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زندگی

رشــتههای تحصیلــی رفتند که شــاغل بــه معنایی که
ما داشــتیم نباشــند؛ یکی رشــته هنر خوانــده و دیگری
مترجمی زبان و اشــتغال و اســتخدام رســمی و پشــت
میزنشینیبرایشانمعنایینداردونمیپسندند.
ëëازبینپستهاومسئولیتهاییکهداشتیدکدامیک
برایتانجذابیتداشت؟
هــر کدام بــه نوعی برای من جذابیت داشــت ،ولی
فکر میکنــم حوزه زنان جذابتر بود چــون قبالً دراین
خصــوص کار کرده بــودم و دغدغههای جدی داشــتم
بعد که وارد حوزه حقوق شــهروندی شــدم شاید اوایل
کار تطبیــق دادن بــا شــرایط و کنار آمدن با آن ســخت
بــود ،ولی چون هم مرتبط با رشــته تحصیلــیام بود و
هم مورد عالقه ام ،بنابراین کم کم داشتم با آن رابطه
برقــرار میکــردم کــه اآلن هم به شــکل دیگــری ادامه
میدهم.
ëëدردورانمسئولیتتانبویژهدردولتچقدرفرصت
میکردیدهمراهخانوادهبیرونبروید،برایخریدو...؟
چنــد هفتــه یــک بــار روزهــای پنجشــنبه همــراه با
خانــواده جهت خرید خانه بیرون میرفتیم و اآلن هم
همینطور و هیچ ابایی از اینکه شناخته بشوم نداشتم.
مــن بــه طورکلی برای انجــام هر کاری کــه در حوزه
مســئولیتم چه کاری و چــه خانوادگی باید انجام شــود
حساســیتی خــاص و وســواس گونــه دارم و بایــد وقت
بگذارم و نظر نهایی را داشته باشم .از نظر برخی شاید
این یک اشــکال باشــد که فشــار زیادی را به انسان وارد
میکند .اینجا نکتهای که الزم است اشاره کنم این است
که برای خیلیها دیدن امثال ماها در حال خرید و بودن
در میان مردم باورپذیر نیســت ،حال آنکه در این چهار
دهــه اگر همه چیز ســر جــای خودش بــود ،عکس این
موضوع باید عجیب میبود.
ایــن وضعیت را در ســفرهای زمینی کــه به صورت
شــخصی و غیراداری انجام میشــد یا در سفرهایی که
بدون استفاده از پاویون و از مسیر معمول انجام میشد
بارها شاهد بودم.
ëëوقتــی خریــد میکردیــد فروشــندهها و مردم شــما را
میشــناختندیانهبهعنــوانیکشــهرونددربینمردم
دیدهمیشدید؟
بهعنــوان یک شــهروند عــادی ،ولی گاهــی اتفاقی
برخــی متوجه میشــدند و با تعجب ســؤال میکردند
شــما فالنی هســتید؟ یکــی از دردســرهای مســئولیت
داشــتن همین هســت که دیگــر راحتــی و آزادی عمل
ســابق را نداریــد .امــا از طــرف دیگــر زمینه بســیاری از
گــره گشــاییها را فراهم میســازد .چند وقــت پیش با
دخترم به یکی از فروشــگاه های زنجیرهای رفته بودیم
یکی از مشــتریان من را شــناخته بود و هر جا میرفتیم
دنبــال مــا میآمــد و دختــرم از ایــن وضعیــت خیلی
ناراحت بود ،باالخره زمان خــروج آن خانم خودش را
به من رســاند و شــروع کرد به طرح کردن مشــکل حاد
دخترش که البته بعداً با پیگیری هایی که انجام شد تا
حدودی مشکالتشان مرتفع شد .این موارد خیلی پیش
میآمد و هنوزم هم پیش میآید.
ëëفرصتمیکردیدباوجودمشغلهکاریآشپزیکنید؟
سعی خودم را میکردم.
ëëکیفرصتمیکردید؟
خب این همان هماهنگی و توازنی است که قبالً به
آن اشاره کردم و به آن نیاز داریم .به هر حال هر طوری
شــده این دوره را پشــت سر گذاشــتیم ،ولی آن طور که
مطلــوب خودم بود نمیشــد وقت گذاشــت و خالصه
عرض کنم کم کاری و نبود تمرین اندک مهارتی که در

آشپزی داشتم را از یادم برد!
ëëبجــز دورهمیها یا نشســتهای صمیمی کــه با زنان
فعال داشــتید آیا با زنان محله یا همسایهها هم فرصت
ت وگوداشتید؟
گف 
اگــر مــوردی و فرصتــی پیــش میآمد حتمــاً وقت
میگذاشــتم ولی خب هم رفت و آمدهایمان کم شده
بــود و هم اینکــه در طول روز فراغــت از کارهای روزمره
کمتر شــد البته در حوزه زنان که بودم برخی مســائل را
که متولی خاص داشــتند میتوانســتیم ارجاع بدهیم،
امــا در حوزه حقوق شــهروندی که مســئولیت داشــتم
هر موضوعی که فکرش را بکنیــد به نوعی ارتباط داده
میشد با حقوق شهروندی.
ëëبیشترینخواستهآنهاچهبوده؟
اصوالً در این چند سال با وضعیتی که کشور داشت
و دارد بیشــترین نگرانــی و دغدغــه مــردم ،معیشــتی
و مربــوط بــه حقــوق اقتصــادی بــوده و بیشــتر دنبــال
پاسخهایی برای سؤالهایشان در این زمینه بودند ،حتی
زنــان عمدتاً دغدغههای عمومی داشــتند تا مطالبات
خاص.
البتــه در حــوزه حقــوق
شــهروندی بیشــترین مراجعات
و مطالبــات بــه حقــوق مدنــی-
سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی
ما آذری زبان
برمی گشت و طرح ادعاهایی که با
ها تنوع غذایی
نقض این حقها مرتبط بود.
زیاد داریم و به
ëëغــذای ایرانــی دوســت دارید یا
استثنای من،
فستفود؟
آشپزی و دست
غذای ایرانی را بیشــتر دوست
دارم.
پخت و سلیقه
غذایی؟
چه
ëë
زنان آذری معروف
غذایی
تنوع
ها
زبــان
آذری
ما
هست.خودم
زیــاد داریــم و بــه اســتثنای مــن،
انواع دلمهها و
آشــپزی و دســت پخت و ســلیقه
خوراکها را به
زنان آذری معروف هست.خودم
غذاهای دیگر
انــواع دلمههــا و خوراکهــا را بــه
ترجیح میدهم
غذاهای دیگر ترجیح میدهم.
ëëپیشــنهاد مصاحبــه در کافــی
شــاپ را دادم ولی ترجیح دادید در
دفترتــان صحبت کنید.چــرا؟ به
کافیشاپعالقهندارید؟
نه برعکس برخی از مصاحبه هایم را در کافی شاپ
انجــام دادم .دلیلش هم صرفهجویــی در وقت بود نه
چیز دیگری .گاهی با دوستان دوران دانشکده و خوابگاه
در کافی شــاپ قرار میگذاریــم .بنابراین دلیل خاصی
نداشت که به کافی شاپ برویم.
ëëآخرینباریکهسینمارفتیدکیبود؟
جشــنواره فیلم فجر به دعوت خانم مهناز افشــار و
چند دعوت دیگر.
ëëباخانوادهکیرفتید؟
اتفاقــاً بــا همســرم رفتیــم ،در ایــن ســالها هم هر
زمان برای تماشــای فیلم یا تئاتر توفیق اجباری شامل
حالمان میشــد و دعوت شــدیم اســتقبال کردیم ،واال
فرصت دیگری پیدا نمیکردیم.
ëëفرصتکتابخواندندارید؟چقدر؟
مــن اگر وقــت آزاد داشــته باشــم حتماً یــک کتاب
دســتم میگیرم ،ولی خدا میدانــد چه زمانی خواندن
آن طول بکشد و کی تمام شود.
ëëمثالًدرهفتهچندساعت؟
اصالً نمیتوانم جواب این ســؤال را بدهم شــاید از

این به بعد فرصت بیشتری پیدا کنم ،ولی آنقدر زمان
اوقــات فراغــت ما محــدود بــود و امور در دســت اقدام
و اولویــت دار داشــتیم کــه وقتی بــرای کتابخوانی باقی
نمیگذاشت ،ولی همیشه مترصد این بودم و هستم که
کتابی را شروع کنم با این امید که آن را به انتها برسانم.
اآلن هــم چند کتاب مفتــوح دارم که هر کــدام به نیمه
خود رسیده است.
ëëاهلورزشهستید؟
بله ،ولی به آن معنا که خودم را موظف بدانم روزانه
وقــت خاصی بگذارم نه ،در این ســه مــاه هم هنوز این
فرصت را پیدا نکردهام .اگر به ورزش هم به چشم یک
واجب دینی نگاه کنیم خیلی از مســائل حل میشــود.
یادم هست در زمانی که مسئولیت داشتم هم کمتر این
مهــم در اولویت کاریم بــود و با توجه کردن و حتی فکر
کردن به آن و صرف وقت به آن احساس عذاب وجدان
و گناه پیدا میکردم و ترجیح میدادم وقتم را برای رفع
و رجوع مشــکالت و پاسخ به مطالبات مراجعین خود
صــرف کنم و جمع بین آن دو را ممکن نمیدانســتم،
هر چند اآلن پی به اشتباه بودن این نگاه برده ام ،اما آن
زمان آن را درستترین کار ممکن میپنداشتم.
ëëچهورزشیرادوستدارید؟
نمیشــود گفــت کوهنــوردی ،ولــی کوهپیمایــی را
دوســت دارم ،اگر پیاده روی را هم ورزش حســاب کنید
دوست دارم فرسنگها به تنهایی راه بروم و در خلوت
خودم فکر کنم .قبالً این کار را خیلی میکردم.
ëëرانندگیمیکنید؟
در این دوره نه ،البته احساس نیاز نشده شاید از این
به بعد این ضرورت ایجاد شود.
ëëباچهوسیلهایرفتوآمدمیکنید؟
با هر چه که باشد.
ëëشــما از جملــه زنانــی بودید کــه درخصــوص کودک
همســری بارها نظر دادیــد و مخالفت کردیــد .اگر فرزند
خودتــانزیر 13ســالتصمیمبــهازدواجمیگرفتچه
واکنشینشانمیدادید؟
ببینیــد بحثــی کــه اآلن مطرح اســت این اســت که
موافقیــن کودک همســری مطرح میکنند کــه آنهایی
که مخالف کودک همسری و به دنبال منع ازدواجهای
زیــر ۱۸ســال هســتند چــه اســتدالل و توجیهــی بــرای
آمادگی و تمایل و شــرایطی که برای ازدواج بین سنین
 13تا  18ســال ممکن اســت پیش آید دارند و پیشنهاد
جایگزینشان برای پر کردن این خأل چیست؟حتی ادعا
میکننــد کــه مخالفین کودک همســری بر ایــن باورند
کــه ایــن موضــوع را با به اصطــاح ازدواج ســفید و هم
داد.من نوعی
باشیهایی که رایج است میشود پوشش
ِ
قطعــاً مخالف ازدواج زیر ۱۳ســال هســتم و اغلب این
ازدواج هــا را در مقولــه ازدواج های اجباری و زودهنگام
کــه کــودک -دختــر قصــد و رضــای الزم را بــرای عقــد
ازدواج ندارد طبقه بندی میکنیم ،ولی چون بیشتر این
ازدواجهــا در خانوادههایــی صورت میگیــرد که از نظر
اقتصــادی و معیشــتی و فقر فرهنگــی دارای وضعیت
ن منوال
خاصــی هســتند ،لــذا برخــی توجیهــات بر ایــ 
اســت که با منع قانونی شــاید این ازدواجهــا در ظاهر و
رسماً اتفاق نیفتد ،ولی بدون تردید با واقعیتهایی که
نمیتوانمنکرآنشد،بهصورتزیرزمینیوغیررسمی
انجــام خواهد شــد و هرچنــد قانون میتوانــد فرهنگ
جامعــه را بــه دنبال خود باال بکشــد و اراده قانونگذار را
در تغییر و اصالح آن به نمایش بگذارد و بدین ترتیب
گامــی در مبــارزه با فقر فرهنگــی بردارد ،امــا با بهبود و
ارتقای وضعیت معیشــتی و اقتصادی مردم ،بویژه در

