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مأموریتی دشوار برای بهبود وضعیت زنان

عکس :علی محمدی ایران

مریم جهان پناه
روزنامه نگار

همگرایــیوهمافزایــیالزمــهحلمشــکالتاســت
حــاالفرقینمیکنــددرحــوزهزنــانوخانوادهباشــد
یــادرحوزههــایدیگرمهمایناســتکــهتعاملبین
دســتگاهی،اجماعنظــرودیدگاهبــهوجودآیــداینها
بخشــیازگفتههایمعصومهابتــکار معــاونرئیس
جمهوریدرامورزنانوخانوادهاست.اومعتقداست
بایدبایکنگاهملیبرایپیشــبردبرنامههایکشوردر
خصوصوضعیتزنانگامهایاساسیبرداشت.با
ویدربارهچالشهاوبرنامههایپیشرودرحوزهزنان
وخانوادهگفتوگوکردیمکهمیخوانید.

مهمترینچالشحوزهزنانچیســتوانتظار
شــماازنهادهاییکهدرگذشــتهبهعنــواننهادهای
منتقدمطرحبودندچیست؟

سالنامه 96
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سیاســتورویکــرداصلــیماهمگرایــیبودهوهســت.من
نشســتهاوجلســاتزیادیبــاخانمهایــیکهمنتقــدبودندو
دیدگاههایاصولگراونگرشهایمتفاوتیباایندولتداشتند
برگــزارکردیم.ســعیمیکنیــمهمگرایــیرابیشــترواینتکثر
دیدگاههارادربرنامههالحاظکنیم.ازدوستانهمانتظارداریم
بــارویکردتعاملــیکــهوجــود داردهمکاریهــای الزم صورت
بگیــردحتیاالنچنــدتفاهمنامهرابــاارگانهــاونهادهاییکه
مرتبطهســتندمنعقــدکردهایمکهفــراجناحیاســتوانتظار
داریم دوســتان با یک نگاهملی ،برای پیشبرد برنامههای کشور
درخصوصوضعیتزنانباماهمکاریوتعاملکنند.تاکنون
انتقادهــا و هجمههــای زیادی بــوده و هجمههــا هنــوز از دوران
سازمانحفاظتمحیطزیســتادامهدارد،اماامیدواریمروند
ایــنتعامــلراادامــهبدهیــمچونمســألهزنانبحــثمهمی
اســتودرخیلیازابعــادوزمینههااتفاقنظروجــوددارد.مثالً
ماهمکاریخیلیخوبیباقوهقضائیهداریم،اگربخواهیمیکی
ازمشــکالتحوزهزنانراعنوانکنیممباحثومسائلحقوقی
است.مانیازمندبازنگریوتقویتدراینحوزههستیمکهبرای
اینکارازچندزاویهشروعکردیم.شورایفقهیوحقوقیدرست
کردیــم که دراین شــورا هم صاحبنظــران حوزوی ،دانشــگاهی
وهــمقضاتحضوردارنــد.یعنیترکیبیازافــرادیکهدرمتن
مسائل زنان و خانواده هستند .تاکنون هم بسیار مباحث خوبی
رابــرایاصالحقوانینورویههاواصالحــاتموردنیازمعاونت
زنــانبرایجهتگیریالزمدرمســائلفقهیوحقوقیراپیش
بردهایم.حتیسفرهاییبهقمداشتیمکهدرآنجاباعلماومراکز
حوزویسلســلهنشســتهاییداشــتیمکهامیدواریــمبتوانیم
سلسلهمسائلیراکهبرنامهریزیکردیمباکمکمراکزحوزوی
درموضــوعزنــانوخانوادهدنبالکنیمتانظــراتمتنوعی راکه
درحــوزهزنانهســت بشــنویموموضــوعرابهبحــثبگذاریم.
ســعیمیکنیــمموضوعهایــیکــهاالندرمتنجامعــهوجود
دارددرآنجــاهمبهبحثگذاشــتهشــودوتعامــلاتفاقبیفتد.
دانشگاههانیزپیشنهاددادندکهعالقهمندهستندباحوزهزنان
ومراکزحوزویتعاملداشــتهباشند،ازطرفیکارگروهیبهنام
کارگروهمطالعاتزنانداریمکهدرنخستیننشستآن20مرکز
پژوهشــی،مطالعاتــیودانشــگاهیوحــوزویدرآنفعالیــت
میکنندکهتنظیمسیاستهایمشترکوهمکاریمطالعاتی

دراینکارگروهبرایمااهمیتزیادیدارد.دربحثحقوقینیز
دراینشــشماهگذشتهماتمرکزمانرادرپیشبردالیحهتأمین
امنیــت زنان در برابر خشــونت گذاشــتیم کــه مهمترین الیحه
معاونتزنانریاســتجمهوریاســت.درحالحاضرتعامل
خیلیخوبیباقوهقضائیهدرنوشــتنمتناینالیحهداشتهایم
که سند پشــتیبان آن را معاونت آماده کرده است و بزودی برای
دولت و مجلس فرستاده می شــود.عالوه برآن تعامل ما با قوه
قضائیهدرخصوصبازدیداززندانهابودکهدرسفرکرمانازبند
زنانآنجابازدیدکــردموازنزدیکبازندانیانگف 
ت وگوکردیم.
خــببرایمنخیلیجالبوبهترازآنچهکهفکرمیکردمبود.
ازکارگاههــایمهــارتزنانبازدیدکردیم،البتــ هبندخوابگاهها
فشردهومناسبنبودولیبقیهفضاهاخوببود.اصالحقوانین
ونــگاهحقوقــیدرخصوصمســائلزنــانیکــیازرویکردهای
مهمیاســتکهدرحــالحاضرداریم،ازطرفــیمعاونتزنان
پیگیر الیحــهحمایت ازکودکانونوجواناننیز اســتکــه االن از
کمیســیونحقوقیوقضاییردشدهودنبالاینالیحههستیم.
از طرفی در خصوص تابعیت ،مســأله ســن ازدواج و بحث گذر
نامهو.....پیگیرهســتیم.یکــیازموضوعهایمهمدرپیشــبرد
اینلوایــحتعاملواجماعدرقوهقضائیهومراکزفقهیاســت.
دستیارویژهحقوقشهروندیمعاونتزناننیزمنصوبشدتا
ب هصورتخاصرویحقوقشهروندیزنانباخانمموالوردی
همکاریکنندچونبحثمهمیاستتاسیاستخودرادنبال
کنیموجاهاییکهنیازبهآموزش،اصالحقوانینوبازنگریآنها
هســتورودکنیم.درموضــوعآموزشنیزیکــیازتعامالتما
بــاوزارتآموزشوپروشخواهدبــود.همچنینطرحهاییدر
زمانخانمموالوردیاجراشــدهکهســعیداریــمآنطرحهارا
دنبال کنیــم.از زاویه دید مباحث حقوقــی ،ما یک جهت گیری
خیلیجــدی را از ابتدای دولت دوازدهــم درخصوصموضوع
خشونتدنبالکردیموبرایهمینمنظورعالوهبرکارقانونیبا
مجلسوپیشبرداینالیحهباقوهقضائیه،کارخاصیرادربحث

یکیازمشکالتحوزهزنانمباحثومسائلحقوقیاست.
مانیازمندبازنگریوتقویتدراینحوزههستیم برایاین
کارشورایفقهیوحقوقیدرستکردیمکهدراینشورا
صاحبنظرانحوزوی،دانشگاهیوهمقضاتحضوردارند.
آموزشکردیموسعیمیکنیمآموزشومهارتهایزندگیرا
برایکاهشخشونتدردستورکارخودبادستگاههایمختلف
داشتهباشیم.

انتظــاراتزنــانجامعهدرچهارســالگذشــته
درخصوصپســتهایمدیریتیباالرفتــهچراکه
یکــیازوعدههایرئیــسجمهــوریدرانتخابات،
اختصــاص 30درصدازپســتهایمدیریتیبرای
زنانبود.معاونتزنانچهقدمهاییرابرایمحقق
شدناینامربرداشتهاست؟

آقایرئیسجمهوریرویاینموضوعخیلیتأکیدداشتند.
مــاهممکاتباتیراباهمهوزیرانانجــامدادیمواعالمکردیمتا
وضعیــتموجــودخودرابهماگــزارشدهند.مکاتبــهایهمبا
اســتاندارانانجــامدادیمکهآنهاهمبایددرســطحاســتاناین
برنامــه 30درصدرااجراکنندوباســازماناموراســتخدامیهم
هماهنــگکردیمکــهبهطــورمنظمایــن 30درصــدراگزارش
دهند.گزارشــیکهمــاداریمحدود 6یا 7معــاونوزیردرهمین
مــدتاخیــراضافهشــدهاند.بههرحــالبهنظرمیرســدروند،
روندمثبتیاستولیهنوزتاآندرصدقابلقبولخیلیفاصله
داریــم.برخــیازوزارتخانههامثلوزارتبهداشــتبایدخیلی
بیشــترتالشکنند،البتهاالناینوزارتخانهمعاونومشــاورزن
داردولیبایدنسبتبهاینموضوعبیشترتوجهکندو...

زنانمابرایحضوردرمحافلبینالمللینیازبه
اجازههمسربرایخروجازکشوردارندبرایرفعاین
مشکلچهکردید؟

حضــور در عرصههــای بینالمللــی یکــی از مهمتریــن
عرصههــایحوزهزناناســتبهطوریکهیکیازسیاســتهای

رئیــسجمهــوریبودکهازســویایشــانابــاغشــدوهمکاری
بینالمللــیهمــوارهمــوردتأکیدایشــانبــود.مــافرصتهای
بســیارزیادیبرایهمکاریهــایبینالمللیداریم.همچنین
توانافزایی،مهارتآموزیوبحثاشتغالحوزهزنانضرورت
دارد.متأســفانهمــادرگذشــتهدرشــاخصتفکیــکجنســیتی
جایــگاهخوبــینداشــتیمدرحالیکه 4شــاخصداردکــهدردو
شــاخصآنیعنیآموزشوبهداشــتبسیارموفقبودیمولی
درشاخصهایاشتغالوحضورسیاسیکهقابلتحلیلاست
عددخوبینداریم.دربحثاشتغالزنانب هدلیلاینکهاشتغال
غیررســمیدرآندیدهنشــدهاســتواقعینیســتوبســیاری
اززنــانماشــاغلندچونزنانمــادرخانهبهنوعــیکارمیکنند.
مــامطالعاتــیرابــرایارزشکارخانگــیزنانانجــامدادیمکه
بهنظرمیرســدزناندرخانهبیشــترکارمیکننــدکهقابلتوجه
اســت ،اما اینکه چرا این اتفاق میافتد دالیل زیادی دارد شــاید
بــهخاطرنوعمســئولیتهایــاخانوادهگســتردهو....باشــد.این
مطالعهکمــکخواهدکردکهمابتوانیمدربحثاشــتغالاین
ســهم ارزش کار خانگی زنان را در بحث اشــتغال ببینیم و آن را
نادیدهنگیریم.خیلیجاهاخانهداریراشغلحسابمیکنند.
نگهــداریکودک،نگهداریســالمندو...خیلیمهماســت.به
هرحالارزشگذاریایکهانجامدادیمباعثشــفافشــدنو
ســاماندهیکارزنانمیشــود.حتیدربیمهزنانخانهداروهم
درآماراشــتغالمامهماســت.خبرخوبایناســتکهدرسال
 67،95درصدشــغلهاییکهایجادشدمربوطبهزنانبود.در9
ماهســال 96همسهمخانمهاازمشــاغلنزدیکبه 50درصد
رســیده،بنابراینســهمزنــاندرآماراشــتغالهایجدیدقابل
توجهاستکهاینمیتواندرقممارادرشاخصشکافجنسیتی
اصالح کند؛چیزی که نگرانکننده اســت اینکه در استانها دو یا
ســهبرابرآقایانبیکاریخانمهایتحصیلکــردهراداریم.مادر
حالحاضرنشســتیملیدرخصوصنقــش«»IT»,»ICTدر
ارتقایتوانمندســازیزنــانبرگزارکردیم،عالوهبرآننشســت
بینالمللینیزدرسالآیندهخواهیمداشت....اماخروجخانم
هاازکشــوربرمیگرددبهحوزهحقوقیکــهبایدرویاصالحگذر
نامههــاکارکنیم،البتــهاینمشــکلجاییوجودداردکههمســر
همکارینکنددرغیراینصورتمادرکلیتموضوع،بهصورت
موردیمشکلداریم،چراکهدراکثرمواقعزنانباهمسرانخود
بهتوافقمیرســندوروزبــهروزحضورمادرمجامعبینالمللی
بیشــترمیشــود،ولیبایــددراینبــارهبازنگریقانــونصورت
بگیرد و برای حل اینموضــوع راه حلهایی پیدا کنیم که دنبال
آنهستیم.

برایحضورزناندرورزشگاههاچه؟

درایــن خصــوصهــم راه حــلحقوقــی الزم اســت.دولت
شــیوهنامهای را تدوین کرده که نهایی شــده و در حال اجراست.
بایــد چارچوبهای شــرعی رعایت شــود .حساســیتهایی در
دورهایوجودداشتکهاالنکمشده.االنشاهدهستیمکهچند
مسابقهباحضورزنانانجامشدهاست.

درخصــوصازدواجدختــراندرســنینپایین
اخالفنظرهاییباعلماومراجعوجودداشتچه
رایزنیهاییازســویمعاونتزنانبرایرسیدنبه
یکاجماعواتفاقنظرصورتگرفتهاست؟

دوبحــثدراینزمینهوجوددارد؛مایکیازکارهاییکهدراین
دورهانجامدادیماینبودکهســعیکردیمنسبتبهاینموضوع
نــگاهفرهنگیداشــتهباشــیم،چوناگرقانــونهماصالحشــودو
فرهنگ و نگرشها اصالح نشود موفق نمیشویم .باالخره شاید
برخیقانونرادوربزنندودرنهایتازدواجصورتگیردولیثبت
نشــودچونغیرقانونیاستپسبایدهمزمانباقانون،فرهنگ
راحلکنیم.متأسفانهامروزدرنقاطیازکشــورازدواجدختراندر
ســنینپاییــنراداریم.مادرســفربهنقاطیکهاهلســنتحضور
دارندمثلکردستان،سیستانوبلوچستانوگلستاننشستهای
خوبیراباخانمهایاهلسنتداشتیمبعددرخصوصپیشنهاد
آنهانشســتهاییراباعلمایاهلســنتبرگزارکردیم.ازطرفی
موضوعهــایموردنظرآنهــارانیزباعلمایآنهــامطرحکردیم.
حتــیدرسیســتانوبلوچســتاننشســتیراباعلمایاهلســنت
پیرامــوندوموضــوعارثدرفقــهشــافعیوازدواجســنینپایین
داشــتیمکهعلمامعتقدبودنداینمســألهفرهنگیاستوحتماً
بایــداصالحشــود،حتیازمدرســهایکهبــرایدختــرانبازمانده
ازتحصیــلبودندحمایتهایــی انجامدادندو...خــودآموزشو
مدرســهرفتندختــرانمقــداریب هموضوعکمــکمیکندچون
زمانازدواجرابهتأخیرمیاندازد.

