
اشتغال زنان يكي از موضوعات حساسيت برانگيز 
جامعه است. آيا گفتمان انقالب اسالمي مخالف 
اشتغال زنان اس�ت؟ كه به نظر نمي آيد مخالف 
باش�د و اگر موافق اس�ت در چ�ه چارچوب ها و 
س�اختاري اين اش�تغال را مي پذي�رد و توصيه 

مي كند؟
دكتر اردبيلي: يك استعاره و روايت ذهني از اشتغال وجود 
دارد كه با تمام دردسرها زنان جامعه را به سمت حضور در بازار 
كار سوق مي دهد و آن اين است كه انسان پول ساز مفيد است. 
شما اگر بتوانيد اين روايت را از ذهن افراد پاك كنيد و تغيير 
دهيد خيلي اتفاق ها مي افتد؛ اينكه يك خانمي در هر شأني 
و با هر جايگاهي فعاليتي مفيد انجام دهد و انتخاب كند اين 
فعاليت مفيد چه مي تواند باشد با استعاره انسان پول ساز در 
تضاد است. زن خانه دار ما ممكن است در منزل خود مشغول 
مفيدترين فعاليت ها باشد و اثر آن را هم ببيند اما تصور كند 
»من هيچ كس نيستم« چون فعاليت هايش پول ساز نيست! با 
وجودي كه بعد از انقالب اسالمي بنا بود اين انگاره تغيير كند 
اما سال هاست شاهد حاكميت همين استعاره در ذهن اكثر 
افراد هستيم؛ به گونه اي كه حتي همسر اين خانم خانه دار هم 
به او مي گويد مگر تو چه كار مي كني؟! درحالي كه اولويتش 
همين بوده كه همسرش شاغل نباشد. پول درآوردن شده 
هدف انسان ها و اگر فردي پول درنياورد انگار هيچ عملكردي 
نداشته و عملكردهاي مفيد غيرپول س��از ديده نمي شود. 
دومين آس��يب اين اس��ت كه اگر زن مي خواهد در محيط 
خانواده و محيط اجتماعي خودش شأنيت داشته باشد حتماً 
و حتماً بايد با همان الگوهاي مردانه پول ساز باشد. يعني اين 
خانم هرقدر هم در خانه كارهاي مفيد انجام دهد تا وقتي به او 
نگويند شما اين شغل و اين رديف و اين حقوق را در سال داري 
نه خودش پيش خودش احترام دارد نه پيش خانواده اش و 
نه پيش جامعه. اين خانم هميشه خودش را مقايسه مي كند 
كه اگر من كاري و فالن قدر درآمد داشته باشم شأنم در نگاه 
همه باال مي رود. اين الگويي آسيب زاست كه در ذهن همه ما 
وجود دارد. نكته بعدي بي ارزشي اشتغال خانوادگي زن است. 
من بين اشتغال خانگي، اشتغال خانوادگي و اشتغال در خانه 

سه تا مفهوم متفاوت مي دانم. 
چطور؟

دكتر اردبيلی: اشتغال خانگي و مشاغل خانگي معطوف به 
درآمد است. يكي شغل خانه داري زن است. 

در ح�ال حاضر بح�ث ارزش�گذاري خانه داري 
مطرح است و حتي در هدف پنجم سند 2030 هم 
به اين موضوع ورود كرده و بحث ارزشگذاري كار 
خانه داري را مطرح كرده اس�ت؛ نظر شما درباره 
اين ش�يوه از ارزش�گذاري براي زن�ان خانه دار 

چيست؟ 
دكتر اردبيلی: ما ارزش اف��زوده  خدمات زن را در خانواده 
با همان انگاره مادي و پول س��ازي محاسبه مي كنيم. مثاًل 
مي گوييم چرا كار خانگي زنان ارزش��مند است؟ با رويكرد 
پارادايم اقتصادي اينگونه نگاه مي شود كه اين خانم خانه دار 
در خانه غذا مي پزد، كه اين كار اين مقدار ارزش مادي دارد. 
از فرزندان هم پرستاري مي كند كه اگر نمي كرد بايد پرستار 
مي گرفتيد و اين مقدار به پرستار حقوق مي داديد. خانه را هم 
تميز مي كند كه اگر مي خواستيد خدمتكار بياوريد بايد اين 
مقدار هزينه مي داديد. بر همين مبنا رسيدگي به درس بچه ها 
و كارهاي ديگر زنان خانه دار محاسبه ريالي مي شود و اينكه 
زنان خانه دار اينقدر ارزش افزوده توليد مي كنند. بگذريم از 
اينكه  اين چرتكه اندازي ها هيچ جايي محاس��به و پرداخت 
نمي شود و شبيه مهريه اس��ت كه كي داده و كي گرفته! اما 
نكته آسيب زاي كار در اينجا نيست بلكه اين است كه شما 
نقش مادري و همسري زن را به خدمت دهندگي در خانه فرو 

بكاهيد. در اين ميان خانواده را هم فروكاسته ايم به جايي كه 
افراد در آن خدمت مي گيرند؛ اگر نشد هم مي توانند بروند 
جاي ديگر اين خدمات را بگيرند! ارزش كار در خانه زن، وراي 
كار خانگي زن است. ارزش كار در خانه زن ارزش محوريت 
فرهنگي- تربيتي خانواده و حفظ خانواده و محور فرهنگي- 
تربيتي جامعه است. اين جايگاهي است كه بي بديل است 
و كس��ي نمي تواند نقش آن را ايفا كند و با هيچ عددي قابل 
محاسبه نيست و اين را بايد پررنگ كرد. در غير اين صورت 
حتي اگر مابه ازاي ريالي كار خانگي را به زن پرداخت كنيم 
همانند اين اس��ت كه اين زن به اندازه آش��پز و خدمتكار و 
پرستار توانسته نقش آفريني اقتصادي داشته باشد. در حالي 
كه شأن زني كه مادر و همسر است بسيار باالتر از اينهاست 
و ما نهايتاً نقش كارهاي خدماتي زن را محاسبه كرده ايم و 

ارزش نقش آفريني زن در خانواده ديده نشده است. 
خانم خادمي نظر ش�ما درباره اش�تغال زنان در 

گفتمان انقالب اسالمي چيست؟
دكتر خادمي: در موضوع اشتغال زنان نخست بايد ببينيم 
اشتغال را به چه معنايي در نظر مي گيريم و چگونه تعريف 
مي كنيم. اگر اشتغال را به معناي اثرگذاري در حوزه اقتصادي 
و كمك به اقتصاد يك كشور قلمداد مي كنيم به طور يقين 
جمهوري اسالمي با اشتغال زنان مشكلي ندارد. به هر حال 
نيمي از جامعه ايران زنان هس��تند و به طور يقين آنها هم 
بايد در حوزه اقتصاد نقش آفرين��ي كنند. همين اثرگذاري 
در حوزه اقتصاد يكي از شئون حضور اجتماعي زنان است و 
در شرايط فعلي و اقتضائات فعلي جمهوري اسالمي ايران و 
بحث هاي تحريم ها و فشارهاي دشمن و تمركز آن در حوزه 
معيشت موجب مي شود تا زن انقالب اسالمي نتواند در كالن 
جمهوري اسالمي ايران نسبت به عرصه اقتصاد و معيشت 
بي تفاوت باشد اما در اين مبحث نكات زيادي مطرح است و در 
بحث اشتغال زنان تبصره و خط قرمزهاي زيادي وجود دارد. 

چه تبصره ه�ا و حرف ه�ا و خ�ط قرمزهايي در 
گفتمان انقالب اس�المي در باب اش�تغال زنان 

مطرح است؟ 
خادمي: آن چي��زي كه در نظام جمهوري اس��المي ايران 
به واسطه ساختارها در حوزه اش��تغال رقم خورده مطلوب 
گفتمان انقالب اسالمي نيس��ت. چون با حقيقت زن بودن 
خيلي فاصله دارد و ساختارهاي اشتغال تناسبي با اقتضائات 
زن بودن ندارد و به حضور اجتماعي نزديك نيست. خانم ها 
الزاماً احساس نمي كنند در عرصه اشتغال تأثيرگذار و مولدند. 
تمركز استفاده از ظرفيت زنان در كارهاي خدماتي و ثانويه 
تعريف شده اس��ت؛ مش��اغلي همچون »منشي گري« كه 
موجب مي شود خانم ها در اقتصاد كالن جامعه مولد نباشند. 
مهم تر از همه اينكه اتفاقاً اگر بخواهيم همان مدل اشتغال 
غربي را در ايران پياده كنيم اين مدل اشتغال با روحيات زن 
ايراني مس��لمان و خاص ايراني بودنش تناسب ندارد. هيچ 
جاي دنيا زنان به اندازه ايران دلسوز و نسبت به خانواده خود 
متعهد نيستند. اين را تاريخ كشورمان روايت مي كند. ما در 
حوزه اشتغال نمي توانيم اين ويژگي هاي روحي و اقتضائات 
فكري زن ايراني را ناديده بگيريم تا چرخه نظام سرمايه داري 
بچرخد. گفتمان انقالب اسالمي قائل به اين است كه شرايط 
اشتغال زنان و نقش آفريني آنها در ساختار اقتصادي متناسب 
با مطالبه و خواست و رضايت خودشان باشد و مهم تر از همه به 
اقتضائات زن بودنش آسيب نزند. زن روستايي با ميل و رغبت 
و شايد با تعهد و تعصبي بيشتر از مرد خودش بر سر زمين 
مي رود و كار مي كند؛ چرا؟ چون او خود را در اتصال با نهاد 
خانواده مي بيند و متعهد است. به همين خاطر هم با اشتياق 
سر كارش حاضر مي شود اگرچه اين كار يك كار ثانويه باشد و 
اگرچه نسبت به كارش حقوق و مزاياي آن چناني هم نداشته 
باشد. اما وقتي ما اشتغال زنان را به محيط و شكل و شمايل 
خاصي محدود مي كني��م خانم ها ناچار مي ش��وند در اين 

چارچوب قرار بگيرند. 
خانم دكتر خادمي! اش�تغال زنان در چارچوبي 
كه اشاره داشتيد زماني قابل دستيابي است كه 
ش�رايط خاص اقتصادي و اجباره�اي اجتماعي 
همچون سرپرس�تي خانواده زن�ان را ناگزير از 
اش�تغال اجباري نكن�د اما يك زن سرپرس�ت 
خانوار مجبور است كار كند تا خرج زندگي خود 
و خانواده اش را دربياورد. زن سرپرس�ت خانوار 

كجاي گفتمان انقالب اسالمي جاي دارد؟
دكتر خادمي: اتفاقاً وقتي ما درباره اش��تغال زنان صحبت 
مي كنيم نبايد يك نگاه كلي داشته باش��يم بلكه بر اساس 
گفتمان انقالب اس��المي زنان در اين حوزه دس��ته بندي 

مي شوند. نهاد ها و ساختارهاي ما نسبت به زنان سرپرست 
خانوار بي تفاوتند. نهايت اينكه يكي دو تا خدمات بيشتر به 
آنها مي دهند و درنهايت اين زنان ناگزيرند در شرايط بسيار 
سختي امرار معاش كنند. اما در گفتمان انقالب اسالمي زن 
سرپرست خانوار مهم است. در اين گفتمان حتي زن خانه دار 
هم موضوعيت دارد و مولد حوزه اقتصاد به شمار مي رود. در 
گفتمان انقالب اسالمي زني كه از سر ناچاري بايد كار كند 
فضاي اشتغال و شرايط اين زن بايد خاص او باشد و اصالً نبايد 
در جامعه اسالمي به سمتي برويم كه يك زن از سر ناچاري 
رو به اشتغال بياورد يا در بحث زن خانه دار انقالب اسالمي 
مدعي اين است كه خانواده برايش نهادي اصيل است و در 
اين نهاد زن نقش محوري و مديريت��ي دارد. وقتي اين زن 
حقوق شوهرش را در شرايط فعلي مديريت مي كند تا بتواند با 
همين حداقل ها امور زندگي را رتق و فتق كند اين زن نبايد در 
انقالب اسالمي ناديده گرفته شود اما ناديده گرفته مي شود يا 
در بحث زنان كارگر؛ انقالب اسالمي به هيچ وجه نمي پسندد 
كه زن با كرامتش مجبور باشد در شرايط سخت كاري قرار 
بگيرد. گفتمان انقالب اسالمي مولدگري زن را متناسب با 
اقتضائات جنس خودش در نظر مي گيرد و از اين نظر قطع 
به يقين داراي يك مدل ايده آل براي اشتغال و حضور مولد 
زنان در حوزه اقتصاد است كه اگر اين مدل طراحي شود اين 
هم يكي از همان برگ هاي برنده جمهوري اسالمي و يكي از 
سرفصل هاي مهم در نشر گفتمان انقالب اسالمي حوزه زنان 

و مطالبه گري از غرب در اين حوزه است. 
مس�ئوالن حوزه زنان و خان�واده مباحثي نظير 
س�هم خواهي زن�ان از پس�ت هاي مديريت�ي 
ي�ا نمايندگي مجلس و ش�وراي ش�هر را مطرح 
مي كنن�د؛ چني�ن اظهاراتي چقدر در راس�تاي 
اش�تغال زن در گفتم�ان انقالب اس�المي قابل 

ارزيابي است؟
دكتر خادمي:  متأس��فانه در موضوع اش��تغال زنان درگير 
نگاه هاي سياسي و درنتيجه آسيب زا ش��ده ايم؛ اين نگاه در 
حوزه هاي سياسي و براي يك اقليت آقازاده تعريف مي شود كه 
اين زنان بيايند و در جايگاه نماينده مجلس، وزير يا وكيل قرار 
بگيرند و با بي توجهي نسبت به قشر عظيمي از زنان مظلومي كه 
اكثرشان از روي ناچاري شاغل هستند پيش مي رود. اگر شما 
با اغلب اين زنان صحبت كنيد مي بينيد كه ناچارند كار كنند 
و اگر شرايطي باشد كه از منظر اقتصادي تأمين شوند حاضر 
نيستند در چنين شرايطي در يك شغل دست چندم غيرمولد 

زمان زيادي از ساعات مفيد زندگي شان را سپري كنند. 
خانم دكتر اردبيلي شما هم با اين نگاه موافقيد يا 

نكته ديگري داريد؟
دكتر اردبيلي: بله؛ درواقع اگر به بس��ياري از بانوان شاغل 
بگوييد پول به تو مي دهيم اما نيازي نيس��ت سر كار بروي 
متوجه مي ش��ويم كه چه مي��زان رغبت ب��راي حضور در 
محيط هاي ش��غلي فعلي در زنان ما وج��ود دارد. در اينجا 
الزم است تأكيد كنم گونه شناس��ي زنان خيلي مهم است؛ 
ما تيپ هاي مختلف زنان را داريم و براي ش��رايط آنها بايد 
سعي كنيم ارتقايي را تعريف كنيم، نه اينكه نسخه آرماني را 
براي همه بپيچيم. زني كه شاغل است، زني كه دوست دارد 
خانه دار باشد، زني كه ترجيح مي دهد در مقطعي از زندگي 
شاغل باشد و در مقطع ديگر خانه دار. ما بايد براي همه اين 
زنان برنامه داشته باشيم تا بتوانند احساس كرامت، شأن و 
مفيد بودن داشته باشند كه در مقاطع مختلف زندگي شان 
جلوه هاي متفاوتي دارند. ما هيچ الگوي منعطفي براي اين 
فضا نداريم و در اوج نقش آفريني زن��ان كه اهميت حضور 
فيزيكي شان در خانواده خيلي زياد است و سنين باروري شان 
است، در همان مقطع اوج شكوفايي اجتماعي زن هم تعريف 
مي شود، يعني اگر به ش��كوفايي اجتماعي س��رگرم شود 

در گفتمان انقالب اسالمي زني كه از سر 
ناچاري باي�د كار كند فضاي اش�تغال و 
شرايط اين زن بايد خاص او باشد و اصاًل 
نبايد در جامعه اسالمي به سمتي برويم كه 
يك زن از سر ناچاري رو به اشتغال بياورد

زن در گفتمان انقالب اسالمی نبايد از سر ناچاری كار كند
كارشناسان در ميزگرد »جوان« درباره اشتغال زنان در گفتمان انقالب اسالمی گفت وگو كردند

اش�تغال زنان يك�ي از مناقش�ه برانگيزترين 
موضوعاتي اس�ت كه در حوزه زن�ان و خانواده 
مطرح مي شود و همواره موافقان و مخالفاني را در 
برابر خود به صف مي كند. اين مسئله وقتي بيشتر حساسيت برانگيز مي شود كه 
با مشاركت اجتماعي و حضور فعال زنان گره مي خورد و بازنمايي اشتغال زنان در 
جامعه به گونه اي شكل مي گيرد كه انگار زنان خانه دار شأن و جايگاهي ندارند 

و زنان براي به دست آوردن جايگاه اجتماعي مناسب لزوماً بايد شغلي درآمدزا 
داشته باشند و پول دربياورند. در برابر اين نگاه يك نگاه سنتي نيز وجود دارد 
كه به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطي خروج زن از خانه و خانواده و ورودش به 
اجتماع را نمي پذيرد و زن بودن زن را محصور به چهارديواري خانه و انجام امور 
خانه داري و تربيت فرزندان به شمار مي آورد. اما جايگاه اشتغال زنان در گفتمان 
انقالب اسالمي چيست؟ آيا اين گفتمان با اشتغال زنان مخالف است؟ و اگر نه 

چه چارچوب ها و ضوابطي را براي حضور اجتماعي زن و نقش آفريني اجتماعي 
وي تعريف مي كند؟ اين موضوع محور ميزگردي اس�ت كه روزنامه »جوان« 
با همكاري سازمان بس�يج كارگري برگزار كرده اس�ت. دكتر مريم اردبيلي، 
پزشك و دكتراي آينده پژوهي و دكتر عاطفه خادمي، دكتراي سياستگذاري 
فرهنگي در اين نشست جايگاه اشتغال زنان در گفتمان انقالب اسالمي را تبيين 
كرده و به سؤاالت ما پاسخ دادند. مشروح اين ميزگرد را در ادامه مي خوانيد. 

خانواده را از دست مي دهد و اگر مشغول خانواده شود 
از شكوفايي اجتماعي بازمي ماند. زنان نبايد محكوم 
باشند يا اين را انتخاب كنند يا آن را. بايد يك طيفي از 
الگوها و مطلوبيت ها براي خانم ها طراحي شود تا آنها 

حق انتخاب داشته باشند. 
اي�ن برمي گ�ردد ب�ه ش�رايط اقتصادي 
نامناسب جامعه ما؛ طبعاً در شأن يك خانم 
نيس�ت راننده كاميون شود، در شأن يك 
خانم نيست گوش�ت و مرغ بفروشد يا در 
كافي ش�اپ كارگری كند اما اگر ما اين را 
هم از اي�ن خانم ها دريغ كني�م وقتي نياز 
اقتصادي شان را برطرف نكرده ايم ممكن 
اس�ت آنها با چالش هاي ديگ�ري مواجه 

شوند! 
دكتر خادمي: بله درست است اما ما داريم در برخي 
موارد اين را تبديل به گفتم��ان مي كنيم.  در حالی 
كه بايد الگوهاي ملموس و قابل دستيابي براي تمام 
اقشار جامعه را ارائه دهيم. بايد مدل ها و الگوهايي كه 
معرفي مي كنيم با شرايط و اقتضائات جامعه ما سازگار 
باشد و اين مدل ها را به گفتمان تبديل كنيم تا زنان ما 

احساس نكنند عقب مانده اند. 

به بحث طراحي مدل اشتغال مورد تأييد 
گفتمان انقالب اس�المي اش�اره داشتيد. 
آيا تاكنون هيچگونه اقدامي براي طراحي 

چنين مدلي صورت گرفته است؟
دكتر خادمي: اگر كارنامه عملكرد نهادها و سازمان ها 
را در حوزه اشتغال مورد بررسي قرار دهيد، در هيچ 
يك از مراحل، سياستگذاري، قانونگذاري و اجرايي به 
هيچ عنوان دغدغه اشتغال بانوان طيف عام را ندارند. 
در قوانين مجلس تنها دغدغه اي كه نسبت به اشتغال 

زنان وجود دارد، مرخصي زايمان است. 
كه آن هم به نتيجه نرسيد!

دكتر خادم�ي: بله ك��م و زياد مي ش��ود؛ تصويب 
مي شود اما دولت زير بار آن نمي رود و مي گويد شما 
مي خواهيد زنان از محيط كار حذف شوند. همه اينها 
نشان مي دهد فهم مشتركي در اين باره وجود ندارد. 
اما مدل اشتغال و سيستمي كه بخواهد همه زنان ما را 
در بر بگيرد نداريم و هميشه به صورت جزئي و موردي 
اليحه اي را مصوب كرده اند. مثاًل براي زنان شاغل در 
نيروي انتظامي يا آموزش و پرورش اما در نگاه كلي 

هيچ كاري صورت نگرفته است. 
اشتغال زنان بعضاً با آسيب هاي جدي همراه 
است و شايد بش�ود بخشي از سبك خاص 
آرايش و پوش�ش خانم ها را در ذيل همين 
ماجرا طبقه بندي كرد. فضاي كاري در بخش 
دولتي براي خانم ها خيلي كم است و اغلب 
زنان ما در بخش خصوصي جذب مي شوند 
اما رصد برخي آگهي هاي استخدام درباره 

خانم ها بيانگر برخي آسيب هاست و برخي 
مش�اغل ب�راي خانم ه�ا نظي�ر كارمندان 
آژانس هاي هواپيمايي يا منش�ي شركت، 
به گونه اي جا افت�اده كه يك خانم محجبه 
يا خانمي با ظاهر س�اده نمي توان�د به اين 
مش�اغل ورود يابد. ب�ه گونه اي ك�ه انگار 
پوشش و آرايش�ي خاص از س�وي فضاي 
اشتغال منحرف شده به اين بانوان تحميل 

مي شود. نظر شما در اين باره چيست؟
دكتر خادمي: بله اش��تغال اين سبك رفتار را دارد 
الگو مي كند و به آن ش��أنيت مي دهد. هرچند آمار 
مصرف لوازم آرايش در زنان خانه دار بيش��تر اس��ت  
اما اين ش��أنيت دادن و اصالت دادن به اين مدل زن 
ش��اغل كاماًل در سيس��تم هاي اش��تغال خصوصي 
براي زنان مش��هود اس��ت و ما يك بار هم نيامده ايم 
در قانونگذاري مان اين مسائل را هم ببينم؛ اينكه در 
حداقل موضوع جمهوري اسالمي بايد نگاه جنسيتي 
را كنترل كند. حتي فمينيس��ت ها هم به دنبال اين 
هستند كه جنسيت زن نبايد مالك قرار بگيرد .حتي 
اگر بنا بود غرب را هم مالك خود قرار دهيم در اين 
موارد حداقلي هم نتوانس��تيم كارمان را به درستي 
انجام دهيم. البته در غرب در اين حوزه ها به واسطه 
رويكردهاي فمينيستي براي اين مسائل ايستادگي 
مي كنند. آنها در گفتماني كه هيچ نسبتي با آن ندارند 
تالش مي كنند اما ما در جمهوري اسالمي ايران اين 
گفتمان از خودمان اس��ت و اين نهايت غربت است. 
گفتمان انقالب اس��المي همه اينها را تأييد مي كند 
و به آن بها مي دهد اما ما در درون گفتمان خودمان 
نمي توانيم به مؤكدات آن عمل كنيم و زيستمان را با 

آن منطبق نماييم. 
نگاه به زن به عنوان يك ابژه جنس�ي چه 

آسيب هايي را در بر دارد؟
دكتر اردبيلي: بخشي از كار ويژه زن جذب جنسي 
در نظر گرفته شده است همانطور كه ديدگاه سنتي 
اين ابژه جنسي بودن و جذابيت جنسي ايجاد كردن 
را مهم ترين كاركرد زن مي دانست و آن را به عنوان 
جاذبه اي درون خانواده مح��دود مي كرد تا مرد را به 
خانه و خانواده جذب كند اما وقتي اين عمومي شود 
و در عرصه اجتماعي برايش قيمت گذاشته  شود در 
عمل ما با شرايطي مواجه مي شويم كه زن را در جامعه 
هم ابژه جنسي مي داند و با همين كاركرد جذابيت 
جنسي او را به كارگيري مي كنند و براي اين ماجرا 
نرخ مي گذارند؛ به اين معنا كه افراد با ظاهر جذاب تر 
به كارگيري مي شوند. اين تحقير بسيار بزرگي است 

كه زن را تنها يك ابژه جنسي ببينند. 
به نظر مي رسد الگو شدن اين فرم از اشتغال 
به واس�طه فعال تر ب�ودن بخش خصوصي 
در حوزه اش�تغال، براي خ�ود خانم ها هم 
آس�يب هايي را در پي داشته است؛ چراكه 
شايد خانمي بعد از مدتي به اين مدل رفتاري 
عادت كند و در آن هضم شود اما به واسطه 
آنكه با فطرتش در تضاد است با تضادهايي 
دروني مواجه خواهد ش�د. در سطح كالن 
ني�ز اين م�دل پوش�ش و رفت�ار مي تواند 
س�اختارهاي اجتماع�ي و خانوادگ�ي را 
تحت الشعاع قرار دهد و اين مدل از اشتغال 
و اجتماعي دانستن آن بسيار آسيب زننده 

بوده است. نظر شما چيست؟
دكتر خادمي: خطر آنجاست كه اين مسئله در حال 
نامحسوس شدن است و هم خانم و هم خانواده وي 
مي پذيرند و باور مي كنند باي��د اينگونه رفتار كنند 
و اين دارد تبديل به باور مي ش��ود. ابزار غرب رسانه 
اس��ت و با اين ابزار خيلي خوب دارد اين باورها را در 
جامعه شكل مي دهد و وقتي موضوعي تبديل به باور 
شد ديگر نمي توان مدل ديگري غير از آن را متصور 
شد. در اين ش��رايط ديگر نمي توان فضا را مديريت 
كرد. برخي از جامعه زنان كه در اين تيپ مش��اغل 
هستند خيلي هم احساس پرستيژ مي كنند. هرقدر 
به حلقه هاي باالي سرمايه داري وصل باشيد بيشتر در 
اين فرآيند احساس پرستيژ مي كنيد. به قول گيدنز 
نظام سرمايه داري همچون ارابه اي است كه همه چيز 

را در زير چرخ خود مي گيرد و مي رود. 
ما گفتمان انقالب اس�المي را براي مقابله 
با نظام سرمايه داري مس�تقر كرده ايم اما 
متأس�فانه در حال حاضر مؤلفه هاي نظام 
س�رمايه داري به ش�كلي نصفه، نيمه در 
جامعه ما اجرايي مي شود و همين موجب 
شده تا تنها دچار چالش هاي جدي شويم. 

نظر شما چيست خانم دكتر اردبيلي؟
دكتر اردبيلي: دقيقاً همينطور اس��ت. اين موجب 
ش��ده تا تنها نقاط منفي آنها را پياده سازي كنيم و 
از س��وي ديگر آن دلزدگي كه در خود دنياي غرب 
در برابر نظام سرمايه داري ايجاد ش��ده در كشور ما 
ايجاد نشود. درست شبيه توريستي كه رفته بخشي از 
دنياي غرب را ديده و بقيه اش را نديده است. در حالي 
كه اهميت حفظ و ارتقاي خانواده را بايد براي جامعه 
باز كرد و همه بايد دغدغه شان اين باشد. جامعه بايد 
هزينه كند تا از زنانگي زن پاسداشت كند و زنان ما 
بتوانند زيست زنانه شان را داشته باشند؛ اينكه براي 
زايمان مرخصي مناس��ب داشته باش��ند، وقت آزاد 
داشته باشند تا بتوانند فرزندانشان را به خوبي تربيت 
كنند و بسياري از اقدامات ديگري كه مي تواند در اين 

زمينه صورت گيرد. 
و البت�ه اي�ن هزين�ه نيس�ت و در عم�ل 

سرمايه گذاري است؛ موافق نيستيد؟
دكتر اردبيلي: دقيقاً همينطور است. چون اين زن 
نس��ل بعدي جامعه را تربيت مي كند. البته با تمام 
چالش ها بايد بگويم هنوز خانواده در كشور ما قداست 
و جايگاه دارد و در نگرش هاي جوانان ما وجود دارد. 
شايد برايتان جالب باشد به رغم افزايش جدي آمار 
طالق، ما جزو 10 كشور كم طالق دنيا هستيم. وقتي 
فشار جهاني شدن را در نظر بگيريم من فكر مي كنم 
اگر انقالب اسالمي ايران اتفاق نمي افتاد محال بود ما 

جزو 10 كشور كم طالق دنيا باشيم.

عاطفه خادم�ي: آن چيزي كه در 
نظام جمه�وري اس�المي ايران 
به واس�طه س�اختارها در حوزه 
اش�تغال رق�م خ�ورده مطلوب 
گفتمان انقالب اس�المي نيست

مري�م اردبيل�ي: ي�ك اس�تعاره 
و رواي�ت ذهني از اش�تغال وجود 
دارد ك�ه با تم�ام دردس�رها زنان 
جامعه را به س�مت حضور در بازار 
كار س�وق مي دهد و آن اين اس�ت 
كه انس�ان پول س�از مفيد اس�ت
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