
مخالف تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی هستم
ما نه عربستانیم و نه ترکیه

گفت وگو با حمیرا ریگی، نخستین زن بلوچی که فرماندار قصرقند شد
تهیه و تنظیم: آمنه شیرافکـن

بــا حمیــرا ریگــی بنــای مصاحبــه داشــتیم. آن 
ــت از  ــرگرم مراقب ــود و س ــران ب ــا در ته روزه
همســرش در بیمارســتان. بنــا شــد وقتــی بــه 
قصرقنــد رســید مصاحبــة تلفنــی یــا حضــوری 
ــا  ــرر م ــای مک ــر، تماس ه ــود. بعدت ــام ش انج
ــه  ــه متوج ــا اینک ــید ت ــه نرس ــه نتیج ــا او ب ب
ــتانی در  ــرده و در بیمارس ــادف ک ــدیم تص ش
زاهــدان بســتری شــده اســت. بــه همیــن دلیل 
گفت وگــو بــه  صــورت مکتــوب انجــام شــد، آن 
هــم در شــرایط بیمــاری و بیمارســتان. حمیــرا 
ــت؛ او  ــزو اولین هاس ــل ج ــه دو دلی ــی ب ریگ
نخســتین فرمانــدار ایــران از قــوم بلــوچ و اهل 
ســنت اســت و نخســتین بخشــدار زن اســتان 
ــا  ــال های 8۰ ت ــی س ــتان )ط سیستان وبلوچس
85( در چابهــار بــوده اســت. مادری و همســری 
و مدیریــت در مقــام فرمانــدار را بــا هــم انجــام 
ــت.  ــت اس ــا فیزیوتراپیس ــوای اینه ــد و س می ده
ریگــی متولــد 1354 در سیســتان و بلوچســتان 
اســت و صاحب ســه فرزنــد. هــم فارغ التحصیل 
کارشناســی ارشــد فنــاوری اطالعــات اســت و 
ــکی در  ــکدة پیراپزش ــل دانش ــم فارغ التحصی ه

رشــتة فیزیوتراپــی. حمیــرا ریگــی کار خــود را 
به عنــوان نماینــدة عالــی دولــت در شهرســتان 
قصرقنــد، روز پنج شــنبه، ۲8 فروردیــن ۹3 آغاز 
کرد. قصرقنــد در 6۰۰کیلومتری جنــوب زاهدان 
و حــد فاصــل شهرســتان های چابهار، نیکشــهر 

ــرباز است.  و س
او بیش از ۲۰ ســال تجربــة کاری در کارنامه اش 
دارد و در دســتگاه های مختلــف فعالیــت داشــته، 
از ریاســت ادارة بهزیســتی گرفته تا بخشــداری 
مرکــزی چابهــار کــه در مجمــوع هفــت ســال 

طــول کشــیده اســت.
ــر کل بهزیســتی  ریگــی همچنیــن مشــاور مدی
سیســتان و بلوچســتان، دبیــر کمیســیون امــور 
بانــوان فرمانــداری چابهــار و دبیــر کمیســیون 
شــورای شــهر چابهــار بــوده اســت. گفت وگوی 
مــا بــا او بــر کیفیــت زندگــی و شــاخص های آن 

متمرکــز شــده اســت. 

خانم ریگی، از نگاه شما چه عواملی کیفیت زندگی را 
می سازد؟ 

به اعتقاد من، آن چیزی که کیفیت زندگی را می سازد اخالقیات و 
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در رأس آن صداقت و اعتماد متقابل است. بقیۀ فاکتورها از جمله 
مباحث مادی در جایگاه های بعدی قرار دارند. کمبود این فاکتورها 
نمی تواند به استمرار خوشبختی لطمه بزند، اما در نبود اخالقیات 

چیزی به نام کیفیت زندگی وجود ندارد. 

فکر می کنید نقش ساختارها و فرد در شکل گیری مفهوم 
کیفیت زندگی تا چه میزان پررنگ است؟ 

همان طور که گفتم چون کیفیت را در مسائل اخالقی می دانم و از 
طرفی اخالقیات به فرد محدود نیست و ما در حوزه های اجتماعی 
هم شاهد بروز یا فقدان اخالقیات هستیم، پس لزوماً کیفیت زندگی 

مسئله ای فردی یا درونی نیست، بلکه وجه اجتماعی نیز دارد.

اگر بخواهیم کیفیت زندگی را از منظر کیفیت زندگی 
برای زنان و مردان بررسی کنیم، چطور؟

با توجه به جایگاه زنان و مردان در جامعه و نگاه جامعه به هر کدام، 
قطعاً شاهد تفاوت کیفیت زندگی مردان و زنان خواهیم بود. جامعۀ 
ما جامعه ای صددرصد ایده ال نیست، پس نوع نگاه به افراد تابعی 
از جنسیت است. از طرفی، زنان با توجه به آفرینش خاصی که 

دارند در برخورد با بی اخالقی ها آسیب پذیرترند.

با توجه به تأکیدتان بر آسیب پذیر بودن زنان هنگام 
مواجهه با بی اخالقی ها، فکر می کنید چطور می توان 
ساختارهای اجتماعی را به سمتی هدایت کرد که زنان 

کمتر آسیب ببینند؟ 

همان طور که گفتم زنان در برخورد با بی اخالقی شکننده ترند. اگر 
شرایطی به وجود بیاید که به سمت جامعه ای آرمانی برویم، آن گاه 
می توانیم ادعا کنیم که زنان می توانند در جامعه برای لذت بردن از 

زندگی و افزایش کیفیت زندگی با مردان برابری کنند.

در اغلب شهرهای ایران فضاهای عمومی و شهری 
از جمله پارک ها با تأکید بر تفکیک جنسیت طراحی 
و اجرا و بودجه ریزی شده است. این تصمیم گیری و 

سیاست گذاری را درست می دانید؟ 

شخصاً مخالف تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی هستم، اما 
معتقدم برای اینکه زنان و مردان بتوانند به شکل برابر از زندگی 

لذت ببرند به فرهنگ سازی نیاز داریم.

در این زمینه آیا نمونه هایی را از کشورهای دیگر مطالعه 
کرده اید؛ اینکه چطور با تقسیم فرصت های شهرِی برابر 

در میان شهروندانشان به یک برنامة عمل رسیده اند؟ 

با توجه به اینکه هر جامعه ای شرایط فرهنگی و اجتماعی خاصی دارد 
نمی توانیم نسخه ای واحد برای تمام ملت ها بپیچیم. ایران کشوری 
منحصربه فرد است با مردمی منحصر به فرد. پس شبیه هیچ کشور 
دیگری نیست و الگوی هیچ کشوری را هم نمی توانیم در ایران 
عملیاتی کنیم. ما زنان و مردانی معتقد داریم که برای برخوردهایشان 

حریم و چارچوب تعیین می کنند. ما نه عربستانیم و نه ترکیه.

فکر می کنید مهم ترین عاملی که موجب رضایت زنان 
ایرانی از زندگی می شود چیست؟ با در نظر گرفتن 
مشاهدات خود در حوزة کاری و فعالیت تان به این 

سؤال پاسخ بدهید.

مهم ترین عامل رضایت زنان از زندگی این است که مردان حق 
برابر را برای آنها به رسمیت بشناسند. زنان در این شرایط بدون 
تردید احساس بهتری برای زندگی دارند و این احساس بر دیگر 

شاخص های کیفیت زندگی شان نیز مؤثر است. 

نهادهای قدرت، از شهرداری و فرمانداری گرفته تا 
دیگر ارگان ها، در این زمینه چه نقشی دارند و چه کاری 

می توانند انجام دهند؟ 

وظیفۀ  و  دارند  فرهنگ سازی  توان  که  مجموعه هایی  تمام 
فرهنگ سازی را نیز بر عهده دارند باید برای نهادینه  کردن اخالقیات 
در جامعه تالش کنند و خود را به این کار متعهد بدانند. وقتی اخالق 
در جامعه رو به زوال برود و فساد توسعه یابد همۀ اقشار جامعه 
آسیب می بینند، اما در چنین شرایطی زنان نمی توانند در بهره مندی از 
فرصت های موجود مانند گذشته عمل کنند. بنابراین نهادهای قدرت، 
از جمله شهرداری و فرمانداری و وزارتخانه ها و سایر نهادها، باید در 
ایجاد زیرساخت های الزم برای ارتقای کیفیت زندگی زنان اقدام 
کنند و سیاست گذاری ها به سمتی برود که زنان جامعه در یک بازۀ 
زمانی به فرصت های برابر بیشتری دسترسی یابند. ارتقای اخالق 
و سالمت اقتصادی در جامعه نیز در این مسیر حرف اول را می زند. 
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