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صاحبنظران بر رفع موانع مشارکت سیاسی زنان در انتخابات شوراها تأکید کردند

سهم ناچیز زنان از کرسیهای مدیریت شهری

مژگان جمشیدی

با پایان یافتن ثبتنام پنجمین دوره انتخابات شـــوراهای اســـامی شهر
و روســـتا ،وزارت کشـــور اعالم کرد که حدود  18هزار زن و بیش از  269هزار
مرد بـــرای حضور در شـــوراها ثبتنام کردند ،بدیـــن ترتیب حدود 93.7
درصد کل ثبتنامکنندگان مرد هســـتند و زنان تنها  6.3درصد این آمار را
به خود اختصاص دادهاند.در همین حال آمارها نشـــان میدهد تعداد کل
داوطلبان زن برای شـــوراهای شـــهر  6هزار و  743نفر و داوطلبان مرد 48
هزار و  145نفر ،است و در بخش شوراهای روستاها نیز  11هزار و  142نفر زن
و  221هزار و  395نفر مرد ثبتنام کردند که چندین برابر ثبتنام شدگان
شـــهری اســـت .حال آنچه در این میان قابـــل تأمل اســـت درصد پایین
مشـــارکت زنان در کاندیداتوری انتخابات شـــوراهای شـــهر و روستاست
و این پرســـش را در اذهـــان ایجاد میکند کـــه چرا زنان ایرانـــی با توجه به
توانمندیهـــای باالیی که در عرصههـــای علمی و فرهنگـــی دارند چندان
عالقهای به مشارکت سیاســـی در انتخابات و اعالم کاندیداتوری ندارند؟
و اینکه اساســـاً زنان راه یافته به شـــورا تا چـــه اندازه میتواننـــد در تحقق
مطالبات عمومی زنان نقش داشـــته باشند؟ از ســـوی دیگر این پرسش نیز
مطرح اســـت که آیا شـــوراها به عنوان پارلمانهای شـــهری میتوانند در
تحقق مطالبات عمومی زنان نقش داشته باشند یا خیر؟
 ëëمطالبات عمومی زنان کشور چیست؟
معاون رئیس جمهوری در امور زنان
و خانواده مطالبات عمومی زنان کشـــور
را راهانـــدازی پارکهای بانـــوان ،بازارچه
و نمایشـــگاه دائمـــی عرضـــه و فـــروش
صنایع دســـتی ،کلینیکهای تخصصی
بیمارســـتانی ویژه زنان و اماکن ورزشـــی
خـــاص زنان بـــه ویـــژه اســـتخر معرفی
میکنـــد .شـــهیندخت موالوردی در این
باره به ایســـنا گفته اســـت :تفکیک و مرز
مشـــخصی بین مطالبات زنان شهری و
روستایی نداریم .مطالبات عمومی زنان
باید مورد توجه جدی شوراها قرار گیرد و
با توجه به نیازها و امکانات محلی تحقق
این خواستهها را پیگیری کنند.
او میافزایـــد :ثبتنـــام زنـــان در
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا
فرصتی برای تحقق «حق آنان بر شهر»
بـــود و تـــا زمانی که چه در شـــهر و چه در
روستا به تعداد الزم زن در ترکیب شوراها

نداشته باشـــیم کمتر میتوان به تحقق
حق آنان بر شهر امیدوار بود.حضور زنان
در شـــوراها میتواند بسیار کمک کند که
شهر و روستا محلی مناسب برای زندگی
زنان باشـــد اما در حال حاضر شاهد این
وضعیت نیستیم.
امـــا مدیر کانون عالی زنان و توســـعه
پایـــدار ایـــران مطالبـــات زنان کشـــور را
چیـــز دیگـــری میداند .شـــهال الهیجی
توگـــو بـــا «ایـــران» میگوید :من
در گف 
معتقـــدم اگر قوانیـــن شـــهروندی و آن
پروتـــکل شـــهروندی در جامعـــه مـــا جا
بیفتد و به اجرا گذاشته شود قطعاً بخش
قابل توجهی از مطالبات جامعه تحقق
مییابد و بسیاری از مسائل زنان هم حل
میشود .برای همین فکر میکنم مسائل
و مطالبـــات زنان جامعه ما اینقدر پیش
پا افتاده نیســـت ،اینکه پـــارک ویژه برای
بانـــوان تأســـیس کنیم یا ورزشـــگاه زنان
یا کلینیـــک زنانـــه و هر چیـــز دیگری که

فاصله بین زن و مرد را بیشـــتر کند ،اینها
به صالح نیســـت حـــاال شـــاید در برخی
شـــهرها الزم باشـــد یک پارک ویژه زنان
هم داشته باشـــیم ولی این نباید تبدیل
به یـــک مطالبه عمومی بـــرای کل زنان
جامعه شود.
این فعال زنـــان میافزاید :وقتی این
همه مرد طرفدار تســـاوی حقـــوق زن و
مرد هســـتند این کـــم بینی اســـت که ما
صرفاً دنبال این مطالبات پیش پا افتاده
باشـــیم .با این کار فقط به مسأله شکاف
جنسیتی بیشتر دامن میزنیم .شاید در
گذشـــته یعنی  10تا  20ســـال پیش اینها
جزو مطالبات زنان بوده باشـــد اما امروز
دیگـــر نیـــاز زن جامعه ما اینها نیســـت.
مـــا در حـــال حاضر شـــاهدیم کـــه زنان
کشـــورمان وارد عرصههـــای اقتصـــادی
شـــده و کارآفریـــن شـــدهاند در چنیـــن
شرایطی دیگر نباید به عقب نگاه کنیم،
باید نگاهمان رو به جلو و به جهانی باشد
که زنان در آن صاحب قدرتهای بزرگ
هستند زنانی چون خانم آنگال مرکل که
نهایت درایت و افتخار آلمانیهاســـت.
کاری که او برای رفـــاه عمومی زن و مرد
جامعهاش انجام داده و اقداماتی که در
حوزه فرهنـــگ ،انرژیهای پاک ،محیط
زیست و ...انجام داده کم نظیر است.
در همیـــن حـــال آذر منصوری ،عضو
شـــورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران
اســـامی و جمعیـــت زنـــان مســـلمان
نواندیش نیـــز به «ایران» میگوید :اینکه
زنان ما چه مطالباتی از شوراها دارند نیاز
به بررسیهای بیشـــتر دارد .برای همین
یکی از انتقاداتی که به شـــوراهای گذشته
وارد است این اســـت که تا به امروز هیچ
نوع ظرفیت پژوهشـــی مرتبط با مسائل
شـــهری ایجاد نکردنـــد یا اگر هـــم بوده
تأثیر ایـــن پژوهشها بر رونـــد مدیریت
شـــهری خیلی کم بوده اســـت .بنابراین
پیشـــنهاد میکنم یـــک گروه پژوهشـــی
متشـــکل از متخصصان و فعاالن حقوق

شهیندختموالوردی:ثبتنام
زنان در انتخابات شوراهای
اسالمی شهر و روستا فرصتی
برای تحقق «حق آنان بر شهر»
بود و تا زمانی که چه در شهر و
چه در روستا به تعداد الزم زن
در ترکیب شوراها نداشته باشیم
کمتر میتوان به تحقق حق آنان
بر شهر امیدوار بود
زنان در کنار شوراها ایجاد شود تا بتوانند
در مـــورد نیازها و مطالبات ضروری زنان
مطالعات الزم را انجام دهند تا اعضای
شـــورا بتوانند بـــرای آن راهـــکاری اتخاذ
کنند.
ëëآیا شـــوراها میتوانند مطالبات زنان را
پاسخدهند؟
آذر منصـــوری در این بـــاره میگوید:
اگر بـــه قانون شـــوراهای شـــهر و روســـتا
اشـــراف داشـــته باشـــیم میبینیم که در
شـــهر وظایف و اختیاراتی برای شوراهای
شـــهر تعییـــن شـــده و تقریباً مســـئولیت
شوراها روی مسائل اقتصادی ،خدماتی،
فرهنگـــی ،محیـــط زیســـتی و عمرانـــی
شهرها و روســـتاها تمرکز دارد .شوراها به
عنـــوان یک نهـــاد دموکراســـی میتوانند
بیشـــترین نقـــش را در توزیـــع عادالنـــه
منابـــع در شـــهرها ایفـــا کننـــد کـــه اتفاقاً
بخش عمـــدهای از اینها به موضوع زنان
مربوط میشـــود .امـــا متأســـفانه امروزه

توجه چندانـــی به مطالبات زنان با توجه
به آنچـــه که در عرصه مدیریت شـــهری
برعهده شـــوراها گذاشـــته شده نمیشود
در حالی که شـــوراها بیشترین نقش را در
امکان استفاده برابر از محیطها و مبلمان
شهری و توزیع عادالنه منابع دارند و این
امـــر در صورتی محقق میشـــود که برای
این کار برنامه وجود داشته باشد.
شـــهال الهیجی نیـــز معتقد اســـت که
شـــوراها باید مشکالت زنان جامعه را اول
بشناســـند و بر اســـاس آن راهکار بدهند.
او میگوید :مســـلماً مســـائل اقتصادی و
زیست محیطی شـــهرها یکی از مطالبات
زنـــان میتواند باشـــد و شـــوراها به خوبی
میتوانند در این موارد نقش آفرین باشند.
ëëموانع را بردارید ،زنان مشارکت کنند
بـــا اینکه زنـــان در حـــال حاضر نقش
بســـیار کمرنگـــی در ترکیـــب اعضـــای
شوراهای شـــهر و روســـتا دارند حال این
پرسش مطرح اســـت که چه چیزی مانع
مشـــارکت آنـــان در انتخابـــات و ورود به
عرصه رقابت با مردان شده است .معاون
رئیس جمهوری در امـــور زنان و خانواده
در پاســـخ بـــه اینکه چرا زنـــان از ثبتنام
شوراها استقبال نکردند میگوید :امیدوار
بودیم کـــه زنان از ثبتنـــام در انتخابات
شوراهای اسالمی شـــهر و روستا استقبال
گســـتردهای کنند ولی این اتفاق رخ نداد.
باید آســـیب شناسی شود که چرا با وجود
تحـــوالت رخ داده در چهـــار ســـال اخیر،
زنان زیادی در انتخابات شوراها ثبتنام
نکردهاند ولـــی امیدواریـــم در انتخابات
اقبال بیشـــتری به زنان و برنامههای آنها
شـــود و تغییر محسوســـی در تعداد آنان
در شـــوراها داشـــته باشـــیم و زنانی که در
حوزههـــای مختلف متخصص هســـتند
وارد ایـــن پارلمانهـــای محلـــی شـــده و
تأثیرگذار باشند.
آذر منصـــوری ،نیـــز در ایـــن بـــاره به
«ایـــران» میگویـــد :اینکـــه چـــرا تعداد
کاندیداهای زن کم است دلیل اصلیاش

شهال الهیجی :اینکه چرا زنان
کم استقبال کردند به دلیل
این است که همیشه پیش پای
کاندیداتوری زنان سنگ اندازی
شده است ،سنگ اندازی در تأیید
صالحیتها نمونهای از این
موارد است .بنابراین فکر نکنید
که زنان کشور ما عالقهای به
مشارکت در امور سیاسی ندارند
برمیگـــردد بـــه موانعـــی که پیـــش پای
مشـــارکت سیاســـی زنان گذاشـــته شده
اســـت که البته این امر در همه جای دنیا
وجود دارد و یک پیشینه تاریخی دارد .بر
اساس این پیشینه تاریخی اگر دقت کنیم
میبینیم که قدرت سیاســـی ،اقتصادی
زنان و میزان تسلطشان بر منابع قدرت
همیشه کمتر و محدودتر بوده و با مردان
برابر نیســـت .بـــه دلیل همین پیشـــینه
تاریخی و شـــکاف جنســـیتی که همیشه
وجود داشـــته نمیتـــوان انتظار داشـــت
در ایران نیـــز اتفاق خاصی بیفتد و اینکه
زنان بتوانند در عرصه مشارکت سیاسی
حضور فعال پیدا کرده و تمرین سیاسی
کننـــد و چیز یاد بگیرند .از ســـوی دیگر با
چنین پیشـــینهای مشارکت سیاسی زنان
به خودی خود هم اتفـــاق نخواهد افتاد
و حتـــی گاهی ممکن اســـت به تشـــدید
شکافهای جنسیتی هم بینجامد.
ایـــن عضـــو شـــورای مرکـــزی حـــزب

اتحاد ملت ایران اسالمی میگوید :البته
عوامـــل دیگری هم وجـــود دارد که مانع
حضور فعـــاالن زنان به عنوان کاندیدا در
انتخابات میشود ولی اصلیترین عوامل
همینهایی بـــود که گفتم .بـــرای همین
معتقدم عدالت جنسیتی باید در سطح
جامعه ما به یک گفتمان تبدیل شـــود و
ســـپس به یـــک راهبرد بینجامـــد تا فضا
برای حضور بیشتر زنان نیز فراهم شود.
او میافزایـــد :خوشـــبختانه بـــا روی
کار آمـــدن دولت یازدهم و فعال شـــدن
معاونـــت زنان ریاســـت جمهـــوری این
ظرفیت تا حدودی ایجاد شده به طوری
که معاونت زنان در تدوین برنامه ششم
توســـعه حضور فعالی داشـــت .از سوی
دیگر بکارگیری زنان به عنوان بخشـــدار
و فرماندار در برخی نقاط کشور دستاورد
معاونت امـــور زنان ریاســـت جمهوری
اســـت چـــون بـــا گفتمانســـازی در این
حوزه تا حدودی توانستند عرصه را برای
مشـــارکت زنان باز کنند و امروز اگر شاهد
افزایش یک درصدی در ثبتنام زنان به
عنوان کاندیداهای شـــورای شهر نسبت
بـــه دوره قبـــل هســـتیم حاصـــل همین
گفتمانهاســـت که البته کافی نیســـت و
حاال حاالها باید تقویت شود.
منصـــوری خاطرنشـــان میکنـــد :به
اعتقـــاد مـــن گفتمان عدالت جنســـیتی
باید به یک ســـری جریاناتی منتج شـــود
مثالً احزاب در فهرســـتهای انتخاباتی
نیز جایگاه ویژهای را به زنان بدهند و در
کنار این الزم اســـت دولـــت هم تدابیری
را در قانون انتخابـــات برای این موضوع
اتخاذ کرده و پیشـــنهاد دهد .چون امروز
تجربـــه دنیا نشـــان داده کشـــورهایی که
موفق شـــده اند بر این شـــکاف جنسیتی
غلبه کننـــد و آن را کنـــار بگذارند نه تنها
جامعه مدنی پویاتری دارند بلکه شاهد
موفقیتهـــای چشـــمگیری در عرصـــه
مشـــارکت زنان در حوزههـــای فرهنگی،
اقتصـــادی و سیاســـی هم هســـتند .زنان

آذر منصوری :اینکه زنان ما
چه مطالباتی از شوراها دارند
نیاز به بررسیهای بیشتر دارد.
برای همین یکی از انتقادهایی
که به شوراهای گذشته وارد
است این است که تا به امروز
هیچ نوع ظرفیت پژوهشی
مرتبط با مسائل شهری مربوط
به زنان ایجاد نکردهاند
کشـــور ما نیز شایســـتگی این را دارند که
در عرصههـــای فرهنگـــی و سیاســـی و
اجتماعی بیـــش از این حضور فعاالنهتر
داشته باشند.
شهال الهیجی ،مدیر کانون عالی زنان
و توســـعه پایدار ایران نیز میگوید :اینکه
چرا زنان کم استقبال کردند به دلیل این
است که همیشه پیش پای کاندیداتوری
زنـــان ســـنگ انـــدازی شـــده اســـت،
ســـنگ اندازی در تأییـــد صالحیتهـــا
نمونـــهای از این مـــوارد اســـت .بنابراین
فکر نکنید که زنان کشـــور ما عالقهای به
مشـــارکت در امور سیاســـی ندارند .خیر
این طور نیســـت اما چون یک نهاد دیگر
هســـت که صالحیتشـــان در گرو تأیید
آنهـــا اســـت و عموماً صالحیتهـــا را رد
میکند و زنان این مشـــکالت را میدانند
کـــه از همـــان بـــدو کار با چه مشـــکالتی
روبـــهرو خواهند شـــد؛ بیانگیزه شـــده و
کمتر شرکت میکنند.

