
  كبري آسوپار
فعاليت سياسي زنان در ايران موضوع گفت  وگوي ما با دكتر زهره 
طبيب زاده نوري است؛ موضوعي كه همواره چالش هاي خاص خود 
را دارد. برخي زن را فقط در خانه مي پسندند و برخي چنان او را 
فعال اجتماعي مي خواهند كه هيچ از نقش زن در خانه و خانواده 
باقي نمي ماند. با او از نقش آفريني سياسي زنان در اسالم و ايران 
پرسيديم و شنيديم، از كنشگري سياسي زنان خاندان پيامبر)ص( 
تا فعاليت سياسي زنان انقالبي ايران. او خود فعاليت سياسي را از 
نوجواني و با حضور در فعاليت هاي سياس�ي- مبارزاتي مسجد 
جاويد كه محل استقرار فعاليت هاي سياسي شهيد دكتر محمد 
مفتح بود، آغاز مي كند. پاي زهره طبيب زاده به اين مسجد البته 
از طريق خواهر بزرگ تر و نيز داماد خانواده كه هر دو فعال سياسي 
عليه پهلوي بودند، باز مي شود. در همان نوجواني با محبوبه دانش 
)از شهداي 17ش�هريور در ميدان ژاله( آشنا و دوست مي شود و 
اينگونه، بيشتر به سمت فعاليت هاي سياسي گرايش پيدا مي كند.  
س�ال 58 و در ابتداي انقالب، با قبولي در دانش�گاه مش�هد در 
رشته دندانپزشكي، فعاليت هاي سياسي او در قالب فعاليت هاي 
دانشجويي پي گرفته مي شود و فعاليت او در دفتر تحكيم وحدت، 
چنان عميق و گسترده می شود كه از س�ال 59 به تهران منتقل 
می ش�ود و درس خود را از س�ال دوم در دانشگاه شهيد بهشتي 
تهران ادامه مي دهد. او سپس در رشته جراحي لثه موفق به اخذ 
دانشنامه تخصصي مي ش�ود و بعد از آن توسط رئيس جمهور در 
دولت نهم به عنوان مش�اور امور بانوان و رئي�س مركز امور زنان 
و خانواده انتخاب و اينگونه به طور رسمي وارد حضور در عرصه 
كالن و مديريتي سياست مي شود. رياست دانشكده دندانپزشكي 
دانشگاه شهيد بهشتي سمت بعدي اوست، سپس در انتخابات 
مجلس نهم كانديداي مشترك هر دو ليست اصولگرايان و با رأي 
مردم تهران وارد مجلس مي ش�ود. بعد از اتمام دوره نمايندگي 
مجدد به دانشگاه شهيد بهشتي برمي گردد و مدت كوتاهي هم 
رئيس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شاهد مي شود. او هم اكنون 
عضو هيئت علمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي است. وی در س�ال 65 ازدواج می كند و دو فرزند 
دختر و پسر دارد.  گفت  وگوي مان با دكتر طبيب زاده را بخوانيد.

سياست را مردانه مي بينيد يا زنانه؟ به  نظر مي رسد 
عالقه زنان به سياست كمتر از مردان است. اين را از 

باب بيشتر بودن تعداد فعاالن سياسي آقا مي گويم. 
خداوند انس��ان را بر اس��اس فطرت الهي آفريد و فطرت الهي واجد 
يكس��ري بايدها و نبايدهاي ثاب��ت و اليتغير اخالقي اس��ت. صفات 
بارز اثباتي در بشر ش��امل عدالت طلبي، ترحم بر انسان هاي ضعيف 
و تحت ظلم، به دنب��ال آن غيرت و انگيزه حماي��ت از ضعيف و افراد 
تحت ستم، دگرخواهي و كمك به همنوع، حتي در مواردي كه لزوماً 
فرد تحت ظلمي واقع نشده، ولي تفاوت هاي طبيعي و خلقتي، وجه 
فرودستي او شده و نياز به كمك فرد توانمندتر از خود دارد و امثالهم 
می شود كه وجوه مثبت اخالقيات انساني است. در مقابل صفات بارز 
سلبي مثل ظلم و ستم، ظالم و ستمگر، حرص و آزمندي، خودخواهي 
و نديدن همنوع جزو صفات مذموم اخالق انساني است. اين دو دسته 
از صفات در فطرت همه آحاد بشري وجود دارد. ممكن است به وسيله 
سيطره رذايل اخالقي در نتيجه غوطه ور شدن در زندگي غريزي وجه 
سلبي و منفي خصايص اخالقي در برخي افراد و جوامع غلبه پيدا كند 
و جوامع را به سمت بي تفاوتی در قبال بي عدالتي بكشاند ولي حتي 
انسان غربي هم بر اساس فطرت، اگر خودش را از قيد و بند تهاجم و 
فضاسازي رسانه اي و تبليغاتي صاحبان ثروت و قدرت رهايي بخشد، از 
بي عدالتي اعالم انزجار و با مستضعف اعالم همدردي و حمايت مي كند 

و به يك تعبيري يك فرد سياسي مي شود. 
مصداق بارز اين موض��وع را در حركت ها و جنبش هاي مردمي عليه 
جرج فلويد در امريكا و اروپا در س��ال هاي اخير ش��اهد بوديم كه به 
 رغم وجود همه گيري كرونا براي اعتراض به بي عدالتي سرمايه داران 
و زورگويان معتقد ب��ه تبعيض نژادي حاكم بر امري��كا، به خيابان ها 
ريختند و به تظاهرات ميليوني مبادرت كردند. چه كسي فكر مي كرد 
جواناني كه سال ها غرق در فساد و غرايز جنسي و بمباران تبليغاتي در 
غرب بوده اند، اينگونه به بهانه قتل يك رنگين پوست، به خيابان بريزند 
و به  رغم برخورد قس��اوت آميز پليس امريكا و اروپا خود را در معرض 
شديد ترين ضرب و ش��تم آنها قرار دهند و نداي عدالت خواهانه سر 
بدهند؟ لذا حضور سياسي، يعني حضور و مشاركت در تعيين  نحوه 
اداره جامعه ريشه در فطرت انس��اني دارد و زن و مرد و جنسيت هم 
نمي شناسد، هر چند دغدغه و انگيزه مردان به دليل حضور و درگيري 
عميق و تنگاتنگ با مسائل اجتماعي بيشتر از زنان است، لذا به نظر 

عالقه مندتر به سياست مي رسند. 
در تاريخ اسالم و توصيه هاي بزرگان ديني ما الگوي 
زن مسلمان حضرت زهرا)س( و حضرت زينب)س( 

معرفي مي شوند. به نظر ش�ما، اين دو بزرگوار چقدر 
سياسي بودند؟

از ديدگاه اسالم، پاس��خ به نداي فطری عدالت خواهي و ساير صفات 
مثبت و رذايل اخالقي در نهاد مرد و زن بدون هيچ تبعيض جنسيتي 
وجود دارد و بروز آن مخصوص جنسيت خاص نيست. فقط نقش ها و 

كنش ها بر اساس جنسيت متفاوت است. 
پس از آش��كار ش��دن نب��وت در جهت نش��ر اي��ن افكار سياس��ي 
عدالت خواهان��ه، حضرت خديجه)س( به عن��وان يك بازوي محكم 
اقتصادي و يك همراه ثابت قدم به عنوان اولين زن به حوزه سياست 
پا مي نهد و تا آخرين لحظات حيات در خدم��ت اين انقالب و آرمان 

الهي مي ماند. 
پس از ايشان دختر دلبندش حضرت فاطمه)س( در تمام سال ها در 
كنار پدر و انقالب  نبوي در جاي جاي اين حركت نقش پررنگي دارد، 
چه در تحكيم حكومت نوپاي ديني در كنار پدر و همسر در مدينه و 
چه پس از ايش��ان، در احقاق حقوق واليت حقه جانشين او حضرت 
علي)ع( در زمان غصب واليت. سرنوشت جامعه ديني براي حضرت 
زهرا)س( در اولويت است، حضور ايشان در خانه تك تك مهاجران و 
انصار و يادآوري جريان غدير به فراموشكاران و كساني كه خود را به 
عمد به فراموشي زده اند، بيانگر افشاگري سياسي ايشان است. اداي 
خطبه تاريخي ايشان در مسجد به نفع واليت ولي برحق، اوج كنشگري 
سياسي ايشان در آن مقطع تاريخي است.  اساساً نحوه شهادت ايشان 
در دفاع از واليت، سياسي ترين شكل مرگ يك مبارز انقالبي است. او 
مي توانست در پستوي خانه بنشيند و كاري به امر نحوه اداره حكومت 

و جامعه ديني نداشته باشد، طبعاً جراحتي هم متحمل نمي شد. 
ما در تاريخ قبل از اس��الم هم شهادت آسيه همس��ر فرعون را در راه 
مبارزه با طاغوت داريم. شهادت س��ميه در صدر اسالم و در تداوم آن 
شهادت بانو حضرت زهرا)س( دال بر يكي از سياسي ترين فقدان هاي 
انقالبيون در تاريخ اسالم است، حتي مخفي بودن مزار آن حضرت و 
دفن شبانه پيكر مطهر ايشان يك مبارزه منفي سياسي و يك كنش 
آگاهي بخش اجتماعي در اعتراض به وضع سياس��ي موجود در آن 

دوران بوده است. 
حضور حضرت زين��ب)س( و زنان و ك��ودكان در واقع��ه كربال اوج 
شكوفايي حركت سياس��ي و اجتماعي زن در صدر اسالم است. اين 
قيام مي توانست كاماًل مردانه باشد و پس از استقرار حكومت در كوفه، 
زنان و كودكان به كاروان امام حسين)ع( ملحق شوند و چنانچه جنگي 
روي داد، زن و كودكي در ميدان نباشند اما اين طراحي براي همراهي، 

نقش آفريني بارز زنان در مبارزات اجتماعي است. 
صبر بر ش��هادت ها، صحنه جنگ، نقش آفريني همس��ر زهير، مادر 
وهب و وقايع دوران اس��ارت و غارت خيمه ها و وقايع شام و خواندن 
خطبه هاي غرا و سرپرستي كاروان اسيران دقيقاً از حضرت زينب)س( 
چهره سياسي ترين زن تاريخ بش��ري را خلق نموده است. زنده نگه 
داشتن وقايع كربال يك كنش و اقدام سياسي است كه به همت اين 
بانوي جليل القدر رقم زده ش��د و به عنوان يك الگوي حركت فعلي 
زنان در انقالب اسالمي در ايران، يمن، و فلسطين درآمده است.  اينجا 
مي توانيم نقش امام حسين)ع( را هم در ميدان دادن به زنان ببينيم. 
بله، مي شد كه اين قيام كاماًل مردانه باش��د، اما خود امام نخواستند 

اين اتفاق بيفتد. 
من تعمداً عبارت طراح��ي را ب��ه كار می برم و منظ��ورم نقش امام 
حسين)ع( در اين طراحي براي به ميدان آوردن زنان در قيام بود. اما 
نخواستم بحث خيلي طوالني شود كه از حوصله مخاطب فراتر برود. 
طراحي بردن زن به صحنه جنگ نشان دهنده ديدگاه اسالم و رهبران 

اسالم بر سياسي بودن حضور اجتماعي زن است. 
در عصر كنون�ي هم زن�ان ايراني نق�ش پررنگي در 
سياست داش�ته اند؛ چه مثبت و چه منفي. ما فعاالن 
سياس�ي زن را داش�ته ايم كه عليه حكومت پهلوي 
مبارزه مي كردند و آن طرف زن�ان قدرتمندي را  در 
دربار پهلوي داشته ايم، مثل اشرف پهلوي. در مورد 
حضور زن�ان ايراني معاصر در سياس�ت و نقش زنان 

ايراني در بزنگاه هاي سياسي توضيح بفرماييد. 
در دوران معاصر، زن ايراني با الگو گرفتن از اسوه هايي كه از صدر اسالم 
ذكر ش��د، افرادي همچون خانم مرضيه دباغ را داريم كه با تأسي به 
حضرت زهرا)س( و حضرت زينب)س( مبارزات عليه نظام ستمشاهي 
را آغاز و زندان ها و ش��كنجه هاي مختلف س��اواك را تحمل مي كند 
و همسران مردان مبارز كه من الزم است به نقش اين زنان اشاره كنم. 
همسران مبارزاني همچون ش��هيد الجوردي، شهيد مفتح و شهيد 
رجايي كه از نزديك با زندگي برخي از آنها آشنايي داشتم، در فقدان 
مداوم همسر در نتيجه مبارزات سياسي بار سرپرستي و حمايت رواني 

خانواده ها را به دوش مي گيرند. 
در بعد ديگر، زنان در راهپيمايي هاي پرخطر ابتداي ش��روع انقالب 
اسالمي هيچ تفكيك جنس��يتي را قائل نيس��تند و پا به پاي مردان 
در تظاهرات ش��ركت می كنند و خون زن و مرد در ميدان ش��هدا به 

زمين ريخته مي شود. پس از استقرار جمهوري اسالمي در ايران در 
راهپيمايي ه��اي تحكيم نظام، در حضور پ��اي صندوق هاي رأي كه 
يك حضور كاماًل سياسي اس��ت، زنان در كنار مردان حضور جدي و 
تعيين كننده داشته و دارند. در دوران جنگ تحميلي صبر و تشويق 
به اعزام همسر و فرزندان براي حفظ تماميت ارضي و بقاي انقالب و 
پشتيباني كامل صحنه هاي جنگ، نشانگر در صحنه بودن سياسی 
زن مسلمان ايراني است. در طول فتنه هايي كه در سال هاي 78 و 88 
و سال هاي اخير انقالب را تهديد كرده، باز هم زنان در راهپيمايي هاي 
تحكيم نظام و افشاي جريان فتنه و يكسره كردن و جمع كردن بساط 

فتنه گران حضور تعيين كننده اي داشته اند. 
در وقايع سوريه و بحث حضور مدافعان حرم كه شايد بسياري تصور 
مي كردند ديگر باب ش��هادت بسته ش��ده و آالم خانواده شهدا ديگر 
تكرار نخواهد شد، شاهد بوديم كه همسران دهه شصتی و هفتادي 
مدافعان حرم نه تنها مانع حضور آنان در جبهه هاي نبرد نشدند، بلكه 
زخم زبان ها و كنايه ها را هم به جان خريدند و براي حفظ كيان انقالب 
غم و اندوه فرزندان كوچك خ��ود را در فقدان پدر همچنان بر دوش 

خود حمل مي كنند. 
البته در ابعاد منفي هم زنان نقش چشمگيري دارند. حضور امثال فائزه 
هاشمي، مسيح علي نژاد و فراريان خارج از كشور در نقش آفريني عليه 
نظام بر كسي پوشيده نيست. در زمان شاه هم اشرف پهلوي خودش 
يك ماجراي طوالني است. او كه خواهر دوقلوي شاه بود، يكي از اركان 
فساد در حكومت پهلوي است، مثاًل قاچاق مواد مخدر در زمان پهلوي 
به فرماندهي اشرف پا گرفت و قوام پيدا كرد يا در مسائل سياسي نقشی 

تعيين كننده داشت. 
اما من مي خواهم يك نكته اي بگويم و آن اينكه او و س��اير زناني كه 
خ رو پارسا )اولين وزير زن( يا حتي فرح ديبا،  حضور داشتند، مثل َفُرّ
نقش اساسي نداش��تند، چراكه ماهيت مردان سياسي آن زمان هم 
ماهيت قدرتمندي نبود، چه رسد به زنان، چون مجري سياست هاي 

امريكا بودند و در واقع كل حكومت وابسته بود. 
در واقع مي شود گفت كه زنان يك ويترين براي كار 
و اهداف سياس�ي بودند. چنانچه در زمان كنوني هم 
در جريان اصالح طلب، حضور پر سر و صداي موضوع 
زنان را در مواض�ع مي بينيم، اما در عي�ن حال خود 
چهره هاي ش�اخص زن اصالح طلب گالي�ه دارند كه 
به ما ميدان داده نمي ش�ود. چنانچه مثاًل وزير زن يا 
ش�هردار زن براي تهران نداش�تند. از طرفی به نظر 
مي رسد در ايران فضاي سياست بيشتر مردانه است. 
شايد از اين رو كه مناصب سياسي بيشتر در اختيار 
مردان است و آيا فعاليت سياسي الزاماً همراه با گرفتن 

سمت سياسي است؟
آنچه عرض كردم، بخش هاي مثبت حضور سياس��ي زنان در عرصه 
عام جامعه و نقش آفريني سياسي آنان در كشور است. اين حضور كه 

در جاي خود اثری تعيين كننده دارد، الزم اس��ت، ولي كافي نيست. 
حركت سياسي در جامعه احتياج به پيشگامان و سردمداران نيروهاي 
خط مقدم دارد. در اينجاست كه فضاي سياسي كشور را بيشتر مردانه 

مي دانم. 
نقش آفريني و اثرگذاري در عرصه هاي كالن سياسي در كشور به نظر 
من كاماًل مردانه است، هر چند اين امر تا حدود زيادي اجتناب ناپذير 
است، به دليل تقس��يم كار و مس��ئوليت هاي خاص بيولوژيك زنان 
و ماهيت بس��يار زمانبر حضور در عرصه هاي كالن سياسي، حضور 
كمرنگ تر زن��ان قابل توجيه و امري طبيعي اس��ت. ش��ما حتي در 
كش��ورهاي غربي كه فريادهاي فمينيستي ش��ان گوش فلك را كر 
كرده است، می بينيد سهميه انتخاباتي و تعيين درصد حضور زنان از 
محدوده مجالس قانونگذاري به اعضاي كابينه دولت هم رسيده است. 
از سويي در طول س��ده اخير جز معدود زناني همچون تاچر، مركل، 
هيالري كلينتون، كاندوليزا رايس كه از عدد انگشتان دو دست تجاوز 

نمي كند، در حد صدراعظم و وزير امور خارجه نمي بينيد. 
در منطقه غرب آسيا هم شايد فقط بتوان به مرحوم بي نظير 

بوتو اشاره كرد و نمونه ديگري نيست 
يك خانمي هم در مقام رئيس جمهور بنگالدش بود كه مذهبي هم 
بود. نتيجه اينكه  اين چيزي نيست كه خاص ايران باشد. در غرب هم 
چيزي به نام تساوي جنسيتي به مفهوم دقيق آن وجود ندارد. ما در 
ايران ادعاي تساوي جنس��يتي در عرصه كالن سياسي نداريم، ولي 

متأسفانه از حضور زنان استفاده مطلوب نمي  شود. 
بارها گفته ام به داليل زيادي معتقد به وزارت زنان نيستم. استدالل 
بنده اين است كه زنان ما سابقه حضور در عرصه هاي مياني مديريتي را 
نداشته اند كه با پيچ و خم هاي كار دستگاهي اجرايي آشنا شده باشند 
و بتوانند در عرصه كالن تر وزارت به صورت بهينه نقش آفريني كنند، 
ولي با انتخاب هايي كه در دولت اخير ص��ورت گرفت، به اين نتيجه 
رسيدم كه براي آقايان تصميم گير نه تنها داشتن سابقه مديريت مياني 
در دس��تگاه هاي اجرايي تعيين كننده نيست، بلكه داشتن تخصص 
مرتبط هم خيلي ضروري به نظر نمي رسد. اگر اين قيد كه به نظر من 
بسيار ضروري است، در انتخاب مديران لحاظ نشود، ديگر فرقي بين 

جنسيت ها در مناصب كالن اجرايي نبايد وجود داشته باشد. 
بايد تأكيد كنم ك��ه فعاليت سياس��ي در عرصه كالن كش��ور الزاماً 
نيازمند اخذ سمت سياسي است. در سمت سياسي، وزارت و وكالت 
و رئيس دستگاه هاست كه شما قدرت تأثيرگذاري در اشل كالن در 
اجرا خواهيد داشت. شما اگر پست سياسي نداشته باشيد، قوي ترين 
مرد به لحاظ نظري و عملي هم باش��يد، هيچ اثر تعيين كننده ای در 
تصميمات كالن جامعه نخواهيد داش��ت و نظرات شما در حد حرف 
و سخنراني باقي خواهد ماند و كاماًل ناديده گرفته مي شود و قابليت 
تحقق پيدا نمي كند. شما ببينيد از تعداد بيش از 290 نماينده چند 
درصد را خانم تشكيل مي دهند. در تهران با ترحم به زنان، همواره فقط 
پنج نفر از زنان در ليست قرار مي گيرند، در استان هاي ديگر كه وضع 

بدتر از تهران است. 
در شوراي عالي انقالب فرهنگي تنها معاونت رئيس جمهور و رئيس 
شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان حضور داشته اند و تازه اخيراً شنيده ام 
زمزمه هايي وجود دارد كه درصدد حذف معاونت امور زنان از اعضاي 
حقوقي شوراي عالي انقالب فرهنگي و همچنين تغييرات اساسي در 

شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان هستند. 
در هيئت دولت هم همين طور است. تنها معاونت امور زنان رياست 
محترم جمهور حضور دارند در ساير شوراهاي عالي و مجامع هم وضع 
بر همين منوال است. مثاًل در مجمع تش��خيص مصلحت هيچ زني 
حضور ندارد، لذا فكر مي كنم در عرصه هاي كالن سياس��ي خانم ها 
حضور بسيار كمرنگي دارند. در حالي كه برخي از آنها نه تنها از مردان 
به لحاظ شناختي و ادراكي از مسائل كشور كمتر نيستند بلكه حداقل 
در امور نيمي از آحاد جامعه از م��ردان مطلع ترند، لذا به نظر من بايد 

سهم پررنگ تري در تصميمات كالن كشور داشته باشند. 
چ�را در فض�اي عموم�ي اصالح طلب�ان بيش�تر از 
س�اير جريانات سياس�ي مدافع حقوق زنان قلمداد 
مي ش�وند؟ به نظر مي رس�د تريبون دار حقوق زنان 
جريان اصالحات است، در حالي كه در قانونگذاري ها 
و تصميم سازي ها به نفع زنان، نقش جريان اصولگرا 

پررنگ تر است. 
متأسفانه القايي كه شده، همين طور است اما در مورد حقوق زنان به 
صورت عام اصالً اين مطلب را قبول ندارم. جريان اصالحات به استيفاي 
حقوق حقه زنان براساس تعاليم شرع نمي پردازد، آنان  در مورد حضور 
زنان در عرصه كالن سياسي هم فقط شعار مي دهند، وقتي هر جرياني 

شعاري را سر دهد، آن شعار را مال خود كرده است. 
شوربختانه اخيراً شنيده ام كه آقايان در حال تغيير شوراي فرهنگي- 
اجتماعي زنان هستند. به رغم انتقاداتي كه به ساختار شوراي عالي 
انقالب فرهنگ��ي و مجموعه هاي تابعه وج��ود دارد، اتفاق��اً در اكثر 
سال هاي اخير، جريان غالب مديريت ش��وراي فرهنگي- اجتماعي 
زنان در اختيار طيف دلسوز انقالب بود. اگر اين افراد حضور نداشتند، 
كنوانس��يون رفع تبعيض از زنان در دولت اصالحات، س��ند 2030، 
معاهده حقوق كودك در دولت اعتدال، با تمامی عوارض منفي و مغاير 
ديني، بدون اطالع آحاد جامعه بدون هيچ ترمز و مانعي، در كشور به 
صورت وسيع پياده مي ش��د. حضور اين مسئوالن بصير و انقالبي در 
شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و فعاليت هاي پژوهشي بسيار ارزشمند 
دبيرخانه اين شورا، دست هاي نفوذ پشت پرده اين اسناد بين المللي در 
حوزه زنان در ايران را برمال ساخت و انتقال آن به مقام معظم رهبري 

جلوي اجراي سند 2030 را گرفت. 
حاال به جاي خسته  نباشيد و قدرداني از اين اقدامات، كمر به تغييرات 
اساسي در اين مجموعه بسته اند كه نمي دانم با چه استداللي اين اقدام 
صورت گرفته است. نقدهاي موجود بر شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان 
به طريق اولي ابتدا متوجه خود شوراي عالي انقالب فرهنگي است كه 
اسناد بسياري توسط زيرمجموعه ها تهيه مي شود، ولي به دليل ساليق 
دولت ها به دست فراموشي سپرده شده و حتي چنانچه ابالغ شود، نظارت 
و پيگيري اجراي آن صورت نمي گيرد. نقد در درجه اول به خود ش��ورا 
برمي گردد كه به خواست و س��ليقه رئيس جمهور وابسته است. وقتي 
سكان اجرايي كشور در دست هر جناح سياسي باشد، شوراي عالي انقالب 
فرهنگي به سمت اراده همان جناح حركت مي كند، زيرمجموعه ها هم 
تابعي از آن خواهند بود، لذا همواره يك حرك��ت زيگزاگي در كل امور 
سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور متناسب با ساليق جناح هاي سياسي 
كشور وجود دارد، بنابراين اگر نقدي وجود دارد، الزاماً متوجه زيرمجموعه 

نيست. بايد ضعف ها را در ساختارها جست وجو و اصالح  كرد. 

گفت و گو

 معاونت زنان و خانواده رئيس جمهور
در گفت وگو با »جوان«:

 قوانين حمايتي از مادران 
شاغل در بخش خصوصي 

شمشير دو لبه است
  زهرا چيذری

انقالب اسالمي ايران فرصتي بي بديل را براي رشد و ارتقا 
در اختيار زنان قرار داد. حاال زن�ان ما در ميادين مختلف 
فرهنگي، اقتص�ادي، اجتماعي، ورزش�ي و علمي فعالند 
و به اوج قله هاي پيش�رفت و تعالي رس�يده اند. اين رشد 
و تعالي و نقش آفريني زن�ان در عرصه ه�اي اجتماعي و 
اقتصادي اما گاهي وقت ها زنان را بر سر دو راهي برقراري 
توازن ميان نقش هاي مادري و همس�ري ق�رار مي دهد؛ 
مس�ئله اي كه مي طلبد تا س�اختارهاي كشور و سيستم 
نظام اشتغال در كش�ور براي اس�تفاده از ظرفيت و توان 
بانوان و همچنين كمك به نقش آفريني آنها در نقش هاي 
ذاتي خود يعني مادري و همسري تغييراتي يابد و به روز 
رساني شود، اما اين به روز رساني و بازآرايي ساختارهاي 
شغلي بانوان از يك طرف نيازمند فرهنگ سازي است و از 
سوي ديگر به بستر سازي هاي قانوني نياز دارد و اين مهم با 
طرح لوايحي از سوي دولت و همچنين طرح هايي از سوي 
مجلس شوراي اسالمي امكانپذير خواهد بود. در اين  زمينه 
معاونت زنان و خانواده رئيس جمهور نقش مهمي در احصای 
چالش هاي حوزه زنان و خانواده و طراحي چنين لوايحي 
ايفا مي كند. به سراغ انسيه خزعلي، معاون زنان و خانواده 
رئيس جمهور رفته ايم و در رابطه با برنامه هاي اين معاونت 
در راستاي رفع برخي دغدغه هاي زنان از جمله بحث هاي 
مرتبط با اش�تغال بانوان ب�ا وي به گفت وگو نشس�ته ايم. 

خانم دكتر خزعل�ي همانط�ور كه مي داني�د امروز 
درصد بااليي از بانوان به بركت انقالب اسالمي داراي 
تحصيالت عاليه و شاغلند، اما با تغيير سياست هاي 
جمعيتي كشور و حركت به سمت تشويق خانواده ها 
به داش�تن فرزن�د بيش�تر، م�ادران ش�اغل براي 
مديريت خانواده و ايفاي نقش مادري در كنار انجام 
مسئوليت هاي شغلي و اجتماعي خود دچار چالشي 
جدي مي شوند، به خصوص اينكه بسياري از امتيازات 
و مسائلي همچون دوركاري شامل حال زنان شاغل 
در بخش دولتي مي شود و خانم هاي شاغل در بخش 
خصوصي به رغم تعداد بيشتر از اين مزايا برخوردار 
نيس�تند و همه چيز منوط به توافق با كارفرماست. 
شما براي حل اين معضل و حمايت از مادران شاغل در 

بخش خصوصي چه برنامه اي داريد؟ 
بله، اين مشكل را داريم و فعاًل از بخش دولتي شروع كرده ايم و 
بعدها ممكن است به سمت اصالح قانون براي بخش خصوصي 
هم برويم. البته توجه داش��ته باشيد كه متأسفانه اين مسئله 
مثل شمشمير دو لبه است و ممكن است با گسترش قوانيني 
از اين دس��ت براي خانم هاي ش��اغل در بخ��ش خصوصي، 
كارفرمايان از به كار گيري خانم ها اجتناب كنند و بگويند به 
واسطه چنين قوانيني نيروي كار خانم به درد ما نمي خورد، 
بنابراين بايد روي اين مسئله فكر كرد و كار را به گونه اي پيش 
برد كه ضمن استفاده از مزاياي قوانين حمايتي مادران و زنان 

شاغل در بخش خصوصي، از معايب آن نيز پيشگيري شود. 
روش هاي جايگزين چطور؛ به طور مثال ايجاد مشاغل 
نيمه وقت، پاره وقت يا در نظر گرفتن مشوق هايي براي 
كارفرمايان بخش خصوصي تا از به كارگيري خانم هايي 
كه مادر هستند و از قوانين حمايتي استفاده مي كنند، 

منصرف نشوند؟ 
بله، داريم روي اين موضوعات كار مي كنيم. كار نيمه وقت و 

كار يك سوم وقت. 
در بحث توانمند سازي زنان به ويژه زنان سرپرست 

خانوار چه برنامه هايي داريد؟
عمده كار ما در بخش توانمند سازي بانوان است و در اين زمينه 

كار زيادي صورت گرفته است. 
ب�ه ط�ور مصداق�ي در اي�ن رابط�ه چ�ه اقداماتي 

داشته ايد؟
به طور مثال در روستاهاي مختلف به خانم ها وام 50 ميليوني با 
يك ضامن داده مي شود، در حالي كه پيش از اين، براي دريافت 
اين وام بايد سه ضامن معرفي مي شد. در سفر اخير استاني كه 
به خوزستان داشتيم، اين مسئله را پيگيري كرديم، به طوري 
كه در چهار سال گذشته در كل خوزستان يك ميليارد تومان 
وام داده شده بود، اما تنها در يك ماه گذشته همين ميزان وام 
به خانم ها داده شد. رفع محروميت از جامعه زنان از برنامه هاي 
معاونت امور زنان است كه در اين راستا برنامه جامع ما شامل 
دو برنامه توانمندسازي زنان و آسيب زدايي از خانواده هاست. 
تمركز ما بر اشتغال بانوان سرپرس��ت خانوار است همچنين 
آس��يب زدايي از مواردي كه متوجه زنان اعم از طالق است، 

جزو ديگر اهداف ما به شمار مي رود. 
براي حمايت از مادران زنداني چه برنامه اي داريد؟

گرچه تعداد زندانيان زن به نسبت آقايان كم است، اما در صدد 
آزادس��ازي زنان زنداني جرائم غير عمد هستيم كه بر همين 
مبنا بنا داريم پويش زنان براي زنان را برگزار كنيم كه طي آن 
زنان خيري كه مي توانند زنان زندان��ي را آزاد كنند، فعاليت 
خواهند كرد تا بتوانند بسياري از آسيب ها و مشكالت فرزندان 
اين زندانيان را ترميم و بازسازي كنند. البته ما به سمت جذب 
بودجه براي آزادي م��ادران زنداني پيش رفته ايم و در همين 

مدت هم تعدادي از زندانيان را آزاد كرده ايم. 

گفت  وگوي »جوان« با زهره طبيب زاده، فعال سياسي انقالبي

اصالحات درباره حضور سیاسی زنان فقط شعار می دهد

نقش آفريني و اثرگ�ذاري در عرصه هاي كالن 
سياسي در كشور به نظر من كامالً مردانه است، 
هر چند اين امر تا حدود زيادي اجتناب ناپذير 
اس�ت، به دليل تقسيم كار و مس�ئوليت هاي 
خاص بيولوژيك زنان و ماهيت بس�يار زمانبر 
حض�ور در عرصه هاي كالن سياس�ي، حضور 
كمرنگ تر زنان قابل توجيه و امري طبيعي است

گفتوگو

شوربختانه آقايان در حال تغيير شورای فرهنگی -  اجتماعی زنان هستند
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