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عکس :علی محمدی/ایران

شهیندخت موالوردی در گفتوگو با «ایران»:

استوار برای ایران و امیدوار
به آینده
مریم جهان پناه
خبرنگار

کارش شــده بخشــی از زندگی اش ،فرقی نمیکنــد معاون امور زنان باشــد یا دســتیار ویژه رئیس
جمهوری در امور حقوق شهروندی یا صرفاً یک فعال حقوق زنان« ،شهیندخت موالوردی» همه
هم و غمش شده مسائل و مشکالت زنان .خودش بارها گفته که ریلگذاریهای الزم را آن زمان که
ّ
ســکان معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری را در دست داشــته انجام داده و حاال هم
بهعنوان دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشــر زنان همچنان پیگیر مطالبات زنان است .با او
ساعتی فارغ از هیاهوهای اجتماعی و سیاسی روز به گفتوگو نشستهایم که میخوانید:
ëëبــا توجه بــه اینکــه تاکنون مســئولیتهای ســنگین
اجتماعیداشتیدفعالیتاجتماعیتانچقدرتوانسته
زندگیشخصیتانراتحتالشعاعقراردهد؟
باالخــره خــواه ناخواه ایــن اتفــاق رخ میدهد و اگر
جوابــم نــه باشــد خب جــواب واقــع بینانهای نیســت.
تمام تالشــمان در این ســالها برای تحقق برنامهای در
خصوص ایجاد توازن بین کار و زندگی زنان بود در واقع
اینبرنامهبهنوعیبرگرفتهازوضعیتزندگیخودمان
بود چون این نیاز را با پوســت و گوشــت و اســتخوانمان

احســاس کرده بودیم که باید به یک سازگاری و موازنه
بین نقشهای چندگانه زنان برسیم.
البتــه من به ایــن نکته از همــان اوایلی که فعالیت
اجتماعی خود را شــروع کردم رسیدم .آن زمان ،هر دو
دختــرم کوچک بودند و تمام مســئولیت آنها با خودم
بود ،خانواده خودم و همسرم در تهران نبودند و کمکی
نداشتم ،به غیر از دوران تحصیالت تکمیلی که یکی از
خالههایمبهدادمرسید.بنابراینبهخاطرسختیهایی
که کشیدم همیشه این حق را به زنان شاغل میدادم و

زندگی

میدهم این مطالبه را داشته باشند که تسهیالتی برای
آنها فراهم شــود تا بتوانند مســئولیتهای اجتماعی و
خانوادگــی خود را در آن واحد به نحو احســن ایفا کنند
و ایــن را هــم وظیفــه دولــت و حاکمیت میدانســتم و
میدانم که مسیر را برای فعالیت اجتماعی زنان هموار
کند و از آن طرف اهمیتی را که برای پایداری و سالمت
خانواده قائل هست در عمل به نمایش بگذارد.
ëëدر طول مســئولیت تان آیــا اتفاق افتاد کــه کار بیرون
از خانــه باعــث اعتــراض همســرتان شــود و احیانــاً
بگومگوهاییبینشماصورتبگیرد؟
در دورهای کــه در ایــن ســطح مســئولیت داشــتم
دیگر مشکالتم کمتر شده بود چون بچهها بزرگ شده
بودنــد و بــه اصطالح گلیم خود را از آب بیرون کشــیده
بودنــد ،ولی باز هــم مواقعی بود کــه بحثهایی پیش
میآمــد ،البتــه اعتــراض جــدی نــه ،در این چند ســال
رفت و آمدهای ما خیلی کم شــده بود و میهمانیها و
دورهمیهایی که همیشه در خانوادهها مرسوم هست
به حداقل ممکن رســیده بود و شــرایط و مشــغلههای
کاری باعث شــده بود تا روال عــادی زندگی مان تغییر
کند.
ëëشــما چقدر به اینکه میگویند اگر زن در بیرون از خانه
کار کند کمتــر میتواند بــه زندگی و خانواده خود برســد
اعتقاددارید؟
بســتگی بــه خانوادههــا هــم دارد و مــورد بــه مورد
شــرایط میتواند متفاوت باشــد .اگر همراهی نباشــد و
مشــارکت در داخل خانــه در اداره امــور منزل و تربیت
فرزند وجود نداشــته باشــد ،به فرض پای یکــی یا دو تا
فرزند کوچک هم در میان باشد یا اگر کمک و همکاری
و پشــتیبانی خانواده طرفین را نداشته باشید وضعیت
متفاوت است و واقعاً به رابطه و نسبتی که باید بین کار
بیــرون و کار در خانه برقرار شــود آســیب میزنــد .از آن
طرف حمایتهای اجتماعی و تســهیالتی که بواسطه
قوانیــن و مقــررات در اختیــار گذاشــته میشــود همــه
میتوانند در این زمینه مؤثر باشند.
ëëازچهسنیواردمحیطکارشدید؟
مــن بهصــورت رســمی تقریبــاً بالفاصلــه بعــد از
فارغالتحصیلــی دوره کارشناســی یعنــی ســال  70کــه
دختــر بزرگم  11ماهه بود ،کارم را با تدریس در آموزش
و پرورش شــروع کردم که به مدت ۴ســال طول کشید،
کارشناسی ارشد که قبول شدم دختر دومم  6ماهه بود
که تدریس را در حالی که در آســتانه رسمی شدن بودم
رها کردم .اخیراًفیش حقوقی آن زمان را نگاه میکردم
آخریــن حقوقم 20هــزار تومان بود .بعــد از دفاع پایان
نامــه ام ،فعالیتــم را در حوزه زنان در همکاری با خانم
شــجاعی در مرکــز امور مشــارکت زنان آغاز کــردم .آن
زمان دختــر بزرگم واقعاً به دادم رســید .یــادم میآید
که چهــارم ابتدایی بود کــه خواهــرش را از مهد کودک
مــیآورد و بــه او غذا میداد تا من از اداره برســم خانه،
یعنی به جای من نقش مادری را بازی میکرد.
ëëبا اینوضع همسرتانهمراهتانبودوگلهنمیکرد؟
نه همسرم کم کم این وضعیت را پذیرفت و انتظار
دیگرینداشت.
البته «بگو ومگو» و «قیل و قال» داشتیم مثل همه
خانوادهها ولی اینکه مخالفت جدی داشته باشد و مانع
ایجاد کند خب هیچ وقت به این شکل نبود.
ëëبچههاچه؟اعتراضینداشتند؟
نــه ،ولــی اآلن احســاس میکنــم کــه آن وضعیت
غیرمســتقیم تأثیــرش را گذاشــته چــون هیچ کــدام از
آنها اشــتغال تمام وقــت را نمیخواهند ،حتی ســراغ
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