
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 مشـروطه۱، هنگام نوشـتن قانـون، در کنار 
دیوانگان و بیگانگان و کودکان، از حق انتخاب  شـدن و انتخاب  کردن محروم شـدند و حتی اجازة تشـکیل 
انجمـن نیز از آنان سـلب شـد. با گذشـت بیش از صد سـال از آن زمـان، و با وجود اصالحـات و تغییرات 
بسـیار در قوانیـن، می تـوان گفـت هنوز هـم در بر همـان پاشـنه می چرخد و هـدف غایی فعـاالن حقوق 
زنـان از میـان بـردن نابرابری هـای حقوقی اسـت. در سـال ۱۳۹2 امـا، در فضایی که زنان و مسـائل آنها 
در رده های اجرایی و تصمیم گیری کشـور به حاشـیه رانده شـده بود، شـعار تحقق حقوق شـهروندی که 
در دولـت یازدهـم 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 اولویت های تصمیم سـازان کشـور را زنـده کرد. امـا خود جامعـة زنان ایرانـی تا چه 
انـدازه به حقوق شـهروندی خود آگاه اسـت؟ چقدر مطالبه گری بـرای احقاق حق خود در میان آنان شـکل 
گرفته اسـت؟ راهکارهای آنان برای مقابله با تضییع حقوقشـان چیسـت؟ حقوق شـهروندی و مفاد آن تا 
چه  اندازه برایشـان آشـنا اسـت؟ برای دانسـتن پاسـخ این پرسـش ها به گفت وگـو با تعـدادی از زنانی 
پرداختیـم کـه در تهـران و در تعامل مسـتقیم با شـهر، زندگـی روزمرة خود را سـپری می کننـد، زنانی در 

سـنین مختلف بـا طبقات اجتماعی و تحصیـالت متفاوت. 

۱- الیز ساناساریان. جنبش حقوق زنان در ایران.  ترجمۀ نوشین احمدی خراسانی. تهران: نشر اختران. ۱38۴.

حق گرفتنـی اسـت
زنان از حقـوق شهروندی مـی گویند

تهیه و تنظیم: ندا عبداللهـی
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هیچ محدودیتي مانع من نیست!

ســمیرا 18 ســاله و دانش آموز ســال آخــر دورۀ دوم متوســطه 
ــا او در میــدان ونــک و  اســت و امســال کنکــور می دهــد. ب
ــی خطی هــای جمهــوری آشــنا می شــوم و  در صــف طوالن
قبــول می کنــد بــه ســؤاالتم پاســخ دهــد. خــودش دوســت 
دارد در رشــتۀ حســابداري قبــول شــود و برایــش فرقــي هــم 
ــابداري  ــد: »حس ــگاه. مي گوی ــدام دانش ــه در ک ــد ک نمي کن
رشــتۀ دخترانه تــری اســت و فکــر مي کنــم بــازار کار بهتــري 
بــراي زنــان دارد. خیلــي از دوســتان و اطرافیانــم هســتند که 
ــد.  ــي ندارن ــغلي خوب ــت ش ــا وضعی ــد ام ــي خوانده ان مهندس
حســابداري بــه دو چیــز نیــاز دارد، دقــت و امانتــداري. بــراي 
ــان هســت.  ــراي زن ــازار کار ب همیــن هــم در ایــن رشــته ب
عامــل اصلــي عاقــۀ مــن بــه ایــن رشــته خواهــرم بــود. او 
ــام  ــي تم ــرکت، در یک ــده و االن در دو ش ــابداري خوان حس
وقــت و در یکــي پــاره وقــت، کار مي کنــد. خیلــي هــم درآمد 
خوبــي دارد. امــا مثــًا دخترخالــه ام کــه دبیرســتان فرزانــگان 
مي رفــت و مهندســي شــیمي در دانشــگاه شــریف خوانــده، 
ــي  ــدا نکــرد کــه االن مرب ــال کار رفــت و پی ــدر دنب ــن ق ای
ــراي  ــازار کار ب ــوگا شــده.« از او مي پرســم ایــن تفــاوت ب ی
ــد  ــف درســت مي دان ــردان را در رشــته هاي مختل ــان و م زن

ــد: ــه. مي گوی ــا ن ی

ــد  ــه مي دهن ــه هم ــعارهایي ک ــن ش ــم از ای نمي خواه  
بدهــم. اگــر بخواهیــم واقعــی نــگاه کنیــم، بلــه درســت 
اســت. همــان طــور کــه مــن مي گویــم در حســابداري 
زنــان موفق ترنــد، در مثــاًل مهندســي شــیمي یــا بــرق 

ــد. ــد کار کنن ــر مي توانن ــردان بهت م
چرا؟  

ایــن بــه نــوع خلقــت یــا تربیــت یــا جامعــه یــا هــر چیز   
ــد  ــر داد. بای دیگــري بر مي گــردد و نمي شــود آن را تغیی
قبــول کنیــم بعضــي شــغل ها مردانــه و بعضي شــغل ها 

ــتند. زنانه هس
یعنــي مي گویــي مثــاًل دختــري کــه بــا نمــرۀ باالیــي   
در رشــتۀ مهندســي قبــول شــده نمي توانــد بــه انــدازۀ  
پســري کــه بــا نمــرۀ پایین تــر در همــان رشــته قبــول 

شــده موفــق باشــد؟
در ایــن رشــته ها وقتــي بحــث بــه اصطــالح خرخوانــي   

اســت چــرا، دخترهــا خیلــي هــم موفق ترنــد. امــا وقتــي  
پــاي کار مي رســیم نــه. اصــاًل انــگار در وجــود پســرها 
توانایــي خاصــي بــراي یــک ســري از کارها گذاشــته اند. 
مثــاًل رانندگــي، ببینید چقدر پســرها  نســبت بــه دخترها 
راحت تــر رانندگــي یــاد مي گیرنــد. ایــن هم مثــل همان 

است. 
بــر مبنــاي ایــن تفــاوت، پــس بایــد حقــوق متفاوتي هم   

در جامعــه داشــته باشــند؟
نــه، چــرا بایــد بــا هــم متفــاوت باشــند؟ از قدیــم یــک   
ــر  ــي را به ــد هرکس ــه مي گوی ــت ک ــل هس ضرب المث
کاري ســاخته اند. مردهــا در یــک کاري تبحــر دارنــد و 
مــا زن هــا در یــک کار دیگر. امــا باید حقوقمان یکســان 

 . شد با
معتقــدي کــه در همــۀ زمینه هــا زنــان و مــردان بایــد بــا   

هــم برابــر باشــند؟
بله، قطعاً.  

به نظرت االن این برابري وجود دارد؟  
نه، قطعاً وجود ندارد.  

علتش را چه مي داني؟  
ــر  ــش همدیگ ــوي کف ــا ت ــن پ ــم ای ــر مي کن ــن فک م  
کــردن باعــث نابرابــري شــده اســت. یعنــي مثــاًل زن ها 
مي خواهنــد مثــل مردهــا باشــند و مردهــا هــم بالعکس. 
البتــه خدایــي مردهــا خیلــي نمي خواهنــد مثــل زن هــا 
باشــند و پــا در کفــش زن هــا نمي کننــد. اگر مــا هرکدام 
ســر جــاي خودمان باشــیم هیــچ اختالف و مشــکلي به 

ــد.  ــود نمي آی وج
دقیق تــر توضیــح مي دهــي ســر جاي خــود بــودن یعني   

؟ چه
مثــاًل همیــن بحــث شــغل کــه خودتــان گفتیــد. زن هــا   
بایــد برونــد ســراغ شــغل هایي کــه بــه خودشــان مربوط 

اســت و مردهــا هــم همیــن طــور. 
اســتدالل خیلــي از مــردان هــم ایــن اســت کــه آنهــا   
توانایــي و تخصــص کارهــاي ســخت تري را نســبت به 
زنــان دارنــد و بایــد هــم از حقــوق بیشــتري در جامعــه 

برخــوردار باشــند.
این اســتدالل درســت نیســت. ســختي کارهــاي آنها بر   
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مبنــاي توانایــي آنهاســت. چطــور بگویــم، ببینیــد میزان 
تــالش و خســتگي یــک زن بــراي انجــام کار متناســب 
بــا توانایــي خــودش برابــر بــا میــزان تالش و خســتگي 
یــک مــرد بــراي انجــام کار متناســب بــا توانایــي خــود 
ــر  ــان کمت اســت. چــون توانایــي جســمي و روحــي زن

اســت. پــس مي بینیــم کــه بــا هــم برابرنــد. 
بــه نظــرت در چــه زمینه هــاي دیگــري میــان زنــان و   

ــود دارد؟ ــري وج ــردان نابراب م
بارزترین و مشــخص ترین آن شــغل اســت کــه علت آن   
هــم بــه خــود زنــان برمي گــردد. اگــر صادقانــه بخواهم 

بگویــم، مــن نابرابــري مشــخص دیگري ندیــده ام.
یعنــي زنــان و مــردان در جامعــۀ مــا جــز در زمینۀ شــغل   
در باقــي زمینه هــا بــا هم برابرنــد و محدودیــت یا تضییع 

حقوقــي بــراي زنــان نســبت بــه مــردان وجود نــدارد؟
ــن  ــم ای ــر مي کن ــن فک ــي؟! م ــع حق ــه تضیی ــه، چ بل  
ــي از خانم هــا  ــي هــم کــه خیل بحث هــا و اعتراض های
مي کننــد و مــدام مي گوینــد نابرابــري هســت، نابرابــري 
هســت، بــراي دیــده  شــدن بیشــتر اســت. وگرنــه کــي 
و کجــا مــا خواســتیم کاري بکنیــم و گفتنــد نمي توانیــد 

چــون زن هســتید.
دربــارۀ حقــوق شــهروندي تــا بــه حــال چیــزي خوانــده   

ــا شــنیده اي؟ ی
دربارۀ آن چیزهایي شنیده ام.  

چه چیزهایي؟  
انــگار مربــوط بــه آزاد زندگــي کردن شــهروندان اســت.   
اینکه کســي مزاحمشــان نشــود و در امور شخصي شــان 

دخالــت نکنــد، مثــل بحــث گشــت ارشــاد.
برگــردم بــه پاســخ قبلــي تــو. گفتي بــه عنوان یــک زن   
تــا بــه حــال بــا هیــچ محدودیــت یــا مانعــي در جامعــه 

مواجــه نبــوده اي؟
نه.  

همکالســي ها و دوســتانت هم همیــن طور؟ یعنــي آنها   
هــم شــبیه بــه تــو فکــر مي کننــد؟

خب بعضي از دوستانم شـاید محدودیت هایي در خانواده   
داشـته باشـند، اما در کل فکر نمي کنم تا به حال خواسته 

باشـند کاري انجام بدهند و نتوانسته باشند.

پیــش آمــده بــه خاطــر کاري که دوســت داشــتي بکنی   
ــوده از کســي،  ــه نظــرت انجــام دادن آن درســت ب و ب
ــا  ــان، دوســت ی ــواده، معلم ــد، خان ــي هــم نمي کن فرق

آشــنا ســرزنش و توبیــخ بشــنوي؟ 
)بلنــد مي خنــدد( خیلــي زیــاد، امــا ایــن باعث نشــده آن   

کار را تکــرار نکنــم.
پس محدودیت هایي هم وجود دارد؟  

محدودیــت و مانــع بیرونــي اســت. مهــم در ذهن اســت   
کــه مــن هیــچ محدودیتــي حــس نمي کنــم کــه مانــع 
مــن باشــد. مــن بــه راحتــي بــا هــر مانــع و محدودیتــي 

ــوم. ــروز مي ش ــم و پی مي جنگ
در این مبارزه تا به حال شکست نخورده اي؟  

نــه! فکــر نکنیــد دروغ مي گویــم. واقعــاً تا به حال نشــده   
شکســت بخــورم. اصــاًل بعضــي وقت هــا همین مبــارزه 
کردن هــا برایــم دلچســب اســت. ایــن کل کل کردن ها، 
ســر حــرف خــود ایســتادن ها نشــان می دهــد مــن قوی 

هستم. 

اول شـهروند باشـیم، بعـد حقوق شـهروندي 
بخـواهـیم 

ــتۀ مهندســي  ــر رش ــال آخ ــاله و دانشــجوي س ــار 24 س به
ــاد  ــل خرم آب ــت. اه ــر اس ــه نصی ــگاه خواج ــع در دانش صنای
ــه قــول خــودش روزهــاي آخــري اســت کــه در  اســت و ب
پایتخــت زندگــي مي کنــد.  قصــد مانــدن و زندگــي در تهران 
ــردم.  ــه برگ ــم ک ــماري مي کن ــد: »روزش ــدارد و مي گوی را ن
همــۀ ایــن شــهر و آدم هایــش برایــم غریبه انــد. شــاید چــون 
غریــب بــودم ایــن احســاس را دارم، امــا این حجــم از رقابت 
میــان انبــوه آدم هــا در ایــن شــهر برایم خیلــي دردآور اســت. 
ــد  ــا مي گذارن ــر پ ــر را زی ــد و همدیگ ــي دون ــه م ــگار هم ان
تــا بــه مقصــدي کــه معلــوم نیســت کجاســت برســند.« بــه 
ــان را  ــرار ماقاتم ــترک، ق ــتان مش ــی از دوس ــطۀ یک واس
می گذاریــم پــارک اندیشــه در ســهروردی تــا بــه او نزدیــک 
ــا  ــدن دره ــته ش ــاعت 9 و بس ــل از س ــد قب ــد و بتوان باش
خــودش را بــه خوابــگاه برســاند. از بهــار مي پرســم بــه نظــر 

ــد. ــه چــه کســي مي گوین او شــهروند ب
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بــه همــۀ افــراد جامعــه. فکــر مي کنــم همــه مي تواننــد   
شــهروند باشــند، البته اگر بــه قوانین و مقــررات و اخالق 

ــرام بگذارند. احت
مي شود بیشتر توضیح بدهي؟  

خــب فکــر مي کنــم شــهروندي فقط بــه زندگــي کردن   
یــک فــرد در یــک جامعــه محــدود نمي شــود. ایــن فرد 
بایــد آداب زندگــي جمعــي را هــم بلــد باشــد تــا بــه او 
ــت  ــم هس ــه در ذهن ــاس آنچ ــهروند. بر اس ــم ش بگویی
مثــاًل مي شــود بــه همۀ افــرادي کــه در ســوئیس زندگي 
مي کننــد گفــت شــهروند، امــا فکــر نمي کنــم بــه همــۀ 
کســاني کــه در تهــران زندگــي مي کننــد بشــود گفــت 
شــهروند چــون اصــالً آداب زندگــي جمعــي را بلــد نیســتند.

حــاال بــه نظــر تــو بیــن افــرادي کــه مي شــود بــه آنهــا   
گفــت شــهروند تفاوتــي وجــود دارد کــه بــر مبنــاي آن 

حقــوق متفاوتــي هــم داشــته باشــند؟
بلــه، حتمــاً وجــود دارد. بعضــي افــراد شــهروندترند. مثاًل   
ــد، ســعي  ــت مي کن ــن را رعای ــام قوانی ــه تم ــردی ک ف
مي کنــد در اجتمــاع اخالقي عمــل کند، رفتار مناســب و 
خــوب بــا دیگــران دارد، و کاًل شــهروندي و روش زندگي 
در شــهر را بلد اســت، با کســي کــه این مســائل را کمتر 
مراعــات مي کنــد متفــاوت اســت. ایــن فــرد مي توانــد 
از حقــوق بیشــتري هــم بهره منــد باشــد. یعنــي وقتــي 
ــد  ــذارد مي توان ــرام مي گ ــه اجتمــاع خــود احت ــردي ب ف

حــق بیشــتري هــم از اجتمــاع بخواهد.
در واقعیت هم این اتفاق مي افتد؟  

نــه کــه نمي افتــد. اتفاقــاً هــر چقــدر آدم اخالقي تر باشــد   
ــچ، در  ــد نمي شــود کــه هی از حقــوق بیشــتري بهره من

حقــش ظلــم بیشــتري هــم مي شــود.
منظورت دقیقاً از این حقوقی که مي گویي چیست؟  

شــغل و درآمد خوب، مســکن مناســب، امکانات تفریحي   
و آموزشــي کافــي، و از ایــن مســائل. 

وضعیــت زنــان را در نســبت میــان شــهروندي و حقوقي   
ــي؟ ــه مي بین ــي چگون ــه گفت ک

زنــان کــه جنــس دوم محســوب مي شــوند، حــاال چــه   
شــهروند خــوب باشــند چــه نباشــند. یعنــي همیــن کــه 
ــري. فرقــي  ــو زن هســتي، یعنــي یــک قــدم عقب ت ت

ــاری داري.  ــدي و رفت ــوع توانمن ــه ن ــد چ ــم نمي کن ه
شــاید اصــاًل بــه همیــن دلیــل کــه زنــان مي بیننــد هــر 
کاري بکننــد بــاز هــم درجــۀ دوم هســتند به دنبال رشــد 
و پیشــرفت نمي رونــد و کمتــر بــه فکــر جامعــه و آینــدۀ 
آن هســتند. یــک طوري بیشــتر به خودشــان و مســائل 

شــخصي خودشــان مي پردازنــد تــا اجتمــاع.
یعني با تعریف تو زنان کمتر شهروند هستند؟  

بلــه، البتــه از دو جهــت. یکــی بــه دلیــل شــرایطي کــه   
اجتمــاع بــه آنهــا تحمیــل مي کنــد، و دیگــري بــه خاطر 
ــه  ــر در جامع ــد و کمت ــان مي کنن ــه خودش ــري ک فک

نقش آفرینــي مي کننــد.
پــس بــا ایــن حســاب بــه تعبیــر تــو بایــد هــم از حقوق   
کمتــري برخــوردار باشــند چون نقــش  خــود را در جامعه 

ــد. ــا نمي کنن ایف
ــش  ــت پی ــض مثب ــث تبعی ــه بح ــت ک ــب اینجاس خ  
ــان را  ــد زن ــم، بای ــر بگوی ــم عامیانه ت ــد. بخواه مي آی
بــه زور بــه جامعــه کشــاند. یعنــي بایــد حقوق بیشــتري 
برایشــان در نظــر گرفــت تــا ترغیــب شــوند و بــه جامعه 
بیاینــد. البتــه ایــن تبعیــض بایــد در یــک دورۀ زمانــی 
مشــخص و تــا توانمنــد یــا همــان شــهروند شــدن زنان 

باشــد و بعــد برابــري بــه وجــود بیایــد. 
مي شــود ملموس تــر بگویــي کــه چطــور مي شــود ایــن   

تبعیــض مثبــت را اعمــال کــرد؟
ــه شــغل هاي  ــان ب ــا انتصــاب زن ــاًل در اســتخدام ی مث  
مدیریتــي. االن تعــداد زنانــی کــه داراي تجربــۀ کافــي 
مدیریتــي باشــند خیلــي کــم اســت. مــردان در دوره هاي 
مختلــف توانســته اند ایــن تجربیات را کســب کننــد. اگر 
الزامــي بــراي انتصــاب زنــان بــه پســت هاي مدیریتــي 
وجــود داشــته باشــد، کم کــم مــا صاحــب بدنــۀ قــوي 
مدیریتــي در میــان زنــان مي شــویم. شــاید در شــروع به  
خاطــر نداشــتن تجربــه نقــص و خلــل هــم در کارشــان 
باشــد، امــا بعــد از مدتــي درســت مي شــود و آنهــا هــم 
بــه قــول معــروف کار دستشــان مي آیــد. یــا بــراي زنان 
شــاغلی کــه مــادر هســتند بایــد تســهیالت ویــژه اي در 
نظــر گرفتــه شــود تــا هــم بــه کارشــان برســند و هــم 

ــان. ــه بچه داری ش ب
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بعــد از بــه قــول تــو برابــر شــدن کــه حقــوق زنــان و   
مــردان بایــد برابــر باشــد، بــه نظــرت حقــوق متفاوتــي 

ــان باشــد؟ ــژۀ زن ــه وی ــدارد ک وجــود ن
نــه. بعد از رســیدن بــه برابري به لحاظ شــهروندي، دیگر   
نبایــد تبعیــض و حقــوق متفاوتــي بــراي زنــان و مــردان 
بــه وجــود بیایــد. خودتــان هــم مي دانیــد، خیلــي وقت ها 
همیــن حقــوق و تبعیض باعــث نابرابري مي شــود. مثاًل 
همیــن چنــد وقــت پیش بحثــي بــراي زودتر بازنشســته 
ــگاه اول  ــن شــاید در ن ــان وجــود داشــت. ای کــردن زن
خــوب باشــد امــا در نهایــت بــه ضــرر زنــان اســت نــه 

ــان. به سودش
در مــورد مــادران شــاغل کــه گفتي هم همیــن وضعیت   
وجــود نــدارد؟ خیلــي از فعــاالن حقــوق زنــان معتقدنــد 
ــان،  ــي زایم ــاي طوالن ــل مرخصي ه ــهیالتي مث تس
ســاعت هاي شــیر و مــواردي مثــل اینها باعث مي شــود 
کارفرمایــان عالقــه اي بــه جــذب نیروهــاي زن نداشــته 
باشــند و همیــن هــم در نهایــت بــه ضــرر جامعــۀ زنــان 

اســت.
بلــه، ایــن هــم متأســفانه درســت اســت. مســائل زنــان   
خیلــي پیچیــده اســت و کارشناســان زیــادي بایــد بــراي 
ــه  ــد ب ــت بای ــاًل دول ــد. شــاید مث حــل آنهــا فکــر کنن
کارفرمایــان بــراي جــذب نیروهــاي زن امتیازاتــي بدهد 
ــن  ــم ای کــه همــان تبعیــض مثبــت مي شــود. نمي دان
هــم درســت اســت یــا نــه چــون ایــن مســئله واقعــاً نیاز 

بــه کارشناســي دارد. 
بــه نظــرت در حال حاضر زمینــه اي وجود دارد که بشــود   
گفــت حقــوق شــهروندي زنــان در آن رعایــت مي شــود؟
نــه، بــه نظــرم هیــچ زمینــه اي نیســت. یعنــي بخواهیم   
ــگاه کنیــم، حقــوق شــهروندي مــردان هــم  درســت ن

ــان. ــه زن ــد ب ــه برس ــود چ ــت نمي ش ــت رعای درس
جایــي وجــود دارد بــراي اعتــراض یــا اصــالح ایــن امــر   

ــه دســت شــهروندان؟ ب
اجتماعــي  شــبکه هاي  و  اینترنــت  لطــف  بــه   
مي توانیــم اعتــراض خودمــان را مطــرح کنیــم. امــا 
ــه دســت مســئوالن انجــام شــود و  ــد ب اصــالح بای
شــهروندان نقشــی در آن ندارنــد. البتــه همــان طــور 
ــم اول  ــعي کنی ــم س ــان ه ــد خودم ــم، بای ــه گفت ک

ــم.  ــهروندي بخواهی ــوق ش ــد حق ــیم و بع ــهروند باش ش

حق زن ها خـورده شده 

ــزارش  ــد در گ ــا می  گوی ــت ام ــری اس ــز دیگ ــمش چی اس
بنویــس ترانــه. 29 ســاله اســت و وقتــی وضعیــت تأهلــش را 
ــت.  ــس مجــرد موق ــد: »بنوی ــدد و می گوی می پرســم می خن
بــه زودی بــا عشــقم ازدواج می کنــم.« دیپلم فنــی و حرفه ای 
در رشــتۀ کامپیوتــر و فروشــندۀ یکــی از برندهــای ورزشــی 
اســت. گفت وگــوی مــا روی نیمکــت محوطــۀ یــک مرکــز 
ــاز  ــۀ کمــی از فروشــگاه محــل کارش آغ ــد و در فاصل خری

می شــود.
فکر می کنی شهروند به چه کسی می گویند؟  

ــین ها  ــه شهرنش ــر. ب ــت دیگ ــخص اس ــمش مش اس  
می گوینــد. شــهروند 

منظــور از حقــوق شــهروندی چیســت؟ تــا بــه حــال این   
ــارت را شــنیده ای؟ عب

ــراد  ــا منظــور از آن حتمــاً حقــوق اف ــه، نشــنیده ام. ام ن  
شهرنشــین اســت. حقــی کــه شهرنشــین ها در مقایســه 

ــد. ــراد روســتایی دارن ــا اف ب
می شود 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 می گویــم 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 شهرنشــین ها تفاوتــی وجــود دارد که   
باعــث شــود بر اســاس آن از حقــوق متفاوتــی برخــوردار 

باشند؟
تفــاوت کــه وجــود دارد. قطعــاً بیــن بــاالی شــهری ها   
ــات و  ــود دارد، در امکان ــاوت وج ــن شــهری ها تف و پایی
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.
مثاًل چه حقوق و امکاناتی؟  

داشــتن خانۀ خوب و متناســب بــا تعداد اعضــای خانواده،   
ماشــین خوب و مناســب اعضــای خانواده، غــذای خوب، 
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حقــوق ماهانــۀ خــوب و هــر چیــزی کــه کمــک کنــد 
صبــح کــه از خــواب بیــدار  می شــویم کاســۀ چــه کنــم 

چــه کنــم دســت نگیریم.
فکــر می کنــی بیــن زنــان و مــردان تفاوتــی وجــود دارد   
ــه خاطــر آن از حقــوق بیشــتری هــم برخــوردار  کــه ب

باشــند؟
بیــن زنــان و مــردان ثروتمنــد و فقیر تفــاوت وجــود دارد.   
یعنــی پــول باعــث تفــاوت می شــود. بــرای همیــن هــم 

حقــوق متفاوتــی دارنــد.
اگــر بحث پول و وضعیــت فعلی جامعه را کنــار بگذاریم،   
فکــر می کنــی بیــن زنــان و مــردان تفاوتــی وجــود دارد 
کــه باعــث شــود مردهــا حقوق بیشــتری داشــته باشــند؟

نــه، چــه تفاوتــی؟ زن  و مــرد بــا هــم تفاوتــی ندارنــد.   
اصــاًل مردهــا مگــر چــه کار خاصــی انجــام می دهنــد 
کــه حقــوق بیشــتری هــم داشــته باشــند؟ ما همــه مثل 

ــم. هــم هســتیم و در یــک جــا زندگــی می کنی
می توانــی مــواردی از حقــوق شــهروندی را نــام ببــری   

ــند؟ ــان باش ــد در آن یکس ــرد بای ــه زن و م ک
خانــه، ماشــین، شــغل، پــول، ســفر و کاًل همان هایی که   
قبــاًل گفتــم. هــر امکاناتــی کــه زندگــی آدم را راحت تــر 

 کنــد بایــد هــم بــرای مــرد باشــد و هــم زن.
ــه و فضــای  ــه جامع ــوط ب حــق شــهروندی فقــط مرب  
عمومــی اســت یــا فضــای خصوصــی و خانــه را هــم 

شــامل می شــود؟
ــه جامعــه و کل یــک کشــور  فکــر می کنــم مربــوط ب  
اســت. چیزهایــی کــه مثــال زدم بــه کل جامعــه مربوط 

ــر نیســت. ــک نف می شــود و مســئلۀ شــخصی ی
مــواردی از حــق شــهروندی می شناســی کــه مربــوط به   

زنــان باشــد؟
بــاز هــم بخواهم بگویــم همــان حقوقی که قبــاًل گفتم   
بــه ذهنــم می آید، منتها متناســب بــا زنان. یعنــی همان 

کار و پــول و خانه و... 
فکر می کنی زنان و مردان حقوق برابر دارند؟  

نــه، مــا زن هــا حقمــان در جامعــه خیلــی خــورده شــده   
ــت.  اس

چرا؟  

ــوق و  ــد و حق ــی ندارن ــول کاف ــا پ ــتر زن ه ــون بیش چ  
امکانــات کمــی هــم دارنــد. بایــد حقــوق زنــان در همــۀ 
جنبه هــا زیــاد شــود تــا ایــن عقب ماندگی شــان جبــران 

شــود. 
اگــر بخواهــی یکــی از ایــن حقوقــی کــه گفتــی پایمال   

ــی؟ ــدام را می گوی ــود، ک ــان داده ش ــه زن ــده ب ش
حــق زندگــی آزاد و آســان و شــاد آن طــور که خودشــان   

ــد. دوســت دارن
جایــی را می شناســی کــه اگر حقــی از شــهروندی ضایع   
شــد، بــرای برگردانــدن آن حــق بــه آنجــا مراجعــه کنــد؟
نــه، نمی شناســم. اگــر ایــن راه و چاه هــا را بــرای گرفتن   
ــب  ــم و از صاح ــودم می رفت ــد ب ــده بل ــوق عقب مان حق
فروشــگاه قبلــی کــه در آن کار می کــردم دو مــاه حقوقی 

را کــه طلبــکارم می گرفتــم.

زنــان در خــط مقــدم تحمــل نابرابري هــا قرار 
رند دا

مریــم دانشــجوي دکتــراي حقوق، 34 ســاله و متأهل اســت. 
ــر مفهــوم حقــوق شــهروندي دارد و آن را  ــي ب تســلط کامل
ــا توســل  ــد اســت ب ــد و معتق ــت مي دان ــان با اهمی ــرای زن ب
بــه ایــن مفهــوم مي تــوان بخشــي از نابرابري هــاي اجتماعي 
ــا او در  میــان زنــان و مــردان را برطــرف کــرد. گفت وگــو ب
دفتــر کار مشــترک بــا همســرش در حالــی صــورت می گیــرد 
کــه ســاعت کار مهدکــودک دختــر 5 ســاله اش تمــام شــده و 
ــم  ــا حضــورش قطــع می شــود. مری بارهــا گفت وگویمــان ب

در تعریــف حقــوق شــهروندي مي گویــد:

ایــن مفهــوم شــامل تمــام افــرادي مي شــود کــه در یک   
جامعــه یــا کشــور زندگــي مي کننــد، و بر حقوقــي صدق 
مي کنــد کــه هر فــرد در برابــر حکومــت از آن برخــوردار 
اســت و وظایفــي نیــز در قبال آن دارد کــه در ابعاد  مدني، 

سیاســي، فرهنگــي و اجتماعــي قابل بحث اســت.  
فکــر مي کنیــد بیــن شــهروندان تفاوتــي وجــود دارد که   
بــر مبنــاي آن از حقــوق متفاوتــي هــم برخــوردار شــوند؟

نــه، قطعــاً ایــن طور نیســت و  بر مبنــاي قانون اساســي   
ــد و از حقــوق  ــا هــم برابرن کشــور همــۀ شــهروندان ب
برابــري نیــز برخوردارند. البته این مســئله فقــط در قانون 
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آمــده و در واقعیــت چنیــن امــري محقــق نشــده اســت. 
در واقعیت چه اتفاقي افتاده است؟  

ــل مشــاهده اســت.  ــراي همــه قاب خــب نابرابري هــا ب  
ببینیــد آیــا افــراد در طبقه هــاي اجتماعــي مختلــف، در 
ــیت هاي  ــاوت، و در جنس ــب متف ــوام و مذاه ــان اق می
مختلــف از حقــوق یکســاني برخوردارند؟ قطعــاً این طور 
نیســت. متأســفانه نتوانســته ایم بــر مبنــاي ُمــر قانــون 
عمــل کنیــم و ایــن نابرابري هــا بــه صــورت مشــهودي 

بــروز کــرده  اســت.
ایــن نابرابري هایــي کــه مي گوییــد در میــان کدام یــک   
از گروه هــاي مختلفــي کــه گفتید بیشــتر قابل مشــاهده 

است؟
ــاري  ــۀ آم ــي جامع ــاي بزرگ ــر مبن ــم ب ــر بخواهی اگ  
دربرگیرنــدۀ هــر گــروه نــگاه کنیــم، زنــان در خــط مقدم 
تحمــل نابرابري هــا قــرار دارنــد. متأســفانه زنــان مــا در 
هــر محیــط اجتماعــي که باشــند، فرقــي هــم نمي کند، 
در خانــه، محــل کار، پــارک، خیابــان، متــرو، اتوبــوس و 
کاًل هــر فضــاي خصوصــي و عمومــي متحمــل ایــن 

نابرابري هــا مي شــوند. 
کمي مصداقی تر بگویید.   

مصــداق بــارز ایــن مســئله تصاحــب مناصــب اجتماعي   
اســت. بــه آمــار نــگاه کنیــد. تناســبي میــان تعــداد زنان 
ــي در  ــان صاحــب مناصــب مدیریت تحصیل کــرده و زن
کشــور وجــود نــدارد. ایــن یعنــي مدیریــت را در کشــور 
مــا امــري مردانــه مي داننــد کــه زنــان بــا وجــود کســب 
مــدارج عالــی تحصیلــی و طي کــردن رده هــاي مختلف 
شــغلي، حــق دســتیابي بــه آن را ندارنــد. حــاال ایــن یک 
مســئلۀ کالن اســت. نابرابــري در تمامــي ســطوح حتي 
واگن هــاي متــرو هــم گســترش پیدا کــرده  اســت. یعني 
ــت و کاًل زندگــي  ــن سرنوشــت و موقعی آنچــه در تعیی
ــان مــا تأثیرگــذار اســت امــري جــدا از توانایي هــا و  زن
قابلیت هــاي آنان اســت، و مســئلۀ جنســیت تمــام وجوه 

زندگــي آنــان را متأثــر مي کنــد.
وضعیــت حقوق شــهروندي زنــان را در حــوزۀ خصوصي   

ــد؟ ــه مي بینی چگون
مــن کار تحقیقــي مشــخصي در این بــاره انجام نــداده ام   

و تحقیقــي را هــم در ایــن زمینــه مطالعــه نکــرده ام. امــا 
برداشــتم بــر مبنــاي مشــاهدات عینــي ایــن اســت کــه 
شــاید در حــوزۀ خصوصي بــا وضعیت اســفبار تري مواجه 
باشــیم. انــواع خشــونت هاي خانگــي و آمــار باالیــي که 
در ایــن مــورد وجــود دارد خــود مي توانــد نشــانه اي بــر 
تأییــد این مدعا باشــد. مــن روزانــه پرونده هــاي عجیبي 
ــران ســال هاي  ــن ته ــه در همی ــي ک ــم. زن های مي بین
متمــادي و بــا داشــتن چندیــن فرزنــد، محــروم از حقوق 
اولیــۀ خــود زندگــي کرده انــد. شــاید باورتان نشــود، زنان 
مســني هســتند کــه چــون شوهرشــان اجــازه نمــي داده 
ــوادۀ خــود را  ــا خان ــد ی ــرون نرفته ان ــه بی ســال ها  از خان
ندیده انــد. یــا زنانــي در ســطوح بــاالي اجتماعــي بعــد 
از ازدواج از حــق کار و تحصیــل محــروم شــده اند. اگــر 
بخواهــم مثال هایــي از ایــن دســت بیــاورم خــودش یک 

مثنــوي رنــج آور مي شــود.   
منشور حقوق شهروندي دولت یازدهم را خوانده اید؟  

بله.  
جایگاه زنان را در آن چگونه ارزیابی می کنید؟  

ایــن منشــور بــدون نقــص نیســت امــا همیــن تدوین و   
انتشــار آن از ســوي عالي تریــن نهــاد اجرایــي کشــور به 
اعتقــاد مــن یــک گام بــه جلــو اســت. در ایــن منشــور 
بندهــاي مختلفي به حقوق شــهروندي زنــان اختصاص 
پیــدا کــرده، مثــل حــق برابــر در مشــارکت  اجتماعــي، 
ــا اســتفاده  ــت شــغلي مناســب، ی برخــورداري از موقعی
از تســهیالت بهداشــتي و درمانــي، کــه ممکــن اســت 
جامــع نباشــد امــا همــان طــور کــه گفتــم، همیــن کــه 
وجــود نابرابري هــاي جنســیتي در یــک ســند رســمي به 
رســمیت شــناخته شــده  خــودش یــک گام بــه جلــو اســت. 

تحقق این منشور را چقدر ممکن می بینید؟  
نقــص کار دقیقــاً همیــن جا اســت. مــن مي گویم خیلي   
خــوب، ایــن دولــت زمــان زیــادي بــراي تدویــن ایــن 
منشــور صــرف کــرده اســت. امــا ضمانــت اجــرای آن 
کجاســت؟ متأســفانه مــا از یک طــرف ضمانــت اجرایي 
نداریــم کــه همــۀ نهادهــا و دســتگاه هاي قانون گــذار و 
مجــري را موظــف بــه رعایــت ایــن منشــور بکنــد و از 
طــرف دیگــر هــم بــا مســئلۀ تغییــر دولت هــا مواجهیم. 
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ــادي  ــداد زی ــذارد و تع ــان مي گ ــت زم ــي االن دول یعن
کارشــناس را بــه کار مي گیــرد و ایــن منشــور را منتشــر 
مي کنــد تــا بتوانیــم از ظرفیت هــاي قانون اساســي براي 
احقــاق حقــوق شــهروندي اســتفاده کنیــم. اما بــا عوض 
شــدن دولت هــا و روی کار آمــدن افــراد جدید متأســفانه 
می بینیــم کــه هیــچ کــدام از برنامه هــاي گذشــته دنبال 
ــه دســت فراموشــي  ــاره ب ــز دوب ــه چی نمی شــود و هم

ــود.  ــپرده مي ش س
البتــه اگــر همین مســئلۀ حقــوق شــهروندي زنــان جزو   
مطالبــات عمومــي قــرار بگیــرد، هــر فــرد دیگــري هــم 
ــه پیگیــری آن اســت. ایــن در تبلیغــات  بیایــد ملــزم ب
کاندیداهــاي ریاســت جمهــوري قابــل مشــاهده بــود و 
ــد. ــم کــه همــه از حقــوق شــهروندي حــرف زدن دیدی

بلــه، ایــن درســت اســت. اما کــدام حقــوق شــهروندي؟   
ــه طیف هــاي سیاســي  ــگاه افــراد متعلــق ب قطعــاً در ن
مختلــف جایــگاه زنــان و حقــوق آنهــا متفــاوت اســت. 
برخــي حقوقــي کــه از دیــدگاه بســیاري از آقایــان بــه 
ــرد، خــود بسترســاز  ــق مي گی ــه اصطــالح تعل ــان ب زن

ــت.  ــتر اس ــاي بیش ــاد نابرابري ه ایج
پــس چــاره چیســت؟ فکــر مي کنیــد بــا چــه فراینــدي   
ــرد؟ ــق ک ــان را محق ــهروندي زن ــوق ش ــوان حق مي ت

از قدیــم گفته انــد حــق گرفتنــي اســت. اگــر بخواهــم   
پاســخ ســؤال شــما را بدهــم بایــد بگویــم همیــن جملۀ 
مختصــر و مفیــد مي توانــد مســیر را بــه ما نشــان بدهد. 
مــن فکــر مي کنــم اول بایــد ســطح آگاهــي را در میــان 
زنــان بــاال ببریــم. یعنــي مــن بــه عنــوان یــک زن باید 
بدانــم از چــه حقوقــي برخــوردارم و در صــورت ضایــع 
شــدن آن چطــور مي توانم حقــم را مطالبه کنم. مشــکل 
اولیــۀ مــا ایــن اســت کــه بخــش اعظــم جامعۀ زنــان ما 
از حقــوق خــود آگاه نیســت و مطالبه گــري را یاد نگرفته 
اســت. در ایــن وضعیــت حتــي اگــر قوانیــن و مقــررات 
کافــي هــم وجود داشــته باشــد نمي تــوان اقدام مناســبي 

داد.  انجام 

اسالم دین برابری و عدالت و آزادی است

منصــوره 41 ســاله و ســاکن کــرج اســت. فــوق دیپلــم علــوم 
ــد دارد. پســرش چهــارم دبیرســتان  آزمایشــگاهی و دو فرزن
اســت و دختــرش هشــتم دورۀ اول متوســطه. زودتــر از موعد 
بازنشســته شــده تــا بــه قــول خــودش بیشــتر بــه بچه هــا و 
درسشــان برســد. بــرای تربیــت و کمک بــه تحصیــل بچه ها 
زیــاد مطالعــه می کنــد و می گویــد تمــام تاشــش این اســت 
کــه مــادر بــا علــم و دانشــی باشــد. بــا او در متــروی تهــران 
ــی از او  ــم. وقت ــو می کن ــوم و گفت وگ ــنا می ش ــرج آش ـ ک
ــه  ــد، ب ــی می گوین ــه کس ــه چ ــهروند ب ــه ش ــم ک می پرس

ــد:  همــۀ افــراد حاضــر در متــرو اشــاره می کنــد و می گوی

بــه همــۀ افــراد جامعــه شــهروند می گویند. اگــر بخواهم   
ــرۀ  ــن ک ــان های ای ــۀ انس ــه هم ــم، ب ــت تر بگوی درس
خاکــی می گوینــد شــهروند. فرقــی هــم نمی کنــد ســیاه 
باشــی یــا ســفید، زن باشــی یــا مــرد، پیــر باشــی یــا جــوان. 
پــس بــا ایــن حســاب تفاوتــی بیــن شــهروندان وجــود   

ــدارد؟ ن
نــه، نــدارد. ایــن در قــرآن مجید هــم آمده  اســت. خداوند   
متعــال در ســورۀ انعــام گفتــه »و هــو الــذی انشــاکم من 
ــی اوســت آن کســی کــه شــما را  نفــس واحــده« یعن
ــن  ــوان بی ــس نمی ت ــت. پ ــده اس ــس آفری ــک نف از ی
بنده هــای 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 حق تــر از بقیــه باشــند؟
آن طـور کـه حقوق اسـالمی نشـان می دهد، بیـن افراد   
نباید تفاوتی باشـد. حتماً ماجرای گم شـدن سپر حضرت 
علـی )ع( در جنـگ صفین را شـنیده اید. آقـای محالتی 
کتابـی دارند که اگر اشـتباه نکنم عنوانـش قضاوت های 
حضـرت علـی )ع( اسـت. ایـن کتاب پـر اسـت از نکات 
آموزنـده. آدم وقتـی ایـن کتـاب را می خوانـد پـی می برد 
کـه وقتی می گویند عـدل علی، یعنی چـه. در این کتاب 
آمـده حضرت علـی )ع( زره خـود را در جنگ گم می کند 
امـا بعـد از چنـدی آن را تن یـک یهودی می بینـد. برای 
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پـس گرفتـن زره با مرد یهـودی نزد قاضـی می روند که 
خـود حضـرت او را منصوب کرده بوده اسـت. بعـد از ارائۀ 
همـۀ شـواهد، قاضـی به نفع فـرد یهـودی رأی می دهد. 
او کـه خـودش خبر داشـته زره متعلق به حضرت اسـت، 
خیلی تحـت تأثیر عدل جامعۀ اسـالمی قـرار می گیرد و 
اسـالم مـی آورد و از یـاران باوفای حضرت می شـود. این 
یعنی چه؟ یعنی اینکه اسـالم هیچ تفاوتی بین انسـان ها 

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. اسـالم به   
دلیل پاره ای 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 
محدودیت هایی به لحاظ حقوقی برایشـان وضع شده که 

در نهایـت هـم به نفع زنان اسـت نه به ضررشـان.
می شود برخی از این محدودیت ها را مثال بزنید؟  

همین داشتن اذن شوهر برای سفر که بحث های فراوانی   
هـم در مـورد آن می شـود. یا حق بـردن ارث بیشـتر. در 
مـورد اول دقیقـاً 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، اسـالم به 
اصطالح خودمان هوای آنها را بیشـتر داشـته است. زن از 
والدین خود ارث کمتری نسـبت به برادرانش می برد اما از 
طرف دیگر همسرش ارث بیشتری نسبت به خواهرانش 
دریافـت می کند. ایـن یعنی ضرری متحمل نمی شـوند.

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 
حقـوق بـه نظرتـان بایـد برابـری وجـود داشـته باشـد یـا نه؟

در اکثـر وجـوه حقـوق شـهروندی، بیـن زنـان و مـردان   
برابـری وجود دارد. جایی در اسـالم 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 می شـود یا فضـای خصوصی و خانـه را هم در بر 

می گیـرد؟
مـن در کل فکـر می کنـم حقـوق دو وجـه عمومـی و   
خصوصـی دارد و بالطبـع حقـوق شـهروندی هم همین 
طـور، یعنـی هم فضای عمومـی را در بر می گیـرد و هم 

فضـای خصوصـی را.
حقوق شهروندی ای وجود دارد که مختص زنان باشد؟  

نه، فکر نمی کنم. یعنی همان طور که حقوق شـهروندی   
مختص مردان وجـود ندارد، برای زنان هم چنین حقوقی 

نیست.
پـس شـما معتقدید که در جامعـۀ ما میان زنـان و مردان   

بـه لحاظ حقـوق شـهروندی برابـری وجـود دارد؟
نه، معتقد نیستم. چطور به این نتیجه رسیدید؟  

از صحبت هایـی که تا به حال داشـتید این طور اسـتنباط   
کردم.

من در مورد اسـالم صحبت کردم نه آنچه االن در جامعۀ   
ما وجود دارد. اسـالم دین برابری و آزادی و عدالت اسـت. 
امـا امـروز در برخی موارد ایـن برابری اجرا نمی شـود که 

زنان را هم شـامل می  شـود.
می شـود مثالـی از نابرابری هایـی کـه بین زنـان و مردان   

وجـود دارد بزنیـد.
مثال بارزی که می توانم بزنم در زمینۀ شـغل اسـت. خود   
من سـال ها در یک آزمایشـگاه مهم در یک بیمارسـتان 
دولتی مشـغول به کار بودم. با توجه به سـابقه و تجربه ام 
می بایسـت ارتقای قابل توجهی در طول آن سـال ها پیدا 
می کردم 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   
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ایـن و رفـع نابرابـری وجود داشـت؟
من برای ارتقای شـغلی ام به دیوان عدالت اداری شکایت   
کـردم اما نتیجـه ای نداشـت. کاهش سـاعت کار مادران 
دارای فرزنـد بزرگسـال هـم کـه نیاز بـه مصوبۀ مجلس 

دارد و بـدون وجـود قانـون نمی شـود راه به جایـی برد.

نابرابري همه جا هست حتي در صف نانوایي!

زهـرا 56 سـاله و خانـه دار اسـت و تـا سـوم راهنمایـي درس 
خوانده است. خانه داري و بزرگ کردن  سه فرزند و نگهداري 
از دو نـوه سـبب شـده تـا بـه قـول خـودش »بیشـتر عمرش 
در راه مدرسـه و کاس زبـان و میـدان تره بـار و کاس هاي 
ورزشـي« گذشته باشـد، و این یعني تعامل مستقیم و متناوب 
و پرسـابقه بـا شـهر. از او مي خواهـم بگویـد شـهروند بـه چه 

کسـي مي گویند.

به فردي که در شهر زندگي مي کند شهروند مي گویند.  
به نظرتان بین شهروندها تفاوت وجود دارد؟  

بله.  
چه تفاوتي؟  

بین افـراد در موضوعات مختلفي تفاوت وجـود دارد. بین   
پولدارهـا و فقیرهـا، بیـن تحصیل کرده هـا و بي سـوادها، 
بیـن بچه هـا و بزرگ ها، بیـن زن ها و مردهـا، بین پیرها 
و جوان هـا، بیـن همۀ اینها تفـاوت وجـود دارد. خدا همۀ 

انسـان ها را متفـاوت آفریده اسـت.
بـه نظرتـان شـهروندان با ایـن تفاوت هـا بایـد از حقوق   

متفاوتـي هـم برخـوردار باشـند؟
بله! هر کسـي بایـد بنا بـر ویژگي هاي خـدادادي خودش   
از حقـوق متفاوتـي هم برخوردار باشـد تـا روال دنیا پیش 

برود.
مي شود مثال بزنید؟  

یـک پیـرزن یا پیرمـرد به عنوان شـهروند بایـد این حق   
را داشـته باشـد که وقتي سـوار اتوبوس یا مترو مي شـود 
بتواند بنشـیند. یـا زن بـاردار همین طور. یـا مثاًل بچه ها 
حقشـان اسـت در یک هواي پاک زندگي کنند. معلوالن 

هـم باید از حقوق بیشـتري برخوردار باشـند.
مثاًل همین زندگی در هواي پاک که گفتید حق کودکان   

است، یعني زنان و مردان و افراد مسن چنین حقي ندارند؟
چـرا دارنـد، اما خب هـواي آلوده روي کودکان بیشـتر اثر   
مي گـذارد. البته درسـت مي گویید، روی افـراد پیر هم اثر 

مي گـذارد. 
پس مي توانیم از حقوق شهروندي ای نام ببریم که شامل   

همۀ افراد مي شـود؟
بلـه، بعضـي حقـوق  هسـت کـه بـراي همـۀ انسـان ها   
ضـروري اسـت و همـه بایـد از آنهـا بهره منـد باشـند. 

مي توانید بعضي از این حقوق را نام ببرید؟  
حـق داشـتن مسـکن خوب، هـواي پـاک، غذاي سـالم،   
مدرسـۀ خـوب، ماشـین خـوب و چیزهایـي مثـل اینهـا.
بـه نظرتان حقوق شـهروندي در فضاي عمومي و جامعه   
وجـود دارد یـا در فضـاي خصوصي و خانه هـم مي تواند 

وجود داشـته باشد؟
فکـر مي کنـم حقـوق شـهروندي بیشـتر براي مسـائل   

عمومـي و اجتماعـي باشـد. 
حق شهروندي ای وجود دارد که مخصوص زنان باشد؟  

بله، همان حق زنان باردار براي نشسـتن در وسـایل نقلیه   
یـا هـواي پاک بـراي زنان بـاردار.

زنـان غیربـاردار چه؟ حقي هسـت کـه زنان غیربـاردار را   
هم شـامل بشـود؟

بله هست، اما االن مثالي به ذهنم نمي رسد.  
فکـر مي کنید زنان و مـردان در حقوق شـهروندي با هم   

برابرند؟ 
خیر.  

دلیل این نابرابري به نظرتان چیست؟  
گفتـم کـه، زن و مـرد ذاتـاً با هـم متفاوت هسـتند و این   
تفـاوت در حقـوق شـهروندی بـه همیـن دلیـل اسـت.

به نظرتان مواردی در حقوق شـهروندي هسـت که حق   
زنـان نسـبت به مـردان ضایع شـود؟

بله، هست.   
مي شود مثال بزنید؟  

خب این نابرابري همه جا هسـت، مثـاًل در صف نانوایي،   
صـف تره بار، قبولی در دانشـگاه. دختر من بـا رتبۀ 5۰ در 
رشـته اي قبول نشد اما پسر یکي از آشنایانمان چون پسر 
بـود بـا رتبۀ ۱2۰ قبول شـد. انگار براي پسـران سـهمیۀ 
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بیشتري گذاشته بودند.
به نظرتان جایي هسـت که شهروندان اگر حقشان ضایع   

شـد به آنجا مراجعـه کنند؟
مـن کـه تا به حـال این کار را نکـرده ام اما انگار مي  شـود به   
شورایاري هاي محل براي اعتراض مراجعه کرد. البته دوندگي 

زیـادي مي خواهـد کـه این اعتراض ها به نتیجه برسـد. 

شهر با سالمندان مهربان نیست

اعظـم 66 سـاله اسـت و بـه صـورت افتخـاري در یکـي از 
کتابخانه هـاي غـرب تهـران کار مي کنـد. مي گویـد از اولیـن 
فارغ التحصیـان رشـتۀ کتابـداري در دانشـگاه تهـران بوده و 
عاقـه اش بـه این رشـتۀ ناشـناخته هنـوز هم باعـث تعجب 
اطرافیـان و آشـنایان اسـت. او صاحب دو فرزند اسـت که هر 
دو در خـارج از ایـران زندگـي  مي کننـد. شـش سـال پیش از 
همسـرش جدا شـده و بعد از 30 سـال کار در کتابخانۀ ملي، 
امـروز در یـک کتابخانـۀ کوچـک نزدیـک خانـه اش روزها را 
می گذرانـد. قـرار ماقاتمـان در همیـن کتابخانـه اسـت. از او 

خواسـتم شـهروند را تعریـف کند.

شـهروند به فـردي مي گویند کـه در یک جامعـه زندگي   
مي کنـد در حالـي که از حقـوق و وظایف خود نسـبت به 

جامعه آگاهـي دارد؟
یعنـي نمي تـوان فردي را که این آگاهي را ندارد شـهروند   

دانست؟
نـه، چون شـهروندي محصول جامعۀ مدرن اسـت. فردي   
کـه هنوز ویژگي هـاي زندگي در جامعۀ مـدرن را نمي داند 
نمي تواند شـهروند باشـد. شـهروندي محصـول آگاهي و 
مشـارکت اجتماعي اسـت و فرد باید نسبت به جامعۀ خود 

حساسـیت داشـته باشـد تا بتوان او را شـهروند نامید.
فکر مي کنید بین افرادي که شهروند هستند تفاوتي وجود   

دارد؟
از چه نظر؟  

از ایـن نظـر کـه بر مبناي تفاوتشـان حقـوق متفاوتي هم   
داشـته باشند؟

حقـوق متفـاوت از وظایف متفـاوت بر مي آید. خب طبیعي   
اسـت افـرادي که وظایف سـنگین تري در جامعه بر عهده 

دارند حقوق بیشـتري هم داشـته باشـند و بالعکس.

مي شود مثال بزنید؟  
مثـاًل یـک نظامي کـه براي خدمـت به جامعـه و تأمین   
امنیـت مـردم از جانـش مي گـذرد از حقوق بیشـتري در 

جامعـه برخوردار اسـت.
منظورتان از حقوق بیشتر دقیقاً چیست؟  

داشـتن جایگاه اجتماعـي باالتر، حقوق بیشـتر و کاًل هر   
چیـزی کـه زندگـي را راحت تـر مي کنـد.

پـس یکي از مباني تفاوت در حقوق شـهروندان را میزان   
وظایـف آنها مي دانیـد. به نظرتان به لحاظ جنسـیت هم 
باید تفاوتي بین زنان و مردان در حقوقشـان وجود داشـته 

باشد؟
قطعـاً نه. ما زنان زیادی در جامعه داریم که خیلی بیشـتر   
از مردان مشـارکت اجتماعي دارند و نسـبت به سرنوشت 
جامعه و کشـور خود حسـاس هسـتند. تعـداد زیـاد زنان 
تحصیل کـرده و آمـار باالي قبولـي دختران در دانشـگاه 
نسـبت به پسـران اتفاقاً به ما نشـان مي دهد که در میان 
شـهروندان، تعـداد زنـان دارد از مـردان پیشـي مي گیرد. 
بـه نظـر مـن کـه امـروز زنان نسـبت بـه مـردان خیلی 
وظیفه شـناس تر و دقیق تر هسـتند و بیشـتر از مردان در 
فعالیت هاي اجتماعي مشـارکت مي کنند. وقتي به تجربۀ 
خـودم و دوسـتانم حتي در نسـل هاي جدید نگاه مي کنم 
مي بینـم زنان نسـبت بـه مـردان هـم ردۀ خـود کاري تر 

هسـتند و احساس مسئولیت بیشـتري می کنند.
و از حقوق بیشتري هم برخوردارند؟  

در موارد محدودي بله و در اکثر موارد خیر.  
چرا؟  

چون یک جامعه با تاریخ چندصد سـالۀ مردسـاالري که   
عـادت داشـته زنان را از صحنۀ اجتمـاع دور نگه دارد و به 
قول قدیمي ها در پستو و دخمه قایم کند، وقتي یک دفعه 
بـا این حجم بـاالي زنان تحصیل کـرده و آگاه به حقوق 
خـود مواجـه مي شـود، نمي تواند تغییر کنـد و براي حفظ 
ایـن رویـۀ قدیمي رویکردهاي دفاعـي در پیش مي گیرد. 
بـراي همیـن هم زنان مـا االن بـراي اثبات خودشـان و 

گرفتن حقشـان در جنگ هستند.
این تضییع حقوقي که به آن اشـاره کردید در چه مواردي   

بیشتر مشـهود است؟
تقریبـاً در هرچـه کـه در اجتماع وجـود دارد، مي شـود این   
تبعیـض را دیـد. در همین کتابخانه شـما نگاه کنیـد. اول 
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کـه مـن آمـدم بخش مربـوط بـه زنـان کوچک تر بـود و 
صندلي هـاي کمتـري داشـت. وقتـي علـت را پرسـیدم 
گفتنـد تعداد مراجعه کنندگان مرد بیشـتر اسـت. بعـد از دو 
مـاه بر اسـاس کتاب هاي دریافتـي  اعضا دیدم در مـاه اول 
تعـداد زنـان و مـردان تقریباً برابـر و در ماه دوم تعـداد زنان 
بیشـتر اسـت. با همین آمار رفتم پیش رئیـس کتابخانه و 
وضعیت این شـد کـه االن مي بینید. این را تسـري بدهید 
بـه همـۀ جامعه. بر مبناي قانون نانوشـته اي، انـگار مردان 
باید حق بیشتري از زنان داشته باشند. حاال مي گویم قانون 
نانوشـته، اما قانون نوشـته هم در خیلي موارد به نفع مردان 

است.
حقوق شـهروندي ای مي شناسـید که مختص زنان باشد؟   

یـا اینکه باید باشـد و نیسـت؟
از باید باشـد و نیسـت ها که خیلي مي شـود مثـال زد. من   
از شـرایط خـودم مي گویـم. من دیگر یک زن سـالمند به 
حساب مي آیم هرچند که خدا را شکر سرپا و سالم هستم. 
خیلي از دوسـتان من هسـتند کـه به دلیل بیمـاري و این 
حرف ها مشـکالت جسـمی دارنـد. مي دانید کـه زن ها به 
خاطر فشـار کار خانه و زایمان خیلي زودتر از مردها گرفتار 
بیمـاري و پیري مي شـوند. امـا اینها به دلیـل نبود فضاي 
مناسـب در شهر تقریباً در خانه حبس هستند. فرزانه یکي 
از صمیمي تریـن دوسـتان مـن دچار مشـکلی در پاهایش 
شـده که نمی تواند خیلی سـرپا بایسـتد. ماه تا ماه تا وقتي 
که بچه ها با ماشـین دنبالش نرونـد از خانه بیرون نمي آید. 
چـرا؟ چون پارک نزدیک خانه شـان نیسـت. بـا اتوبوس و 
متـرو هم با این وضع شـلوغي کـه دارنـد نمي تواند جایي 
بـرود. هر جا هم که مي رود قطعاً پله هسـت و او نمي تواند 
از پله هـا بـاال بـرود. خب چرا بـراي این زنـان محیط هاي 
مناسـبي فراهم نمي کنند که خانه نشین نشوند. چند وقت 
پیش گزارشـي در یکـي از روزنامه ها خوانـدم با این عنوان 
که شـهر با سـالمندان مهربان نیسـت. عنوانش خیلي به 
دلم نشسـت چون خیلي خوب و در یک جمله مشـکالت 

را گفته بود.
جایـي را مي شناسـید کـه بشـود بـراي رفع و اصـالح این   

تبعیض هـا بـه آن مراجعـه کـرد؟
جایـي کـه وجود نـدارد. ما زنـان بایـد روي پـاي خودمان   
بایسـتیم و بجنگیم. همـان کاري که االن زنـان جوان ما 
دارنـد انجـام مي دهند. وقتي این تعداد باال از زنان در جامعه 

حضـور دارنـد و بـراي اثبات خود تالش مي کننـد، باالخره 
جامعـۀ مـردان هم قبـول مي کند که حقـوق آنهـا را بدهد.

برابری: کلیدواژة خواست های زنان

هفـت گفت وگویی کـه خواندید چکیده و معـرف گفت وگوهای 
مفصلـی اسـت کـه بـا 23 زن صـورت گرفتـه و بـا اسـتخراج 
شـاخص  پاسـخ ها، از میان آنها انتخاب شـده است. مسئلۀ قابل 
توجـه در ایـن گفت وگوهـا اعتقاد راسـخ مصاحبه شـونده ها 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 ردۀ دوم ایـن اظهارات قرار دارد. بیان تجربیات 
شـخصی مختلـف از این نابرابری ها که بیشـتر با حوزۀ شـغلی 
ارتبـاط دارد در راسـتای تأکیـد بـر همین باور اسـت. ناآشـنایی 
یـا بی اعتمـادی و ناامیدی نسـبت به مراجع رسـیدگی به موارد 
تضییـع حقوق و احقاق حقوق تضییع شـده موضوع مورد توجه 
دیگری اسـت که در بیشـتر این گفت وگوها دیده می شـود. اما 
آنچـه از گفت وگوهـا بر می آیـد 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 تحصیات دانشـگاهی نیز وجـود دارد که 
لـزوم برنامه ریـزی  بـه منظـور آگاهی بخشـی در ایـن حـوزه را 
بیـش از پیش روشـن می کند. بـه این ترتیب، نداشـتن آگاهی 
کافـی در مـورد حقـوق خـود به عنوان یـک شـهروند در حوزۀ 
عمومـی و خصوصـی و نحوۀ احقـاق آن مهم ترین مـورد قابل 
مشـاهده در اکثریـت زنان  مصاحبه شـده اسـت. دغدغۀ شـغل 
نگرانـی مشـترک همـۀ این زنان اسـت کـه در زنان با سـنین 
باالتر در مورد دخترانشـان بروز می کند. نبود شـغل مناسـب و 
برخوردار نبودن از جایگاه و مرتبۀ شـغلی متناسـب با توانایی ها 
مـورد اشـارۀ تمامی زنان مصاحبه شـده اسـت. اما نکتـۀ پایانی 
که شـاید در متن پیاده شـدۀ این مصاحبه ها 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 می کردند در چشـم ها و لحن 
صدایشـان مـوج مـی زد. زنانـی که بـا وجود تمامی مشـکات 
لبخنـد می زننـد و امیدوارنـد. امیـدی کـه شـاید بتوانـد نیروی 

محرکـۀ تغییر بـه همت خود زنان باشـد.
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