شهروندان مؤنث ،بینصیب از امکانات شهری
توگو با طیبه سیاوشی ،رئیس کمیتۀ ورزش کمیسیون فرهنگی مجلس دهم
گف 
تهیه و تنظیم :آمنه شیر افکن

خانم سیاوشی ،به نظر شما چه عواملی کیفیت زندگی
را میسازند؟

سؤال شما کلی است .کیفیت زندگی یک ترم خیلی کلی است
و میتواند فاکتورهای سازندۀ فراوانی داشته باشد .کیفیت زندگی
از نگاه من با سطح رضایت افراد پیوند خورده است .برای تولید
سطح استانداردی در کیفیت زندگی ساختارهای قدرت باید بتوانند
نخستین شهروندان باشند .کیفیت زندگی برای
پاسخگوی نیازهای
ِ
زن و مرد ،پیر و جوان ،و کودک و بزرگسال متفاوت است .کیفیت
زندگی زن میانسال با کیفیت زندگی یک دختر جوان ،و کیفیت
زندگی یک پیرمرد با کیفیت زندگی پسری نوجوان تفاوت دارد.
اما آنچه ساختارهای قدرت و اقتصاد باید در مقولۀ کیفیت زندگی
لحاظ کنند این است که میانگینی از امکانات بهصورت برابر در
اختیار شهروندان ـ فارغ از زن و مرد و طبقۀ اجتماعی و سن و
سال و بسیاری فاکتورهای دیگر ـ قرار گیرد .اینجاست که اغلب
جوامع به مشکل برمیخورند و در تقسیم سرانۀ بودجه و امکانات
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طیبــه سیاوشــی تحصیــات کارشناســی ارشــد
دارد .روابــط بینالملــل را در دانشــکدۀ وزارت
امــور خارجــه خوانــده و بــا تجربـهای در حــوزۀ
مطبوعــات ،وزارت امــور خارجــه ،امــور مدنــی و
او حــاال در کمیســیون فرهنگی
خیریــه و انجـی 
مجلــس دهــم مشــغول بــه کار اســت .او عالوه
بــر عضویــت در فراکســیون زنــان مجلــس،
رئیــس کمیتــۀ ورزش زنــان اســت و در ایــن
زمینــه فعالیتهــای گســتردهای داشــته اســت.
سیاوشــی در نشســت و برخاســت و دیــدار و
تعامــل بــا فدراســیونها و مســئوالن ورزشــی
بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه در تمام ســالهای
گذشــته بــه حقــوق شــهروندی زنــان از منظــر
ورزشــی جفــای بزرگــی شــده و حــاال بایــد
گروهــی از زنــان و مــردان بــه دنبــال آن باشــند
کــه بتواننــد همــۀ آن حقــوق تضییعشــده را
بــه زنــان بازگرداننــد .در ایــن زمینــه نــگاه
امیدوارانـهای دارد و معتقــد اســت بــرای ترمیم
وضعیــت موجــود هیچوقــت دیــر نیســت و
بایــد بیــان مســئله کــرد و بــرای دســتهبندی و
اولویتبنــدی مســائل زنــان اقــدام کــرد.

توگــو بــا سیاوشــی بــا محــور بررســی
گف 
عوامــل کیفیــت زندگــی زنــان و مــردان و
بهویــژه زنــان و نیــز موضــوع ورزش و توجــه
سیســتماتیک بــه برنامهریــزی بــرای زنــان در
بودجههــای کالن کشــوری انجــام شــده اســت.

