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سـیـاسـی

کریخوانیهای فوتبالی «میتسیگو سایتو» در روزنامه ایران
دیپلماسی

گروه سیاسی

عکس :امیر رجبی /ایران

پیگیری کشــورش به «پاپ کالچر» اشاره میکند.
پــاپ کالچــر یعنــی فرهنــگ مــردمپســندی که
میکوشــد یک نــوع همگونــی و هماهنگی میان
فرهنــگ کشــور مبــدأ و مقصــد بــه وجــود آورد.
یــک نوع بــیمکانی که میان مکانهــا ،زمانها و
سبکهای زندگی میان دو کشور شباهت به وجود
میآورد .حاال «ســایتو» میگوید عالقهمند است
کــه این «پاپ کالچر» میان ایران و ژاپن گســترده
شــود .او در این باره به موضوعات مشترک ایران
و ژاپــن از جملــه در زمینههــای ورزش ،کشــتی و
فوتبال اشــاره میکند و میگوید رقابت دو کشــور
در این زمینهها بسیار سنگین است .او این چنین
کری فوتبالی هم میخواند و رقابت ایران و ژاپن
را داغ میدانــد« :در زمینــه فوتبــال توضیح الزم
نیســت کــه بگویم ژاپــن در این زمینه چــه اندازه
موفق اســت .اگرایــران و ژاپن در جــام ملتها با
هم برخورد کنند ،ژاپن میبرد ما در جام جهانی
تنها تیمی از آسیا بودیم که صعود کردیم».
ســایتو بــا نــام بــردن از کارهای مجیــد مجیدی و
عباس کیارســتمی ،دو فیلمســاز معروف ایرانی
نشــان میدهد کــه حوزه ســینمای ایــران هم در
چارچــوب پیگیــری پاپ کالچــر برای آنهــا حائز
اهمیــت زیــادی اســت .میگویــد« :فیلمهــای
ایرانــی در ژاپــن طرفــداران زیــادی دارد بویــژه
فیلمهای کیارستمی ».او با بیان اینکه «شنیدهام
فیلــم اوشــین در ســالهای گذشــته خیلــی در
ایران طرفدار داشــته اســت» ،ارزشهای انسانی

ائتالف زنانه

مشــترک میــان ایرانیهــا و ژاپنیهــا را از جملــه
دالیل عالقهمندی مشــترک به فیلم و ســینمای
دو کشــور میداند .سفیر ژاپنی همچنین خبر داد
که به مناســبت فرارسیدن نودمین سالروز روابط
دو کشــور ،ســاخت فیلم مشــترکی میــان ایران و
ژاپن در حال فیلمبرداری اســت .غذاهای ایرانی
از دیگر موضوعات مورد عالقه ژاپنیها به شــمار
میآیــد .میگوید« :وقتی هیأتــی از ژاپن به ایران
میآید ،غذای ایرانی مثل کباب ،میرزا قاســمی،
آبگوشت ،برایشان خیلی لذیذ هستند ».به گفته
او ،اخیراً هم در ژاپن یک برنامه تلویزیونی درباره
غذاهای ایران تولید وپخش شده است.
او در توصیــف وصــف و حال واقعیاش نســبت
بــه ایرانیهــا بــه کتابخوانی آنهــا اشــاره میکند.
میگوید در تجربه طوالنی مدت مســئولیتهای
دیپلماتیکش در کشــورهای منطقــه خاورمیانه،
مردمــی کتابخوانتــر از ایرانیهــا ندیــده اســت.
میگوید« :ایران تاریخ ،فرهنگ وســنت ریشهدار
و طوالنــی دارد .ژاپنیهــا خیلــی عالقهمنــد
بــه کتابخوانــی هســتند .ملتهایــی کــه کتــاب
میخواننــد ،بهتــر از ملتهایی اســت کــه کتاب
نمیخواننــد ».ســفیر خوشــروی ژاپنــی در حالی
بازدیــدش از روزنامــه ایــران را بــه پایــان رســاند
که بــا حضور در میــان اعضای تحریریــه و انجام
شــعبده بازی موجب شــگفتی و شادی حاضران
شــد و موقع خداحافظی باز هــم تأکید کرد برای
تقویت روابط دو کشور خواهد کوشید.

گپ
و گفت

مرتضی گلپور
خبرنگار

نجات دهنــده امریکایی در گــور خفت« .تونی
منــدز» مأمــور ســابق ســیا کــه دو ســال پس از
تســخیر ســفارت امریکا 6 ،دیپلمات این کشور
را از ایــران خــارج کــرد ،چنــدی پیــش در ســن
 78سالگی درگذشت .این دیپلماتها توانسته
بودنــد پیش از تســخیر کامل ســفارت از ســوی
دانشــجویان ،از در پشــتی خارج شوند و خود را
بــه خانه ســفیر وقت کانادا در تهران برســانند.
 52همکار دیگرشــان از سوی دانشجویان پیرو
خــط امــام گــروگان گرفتــه شــدند .مأموریــت
جاسوس سیا هم از اینجا شروع شد؛ مأموریتی
کــه نه فقط با سیاســت و رابطه ایــران و امریکا
گره خورده است ،بلکه الهامبخش سینماگران
هالیوود هم شــد .داســتان این ماجرا 7 ،ســال
پیــش در فیلــم ســینمایی «آرگــو» بــه تصویــر
کشــیده شــد .به باور بســیاری از منتقــدان ،این
فیلم ضعفهای ســینمایی بســیاری داشــت،
اما توانست ســه اســکار بهترین فیلم ،بهترین
فیلمنامه اقتباسی و بهترین تدوین را دریافت
کند .همچنین دریافت دو جایزه از گلدن گلوب
و معرفــی بــه عنــوان بهتریــن فیلم جشــنواره
بفتــا ،نشــان داد کــه خاطــره تســخیر ســفارت
امریکا در تهران ،تا چه حد برای افکارعمومی،
سیاست پیشگان و ســینماگران این کشور زنده
و تازه است .آرگو ،روایتی اغراقآمیز از ماجرای
فــراری دادن دیپلماتهای گریخته از ماجرای
تســخیر النــه جاسوســی اســت .چه ،حتــی اگر
نقش ســفیر وقت کانادا در این ماجرا را نادیده
بگیریــم که پاســپورت کانادایی را بــه آنان داد،
اجــرای یــک عملیــات جاسوســی در ایــران
انقالبی و دســتخوش هیجان آن زمان ،چندان
دشــوار نبود ،هرچند نمیتوان تهور موجود در
داســتان را نادیده گرفــت .روایــت امریکایی از
ماجرا ،آنطور که آرگو نشــان داد و اطالعاتی که
بعدها از نحــوه تصویب و اجرای این عملیات
از سوی جاسوس «مندز» منتشر شد ،سرشار از
قهرمان پروری ،حماسهسازی و خودبرتربینی
امریکایی اســت؛ یانکی تیزهوشــی که میتواند

بهتریــن فیلــم شــناخته شــد) از ســوی میشــل
اوباما ،همسر رئیس جمهور وقت امریکا اتفاق
افتــاد .امــا همه ایــن ماجراهــا معنــای دیگری
هــم دارد؛ ایــن معنا که آینده ایــران و امریکا در
گذشــته ســاخته و تعییــن شــده اســت .بــه این
معنــی که منــدز ُمرد ،اما ماجرایی کــه او یکی از
بازیگران آن بود ،همچنان خط ســیر سیاست و
رابطه ایران و امریکا را تعیین میکند .در اینجا،
یعنــی در رابطــه ایران و امریکا« ،گذشــته چراغ
راه آینــده» نیســت ،بلکه گذشــته بــه مثابه یک
انشــعاب در ریل روابط دو کشــور است 40 .سال
بعد از انقالب اسالمی ،برخی از بازیگران بزرگ
و کوچک آن رویداد تاریخی ،یعنی  13آبان 58
روی در نقــاب خاک کشــیدهاند .امــا آن رویداد،
حــاال با مفســرانی تازه ،بــا منادیانی جدیــد و با
روایتهای تازه تر ،به حیات خود ادامه میدهد
و همچنــان مســیر پیــش رو را تعییــن میکنــد.
بــه عبارت دیگر چه دانشــجویان تســخیرکننده
ســفارت امریــکا (قهرمانان جمهوری اســامی
ایــران) و چــه منــدز جاســوس و دیپلماتهــای
امریکایــی (قهرمانهــای امریــکا) چــه آنــان
کــه رفتهانــد و چــه آنــان کــه هســتند ،دیگر جز
خاطــرهای از آن رویداد نیســتند .به تعبیر جرج
زیمــل ،آنــان فرهنــگ ســازانی بودند کــه دیگر
هدایــت فرهنگ را در دســت ندارنــد و فرهنگ
ساخته شــده مسیر و زندگی خود را طی میکند
و صاحبــان جدیــدی مییابد .صاحبــان جدید
فرهنگ ستیز جمهوری اسالمی ایران و امریکا؛
حاال دو سوی جهان ایستادهاند.

عکس :پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهور

عکس
نوشت

مردم جیرفت از معاون اول
رئیــس جمهــوری اســتقبال
گرمی کردند.
اســحاق جهانگیــری روز
دوشنبه برای افتتاح چندین
طرح در اســتان کرمــان وارد
جیرفت شد.
بــا حضــــــور جهـانگیــــری
گازرســـانی بــه  48روستــــای
جنوب کرمـــــان به بهرهبرداری
رسید.

آخریــن امریکاییهــای گریختــه از ماجــرای
تسخیر سفارت را از کشــور انقالبی ایران خارج
کنــد .ایــن دیپلماتها کــه به مدد ســفیر وقت
کانــادا ،پاســپورت کانادایی داشــتند ،به عنوان
اعضــای یــک گــروه فیلمســازی ،از فــرودگاه
مهرآباد سوار هواپیمای «سوئیس ایر» شدند و
همراه با جاســوس مندز به اروپا رسیدند« .بن
افلک» بازیگر معروف هالیوودی ،که کارگردان
ایــن فیلم هم بود ،نقش «مندز» را بازی کرد و
«جورج کلونی» دیگر ستاره هالیوود نیز یکی از
تهیه کنندگان این فیلم است.
مــی تــوان اغراقهای موجــود در فیلــم «آرگو»
و قهرمانســازی آن را پاســخی بــه شکســت و
تحقیر تاریخی دانست که در آبان ماه  58برای
امریکاییهــا رقم خورد .حتی برخی از منتقدان
ســینمایی و سیاســتمداران ایرانــی معتقدنــد
کــه دروکــردن جوایــز جشــنوارههای مختلف از
سوی یک فیلم متوســط ،خود واکنشی عاطفی
و سیاســی به ماجرایی اســت که  40ســال پیش
روی داده است .اما اگر فیلم آرگو تالش میکند
یهــا ،روایتــی
از فاجعــه آبــان مــاه  58امریکای 
قهرمانانــه و حماســی ارائــه دهد ،امــا واقعیت
این اســت که آن ماجرا ،شکســتی ســخت برای
امریــکا بــود .چه ،اگر آن شکســت ســخت نبود،
دلیلی وجود نداشــت که دونالــد ترامپ اجرای
شــدیدترین تحریمهــای امریــکا را بــه  13آبان
ماه ،ســالروز تسخیر ســفارت این کشــور موکول
کنــد .همچنین جالب اســت که اعــام بهترین
فیلم اســکار سال ( 2012سالی که آرگو به عنوان

فاطمه راکعی از شورای عالی سیاستگذاری زنان اصالحطلب میگوید
مهراوه خوارزمی
خبرنگار

چهــار حــزب متعلق به زنــان اصالحطلــب در هفتــهای که گذشــت ،از
ائتالف با یکدیگر و تشــکیل نهادی با عنوان «شورایعالی سیاستگذاری
زنــان اصالحطلب» خبــر دادند .انجمــن روزنامهنــگاران زن ایــران به
دبیر کلــی ژالــه فرامرزیــان ،جمعیــت حمایت از حقــوق بشــر زنان که
شــهیندخت موالوردی دبیرکل آن اســت ،مجمع زنان اصالحطلب به
دبیر کلی زهرا شــجاعی و جمعیت زنان مســلمان نواندیش که فاطمه
راکعــی در جایــگاه دبیرکلیاش قــرار دارنــد ،اهدافی همچــون تعیین
راهبردهای اصلی مشــارکت سیاســی زنان ،تهیه بانــک اطالعات زنان
فعــال و توانمنــد سیاســی را از جمله هدفهــای پیشبینی شــده برای
این تشــکل ائتالفی تعریف کردهاند .ایــن تغییر در حالی اســت که بدنه
اجتماعی چندان ارزیابی مثبتی از نتایج این فعالیتهای حزبی ندارند
و این را در شبکههای اجتماعی بروز میدهند .با این حال به بهانه اعالم
موجودیت ایــن تشــکل گفتوگــوی کوتاهی بــا فاطمه راکعــی انجام
دادیم که در پی میآید.

نجات دهنده در گور خفته است!
ذره بین

عکس :ایرنا

از مخاطبانــش میخواهــد نگاهشــان را به رابطه
ایــران و ژاپــن تغییــر دهنــد؛ با ایــن حال فــارغ از
سیاست دیدن رابطهای که سایه آن بر مناسبات
اقتصادی و فرهنگی دو کشــور ســنگینی میکند،
چنــدان آســان نیســت .این خواســته «میتســیگو
ســایتو» ،جدیدترین سفیر ژاپن در ایران است که
تنها سه ماه از آغاز مسئولیتش در ایران میگذرد.
او چندی پیش میهمان روزنامه «ایران» شد و در
گفتوگویــی صمیمانه ،رابطــه دوجانبه تهران و
توکیــو را آنچنان ریشــهدار و تاریخی توصیف کرد
کــه مانع از آن میشــود حتی با وجود فشــارهای
امریــکا در موقعیــت بحرانــی قــرار گیــرد .او در
توصیــف وجوه تاریخی این رابطه میگوید« :این
روابط بیشتر از هزار سال قدمت دارد و بر اساس
اســناد تاریخی ،ایرانیها حدود  600ســال قبل از
میالد مسیح به ژاپن آمدهاند .این رابطه در طول
تاریخ برای ایرانیها و ژاپنیها با نوعی احســاس
دوســتی نزدیک همراه بوده اســت ».سایتو برای
توضیــح بیشــتر ابعــاد عمیــق این رابطــه مثالی
میزنــد و میگویــد« :در آوریــل  1953یک تانکر
نفتکش به نام نیشــو مارو متعلق به شرکت ایده
میتســو به بندر آبادان رســید .شرکت ایده میتسو
در زمــان ممنوعیت فعالیت شــرکتهای نفتی
مهم اروپایی ،با دولت مصدق که سیاســت ملی
شدن صنعت نفت را در پیش گرفته بود ،قرارداد
منعقــد نمــوده و مبادرت بــه واردات نفت ایران
توســط تانکرهای ژاپنی نمود ».او حضور پررنگ
شرکتهای ژاپنی در ایران را تنها به صرف منافع
اقتصادی نمیداند بلکه معتقد است بین ایران
و ژاپــن یــک درک نزدیــک وجود دارد کــه یکی از
مهمترین دالیل عالقه شــرکتهای ژاپنی به کار
و ماندن در ایران است .او میگوید« :مدیران این
شرکتها به ایران رفت و آمد دارند چون ایران را
دوست دارند».
ســفیر ژاپــن در خــال ایــن مصاحبه بــه عالقه و

ëëشاید ســادهترین پرسش این باشــد که چه دالیلی ائتالف میان احزاب
زنان اصالحطلب را ضروری ســاخت ،در فعالیت ائتالفی این احزاب
چه مزایایی نهفته است که به صورت جداگانه قابل پیگیری نبود؟
مــا دبیــران کل هــر چهار حزب بــه کار متشــکل و شــبکهای معتقدیم
و بــه همیــن دلیل بــه این نتیجه رســیدیم که برای همافزایی بیشــتر و
برای اینکه این چهار حزب با هم و با اعضای یکدیگر ارتباط شبکهای
بیشتری داشته باشند و به تعامل و همفکری بیشتری دست پیدا کنند
شــورایعالی سیاســتگذاری زنان اصالحطلب را تشــکیل دهیم .برای
اینکه در موارد حساس بتوانیم مواضع مشترک اتخاذ کنیم.
ëëاین تغییر آیا میتواند به تحولی در پیگیری مطالبات زنان منتهی شود
یا آن طور که برخی ناظران برداشــت میکنند نوعی تشکلیابی برای به
دســت آوردن قدرالسهم بیشــتر در عرصه سیاســی و فهرستهای آتی
انتخاباتی است؟
متأســفانه بــا وجــود  40ســال کار بی وقفهای کــه زنان و مــردان مدافع
حقوق زنان در ایران انجام دادهاند ،هنوز به آن تصویری که در ابتدای
انقالب اســامی از موقعیت و جایگاه زنان در کشــور تجســم میشــد،
نرســیدهایم .تصویــری کــه امــام خمینی(ره) به تأســی از احــکام دین
مبین اســام و سنت پیامبر ارائه میدادند و در جمالت تاریخی ایشان
از جایــگاه زنــان در جامعــه ارائه میشــد؛ اینکه میفرمودنــد از دامن
زن اســت کــه مــرد به معــراج مــیرود و بعد زنــان را با قرآن مقایســه
میکردند و آنها را مربیان جامعه میدانستند و تأکید داشتند بر اینکه
زنــان باید در مقدرات اساســی کشــور تأثیرگذار باشــند .اینها مســائلی
اســت که در قانون اساسی کشــورمان هم دیده شده است و این قانون
ظرفیــت نائل شــدن به خیلی از مواردی را کــه در انقالب پیرامون رفع
موانع و مشــکالت حقوقی و اجتماعی زنان مطرح شد دارد؛ ولی هنوز
تــا تحقق کامل اهــداف آن فاصلــه داریم و موارد تبعیــض آمیزی در
قانون مدنی ،قانون اســتخدام کشــوری و بســیاری از مقررات نهادهای
مختلف کشور وجود دارد که باید بر طرف شود.
علــی رغم دســتاوردهایی که انقالب اســامی برای زنان ایران داشــته
اســت هنــوز از بســیاری از مســائل متأثــر از دیــدگاه یک تفکــر اقلیتی
در کشــور اســت که دیدگاههایی همچون تفکیک جنســیتی را پیگیری
میکنند .مســلم است که این دیدگاهها هم قانونی نیست و هم مغایر
با فرهنگ انقالب ما اســت .اما عدهای همچنان بر این طبل میکوبند
کــه زنــان را بعــد از این همــه پیشــرفت و تــاش خانهنشــین کنند .به
همین دلیل تالشهای ما برای مقابله با چنین تفکراتی پایانی ندارد.
تاکنون نیز این تالشها نتایج بزرگی داشــته که بازگشــت پذیر نیســت
امــا همچنــان تا زمانــی که برابری کامــل به لحاظ انســانی و اجتماعی
بیــن زنان و مردان جامعــه آنچنان که مورد تأیید امام و بزرگان دین و
اخالق بوده است برقرار نشود ،این تالشها ادامه دارد.
امــا عــاوه بــر این کارویژههــا بایــد تأکید کنیم کــه تنها کار ایــن احزاب
دفــاع از حقــوق زنــان نیســت ،اگرچــه مهمترین کارشــان اســت .این
احزاب تشــکیل شــدهاند تا همــان طور کــه بنیانگذار انقالب اســامی
تأکید داشــتند نهادی برای نقشآفرینی سازمانمند زنان در مقدرات
اساســی کشــور باشــند .پس ایــن احــزاب دو کارویــژه دارنــد؛ یکی رفع
تبعیضهــا و تنــگ نظریهــا در حــوزه زنان کــه ابتداییترین کارشــان
اســت و بعد شــرکت جــدی در تصمیمگیریهــا و برنامهریزیها برای
کشور در حوزههای مختلف.
به تناســب همین اهداف ما با همافزایی صورت گرفته تالش خواهیم
کــرد تا نقــش پررنگتری در تحوالت سیاســی کشــور ایفــا کنیم .چنان
که در ســالهای گذشــته نیز ما موفق شــدیم ایده سهمیه  30درصدی
زنــان را در ارکان احــزاب و در فهرســتهای انتخاباتــی اصالحطلبــان
بــرای مجلس شــورای اســامی و شــوراهای اســامی شــهر و روســتا را
جا بیندازیم و اجرایی کنیم.
ëëمیدانیم که یکی از شــعارهای اساســی دولت روحانی حضور بیشــتر
زنان در ســطوح عالی مدیریت کشور بود ،کارنامه دولت را تا این لحظه
بــا توجه به حضــور زنان در ســمتهایی همچــون معاونت و مشــاوره
رئیس جمهوری یــا برعهده گرفتن مســئولیت ســفارت چگونه ارزیابی
میکنید؟
گرچه در دولت در ســطح کابینه نشــد که چند وزیر زن داشــته باشیم و
هیــچ وقت هم آقای روحانی توضیح درســتی بــه جامعه زنان ندادند
که چرا میخواستند و نشد؛ اما با تالشهای خود زنان و نگاه مثبتی که
در دولت آقای روحانی وجود داشت در سطوح پایینتر از کابینه یعنی
مدیریتهای ارشــد و میانی تعدادی از خانمهــا روی کار آمدند و قدر
و فرصت مدیریتی را که به آنها محول شــد را با پاکدســتی و مسئولیت

پذیــری کــه دارند پاســخ دادنــد .آنها با تــاش شــبانه روزی در انجام
مســئولیت محوله درخشــیدند و نشــان دادنــد زنان برای قــرار گرفتن
در ســمتهای باالی سیاســی ،اجتماعی و مدیریتی تا چه حد قابلیت
دارنــد .بــه بــاور ما هرگونــه تالش شــبکهای با هــدف هم افزایــی توان
زنــان و چانهزنی برای حضور پررنگتر آنان در چنین مســئولیتهایی
اتفاقی مبارک و مثمر ثمر است.
ëëرابطــه آنچه با عنوان شــورایعالی سیاســتگذاری زنان اصالحطلب
شــکل گرفتــه اســت بــا نهادهایــی مانند شــورای عالــی سیاســتگذاری
اصالحطلبان چه خواهد بــود ،آیا این دورنما وجود دارد که بخواهید در
مقطعی یا مواردی مستقل عمل کنید؟
ســعیمان ایــن اســت کــه تصمیمگیریهایــی کــه بایــد در ســطح
ملــی شــود ما بــا همفکری مواضــع واحــدی را اتخاذ کنیــم .االن هم
خوشــبختانه همــه افــرادی که ائتــاف احــزاب زنــان اصالحطلب را
تشــکیل دادهاند عضو حقوقی شــورای عالی سیاســتگذاری هستند و
تعدادی هم در شــورای هماهنگی احزاب اصالحطلب حضور فعال
دارند .آنجا هم آییننامه و اساســنامه مجمع عالی اصالحطلبان در
حال تدوین اســت .از ســوی دیگر معنای دیگری که این ائتالف دارد
توانایــی و آمادگی زنان برای کار تشــکیالتی و متشــکل بر مبنای خرد
جمعی است.
ëëآیــا احتمال دارد که بــرای تجمیع قــدرت این احزاب و متمرکز شــدن
آنهــا بر پیگیری مطالبات زنــان جامعه ائتالفی فرا جناحی شــکل بگیرد
یا دســتکم ســه حزب دیگری که در حــوزه زنان وجود دارنــد و از حیث
گرایش سیاســی چندان دور از احزاب اصالحطلب به شمار نمیروند به
این شورای عالی دعوت شوند؟
بیش از یک دهه اســت که مســئولیت کمیته زنان خانه احزاب ایران را
برعهده دارم .این کمیتهای است که من و خانم موالوردی با همراهی
جمــع دیگــری از زنان فعال حزبــی اعم از اصالحطلــب و اصولگرا در

تنها کار این احزاب دفاع از حقوق زنان
نیست ،اگرچه مهمترین کارشان است.
این احزاب تشکیل شدهاند تا همان طور
که بنیانگذار انقالب اسالمی تأکید داشتند
نهادیبراینقشآفرینیسازمانمند
زنان در مقدرات اساسی کشور باشند .پس
این احزاب دو کارویژه دارند؛ یکی رفع
تبعیضها و تنگ نظریها در حوزه زنان
خانــه احــزاب تأســیس کردیم .یکــی از مهمتریــن اهداف ایــن کمیته
فعال کردن همه احزاب کشــور اســت تا کمیته ســازمان یــا به هر حال
ســاختار مشخصی برای زنان و متمرکز بر مطالبات آنها داشته باشند.
زنــان فعال در احزاب کشــور اعم از اصالحطلــب و اصولگرا در کمیته
زنان خانه احزاب همه اهتمام داریم که مسائل زنان در احزاب جدی
گرفتــه شــود و زنــان به ارکان احــزاب راه پیــدا کنند .این حرکت بســیار
موفــق بوده و خوشــبختانه تداوم دارد .همه احــزاب حتی اصولگرایان
معتدل سنتی جدا از مسائل سیاسی و جناحی به مسائل زنان به طور
خــاص فکر میکنند چــون جمعیت زنان فعال در ایــن احزاب اغلب
مســائل مشــترکی را دنبال میکنند .بنابراین اینگونه ائتالفها و اتخاذ
مواضع مشــابه و یکسان امیدواریم در حوزه زنان بزودی فراگیر شود و
جدا از مسائل جناحی به عنوان مسألهای فرا جناحی دیده شود .حیف
است که کشور ما با این فرهنگ باالی اجتماعی بعد از گذشت  40سال
از انقــاب هنــوز با مشــکالت زنــان مواجه باشــد و کســانی بخواهند با
دیدگاههایــی کــه نه اســامی اســت و نــه مطابقتی با عرف و خواســت
مــردم دارنــد بــه موانــع قوانینی در نقــش مدیریتــی و مشــارکتهای
اجتماعی زنان دامن بزنند .هدف باالتر این اســت که زنان به واســطه
تخصصهایی که دارند ،مشــارکت جدیتری در ســاختن کشور داشته
باشند و نقش خود را در توسعه پایدار ایفا کنند.
ëëیکی از مســائلی که ایــن روزها در حــوزه زنان مطرح میشــود ،بحث
حجاب اســت .در محدوده معقول این بحث قشری از زنان معترض به
برخوردهای قهری با پوشــش انتخابیشان هســتند و بعضاً از مواجهه با
تبعیض به دلیل نوع پوشش گالیه میکنند .بحث تا جایی پیش میرود
که یــک نماینده مجلــس پیشــنهاد برگــزاری رفراندوم میدهــد و حتی
شــخص رئیس جمهوری اعالم موضع میکند .موضع و دیدگاه احزاب
زنان اصالحطلب در این باره چیست؟
گرچــه خــود دبیران کل و اکثریت اعضای شــورای مرکــزی و ....عموماً
زنانــی هســتند که حجاب اســامی را رعایــت میکنند و بــه آن عقیده
دارنــد .اما هیــچ کدام از فعــاالن حزبی زن معتقد بــه حجاب اجباری
نیســتند .اگــر چــه قابــل انکار نیســت کــه در فرهنــگ ایرانی مــا قبل از
اســام در دین زرتشت و همه ادیان الهی ،حجاب برای زنان به عنوان
سرپوش و تن پوش مناسب وجود داشته است ،اما متأسفانه همچنان
بــا این نقیصه مواجهیم که فلســفه این پوشــش بــرای جامعه بخوبی
و درســتی تبیین نشــده اســت و همواره رویکرد اجبار بر فرهنگسازی
پیشی گرفته و از نفوذ آن کاسته است .قطعاً احزاب زنان در این موارد
مواضــع و برنامههایــی دارنــد .مــا چهار حــزب هیچ کدام بــه افراط و
تفریط در مســائل زنان معتقد نیستیم و روشمان یک روش متعادل
و میانــه اســت .بنابرایــن معتقدیــم که هم بایــد به خواســت فرهنگ
عمومــی جامعــه پاســخ داده شــود و هم در هیــچ زمینــهای از جمله
حجاب نباید به زور و اجبار متوســل شــد زیرا تاکنون دیدهایم که عمالً
نتیجهای ندارد.

