليل بيمـاري و اين
يدانيد كـه زنها به
حرفها مشـكالت جسـمی دارنـد .م 
خاطر فشـار كار خانه و زايمان خيلي زودتر از مردها گرفتار
بيمـاري و پيري ميشـوند .امـا اينها به دلیـل نبود فضاي
مناسـب در شهر تقريب ًا در خانه حبس هستند .فرزانه يكي
از صميميتريـن دوسـتان مـن دچار مشـکلی در پاهایش
شـده که نمیتواند خیلی سـرپا بایسـتد .ماه تا ماه تا وقتي
كه بچهها با ماشـين دنبالش نرونـد از خانه بيرون نميآيد.
چـرا؟ چون پارك نزديك خانهشـان نيسـت .بـا اتوبوس و
متـرو هم با اين وضع شـلوغي كـه دارنـد نميتواند جايي
بـرود .هر جا هم كه ميرود قطع ًا پله هسـت و او نميتواند
از پلههـا بـاال بـرود .خب چرا بـراي اين زنـان محيطهاي
مناسـبي فراهم نميكنند كه خانهنشين نشوند .چند وقت
پیش گزارشـي در يكـي از روزنامهها خوانـدم با این عنوان
كه شـهر با سـالمندان مهربان نيسـت .عنوانش خيلي به
دلم نشسـت چون خيلي خوب و در يك جمله مشـكالت
را گفته بود.
جايـي را ميشناسـيد كـه بشـود بـراي رفع و اصلاح اين
تبعيضهـا بـه آن مراجعـه كـرد؟
جايـي كـه وجود نـدارد .ما زنـان بايـد روي پـاي خودمان
بايسـتيم و بجنگيم .همـان كاري كه االن زنـان جوان ما
دارنـد انجـام ميدهند .وقتي اين تعداد باال از زنان در جامعه

حضـور دارنـد و بـراي اثبات خود تالش ميكننـد ،باالخره
جامعـة مـردان هم قبـول ميكند كه حقـوق آنهـا را بدهد.

