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گفت وگوي »جوان« با بانوي فعال در عرصه رسانه و تهيه كننده ای كه مادر 2 فرزند است 

رسانه و مادری

خانم محور كي و چگونه وارد حوزه برنامه سازي 
و كار حرفه اي رسانه شديد؟

 از س��ال 88 با برنامه تلويزيوني »گره« در شبكه 3 كه به 
صورت تخصصي در حوزه اجتماعي و سبك زندگي بود 
وارد حوزه رسانه شدم و كار را از پژوهشگري رسانه شروع 
كردم. بعد از آن با توجه به دغدغ��ه اي كه در حوزه توليد 
محتوا براي رس��انه داش��تم و بعضاً عدم تطابق توليدات 
رسانه اي با محتوايي كه توليد مي كرديم، وارد حوزه توليد 
شدم و محتواهاي فراهم ش��ده را تا مرحله تهيه و توليد 

پيگيري مي كردم. 
توليدات رس�انه اي ش�ما در حوزه هاي زنان، 
خانواده و مادري اس�ت. چه شد كه اين حوزه 
را براي فعاليت هاي حرفه اي خودتان انتخاب 

كرديد؟
پيش از مادر ش��دن در حوزه هاي اجتماعي، سياس��ي و 
فرهنگي فعاليت مي كردم اما بعد از مادر ش��دن متوجه 
ش��دم فعاليت براي يك خانم در عرصه رسانه با همراهي 
فرزندش فراهم نيست، به همين دليل در حوزه فعاليت 
و دغدغه هايم تغيير ايجاد شد و سمت و سوي فعاليتم به 

شكل تخصصي به سمت مادري تغيير پيدا كرد. 
اس��اس اين تغيير جهت هم ورودم به حوزه ناش��ناخته 
مادري بود و از لحظه اي كه به آن گام گذاشتم نياز خودم 
به محتواها و محصوالت رسانه اي و خأل اين محصوالت در 
حوزه هاي مادري و فرزندي را بيشتر احساس مي كردم. 
من مادر ش��ده بودم و محصوالت رس��انه اي كه بتواند به 
من آموزش دهد چگونه با فرزندم در خانه با س��اده ترين 
وسايل بازي كنم ديده نمي ش��د. من مادر شده بودم اما 
مس��تند و تصوي��ري از مادرهاي فعال و الگوي درس��ت 
مادري نمي ديدم. من به عنوان ي��ك زن فعال اجتماعي 
مادر شده بودم اما در پروسه مادري و در پروسه بارداري 
نسبت به خيلی از مسائل ناآگاه بودم و تجربه اي نداشتم و 
نياز داشتم از طريق رس��انه اين آگاهي ها را دريافت كنم 
اما رسانه ما به ازايي براي اين مس��ائل تعريف نكرده بود. 
در يك كالم من مادر ش��ده بودم و نه به عنوان يك فعال 
اجتماعي بلكه به عنوان يك زن، جنسيت خودم را كمتر 
در تلويزيون مي ديدم و انگار من و امثال من در تلويزيون 
تعريف نمي ش��ديم. با وقفه اي كه در دوره مادر شدنم در 
فعاليت هاي رسانه اي و اجتماعي ام اتفاق افتاد، بيشتر اين 

خألها را حس و كمبود آن را تجربه كردم. 
مسئله اي كه در حوزه زنان مي ديدم اين بود كه ساختارهاي 
ما با مسائل و گفتمان هايمان همسو نيست. ساختارهاي ما 
براي يك زن فعال اجتماعي كه مي خواهد به فرزندآوري، 
تربيت فرزند و در كنار فرزند بودن اهميت دهد، طراحي 
نشده  است. يا بايد كار كرد يا در خانه نشست و بچه داري 
كرد! در حالي كه مي شود اين دو مقوله را با يك تغيير در 
س��اختارهاي كالن جمهوري اس��المي تعريف و برايش 
الگوسازي كرد. اين شد كه به سمت دغدغه حوزه زنان و 
مادري و كار براي كودك به صورت تخصصي، وارد شدم 
و در خانه هنري رسانه اي ديما از خانم هايي كه فعاليت و 
دغدغه حوزه هاي زنان و رسانه داشتند و بعضاً به واسطه 
مادري فعاليت رسانه اي شان محدود شده بود دعوت به كار 
در كنار بچه هايشان كردم و شرايطي در دفتر ايجاد كردم 
كه فرزندانشان بتوانند در محيط كاري در طول فعاليت 

مادر حضور داشته باشند. 
به نظر مي رسد حوزه »مادري« به طور خاص و 
كمتر در رسانه هاي ما مورد توجه قرار گرفته 
است. شما هم بر مبناي همين خأل حوزه كاري 
خود را بر توليد محتوا و برنامه هايي با محوريت 

مادر و كودك متمركز كرديد؟
در خانه هنري رس��انه اي ديما بر موضوعات حوزه زنان 
و خان��واده متمركزي��م؛ موضوعاتي كه اساس��اً به آنها 

پرداخته نمي شود. ما هيچ مركز رسانه اي تصويري كه 
به ش��كل تخصصي در حوزه زن، مادري و خانواده كار 
كنند، نداريم! دوستاني هستند كه به صورت تك برنامه 
كار مي كنند اما اين حوزه نياز ب��ه پرداخت زنجير وار و 
در ابعاد مختلف دارد. تك نس��خه پيچيدن،  مشكالت 
زنان جامع��ه ما را در رس��انه حل نخواهد ك��رد. اينكه 
ما بر اين موضوع متمركز ش��ديم صرف��اً خأل پرداختن 
درس��ت، دقيق و موش��كافانه به اين حوزه است. نكته 
مهم ديگر اينكه در حوزه زنان و خان��واده بايد كارها با 
كيفيت ساخته ش��ود و به كارهاي حداقلي تقليل نيابد 
و به سمت كارهاي گزارشي و فاصله گرفتن از توليدات 
هنرمندانه نرود. تمام تالش ما اين اس��ت كه به لحاظ 
فرم بتوانيم رقيب سرس��ختي براي توليدات رسانه اي 
بين الملل باشيم و در انتخاب عوامل توليد نهايت تالش 
را می كنيم تا از بهترين ها استفاده كنيم و فكر مي كنم 
موفق هم بودي��م. توليدات م��ا در س��ال هاي اخير در 
معتبرترين جشنواره هاي بين المللي موفق بوده است. 
ما دو سال پيش با مستند »برف مي نامد« در جشنواره 
»ايدفا« بزرگ ترين و معتبرترين جشنواره فيلم مستند 
جهان حاضر ش��ديم و در جش��نواره »بيگ اس��كاي« 
جايزه بهترين فيلم را به دس��ت آورديم. در س��ال اخير 
نيز در پانزدهمين دوره جشنواره »حقيقت« با يكي از 
قسمت هاي مجموعه مستند »پا به ماه« حاضر شديم. 
اين برايمان موفقيت خوبي است كه توجه به حوزه زنان 
را با استاندارد رسانه اي به جشنواره ها وارد كنيم. چه بسا 
جشنواره ها دغدغه حوزه زنان و خانواده را نداشته باشند 
اما دغدغه كار خوب، با كيفيت خوب و دارای س��ناريو 
و قصه   را دارند. ما تالش كرديم محت��وا را با فرم خوب 

عجين و جاي خودمان را در جشنواره ها باز كنيم. 
يعني ش�ما كارهايت�ان را ب�راي موفقيت در 

جشنواره هاي بين المللي مي سازيد؟
 نه قطعاً. ما مخاطب جشنواره را مخاطب خاص مي دانيم. 
مخاط��ب اصلي م��ا مخاطب عام اس��ت، ام��ا حضور در 
جش��نواره ها جهت هدايت محتواي حوزه زنان، خالي از 

لطف نيست. 
درب�اره توليدات�ي ك�ه در ط�ول س�ال هاي 
فعاليت تان در حوزه مادري داشتيد برايمان 
بگوييد و چه اهدافي را با اين توليدات دنبال 

مي كرديد؟
بر اساس مسئله شناس��ي كه انجام داديم، يكي از اولين 
توليدات ما در دفتر ديما توليدي به نام »مادري« بود. در 
اين توليد، بحث ما اين بود كه در بسياري موارد، دغدغه 
اجتماعي داشتن با تربيت از مادر به فرزندان انتقال مي يابد 
و ما اين را در پروسه تربيتي خودمان داريم. ما با نگاهي به 
اطرافمان در ميان فعاالن رسانه اي، شاهد بوديم كه اغلب 
پرورش يافته مادراني هستيم كه همگي دغدغه اجتماعي 
داشتند و دارند. پس در محصولي رس��انه اي، زنان فعال 
اجتماعي را تا دو نسل بعد در قالب يك مجموعه تلويزيوني 
مس��تند مورد توجه قرار داديم و دغدغه اي را كه در نسل 
بعدي هر كدام از آنها شكوفا شده است پيگيري كرديم. 
در اولين قسمت اين مجموعه سراغ روايتي از خانم مرضيه 
دباغ )حديدچي(، دخترشان و نوه شان رفتيم، يعني سه 
زن از سه نسل در يك خانواده. روايتي از فعاليت ايشان و 
دغدغه هايي بود كه به اقتضاي زمانه داشتند و دخترشان 
كه دغدغه اقتصادي و كارآفريني داشتند و نوه ايشان كه 
دغدغه هاي اجتماع��ي ديگري را دنب��ال مي كردند و به 
نظرم در بيان اين مس��ئله كه فعاليت اجتماعي و دغدغه 

اجتماعي يك زن با تربيت به نسل بعد انتقال پيدا مي كند 
نسبتاً موفق بوديم. بعد از آن رئاليتي شوي »آسمان مال 
من است« را به عنوان اولين رئاليتي شوي روانشناسانه كار 
كرديم. در اين برنامه مسائل و دغدغه هاي زوجين را با طرح 
مسائل و مشكالت پيش روي يك خانواده به صورت عملي 
و با راهكارهاي روانشناختي و مهارت هاي زندگي پيگيري 

كرديم و پيش برديم. 
سوژه هاي شما چگونه متولد مي شوند و چقدر 
از زندگي شخصي خود و اطرافيان براي يافتن 

و پيگيري سوژه ها كمك مي گيريد؟
ما از محتوا به سوژه مي رس��يم. دغدغه هاي اين حوزه را 
شناسايي و مسئله شناسي مي كنيم و وقتي اين مسائل 
احصا ش��د چه ايجابي و چه انتقادي و آسيب شناسانه به 
فراخور موضوع در فاز بعدي سوژه هايي با اين دغدغه و نگاه 
را پيدا مي كنيم. در واقع موضوعات و محتوا ما را به سمت 
سوژه جهت مي دهد و كمتر س��وژه خاصي ما را غافلگير 
مي كند. سعي مي كنيم آينده پژوهي داشته باشيم و جلوتر 
از قصه ها و سوژه ها پيش برويم و سوژه ها و قصه هايمان را از 
كل كشور پيدا كنيم. اين كار يكي از سخت ترين بخش هاي 
فعاليت رسانه اي ماس��ت كه محتوايي را كه در ذهنمان 
شكل گرفته است در دل يك سوژه بتوانيم محقق كنيم، 
اين در حالي است كه پروسه مقابل كه از سوژه به محتوا 
برسيم يكي از ساده ترين راه هاست اما ما اين سختي را به 

جان مي خريم چون جواب داده است. 
به طور مصداقي در مجموعه هايي كه تاكنون 
كار كرده ايد اين از محتوا به س�وژه رس�يدن 

چگونه بوده است؟
به طور مثال در مجموعه مس��تند »پا به ماه« ما با رصد 
مسائلي كه در حوزه زنان مادري و نگاه هاي جامعه به اين 
حوزه وجود دارد به يك فهرست رسيديم. مثاًل جنسيت 
براي برخي  خانواده ها آنقدر مهم است كه مي تواند بارداري 
خانم را تحت تأثير قرار دهد. از دل اين موضوع مس��تند 
»برف مي نامد« بيرون آمد يا در بحث چالش هاي مادراني 
كه دغدغه فعاليت هاي اجتماعي هم دارند و همراهي يا 
عدم همراهي جامعه با آنها، يك قسمت ديگر از اين مستند 
به نام »قانون مادري« بيرون آمد كه قصه زندگي يكي از 
خانم هاي مسئول را كه باردار شده بود روايت مي كند يا 
در بحث دستاوردهاي پزشكي كشور در درمان ناباروري 
كه منجر به توليد قسمت »شيرين عالم« شد كه روايتگر 
زندگي زن و شوهري افغان است كه بعد از 18 سال تالش 
براي درمان ناباروري در كشورهاي مختلف به ايران مي آيند 

و در ايران يك ماه پس از شروع درمان نتيجه   می گيرند. 
»پا به ماه« مجموعه مستندي است كه صرفاً روايت از زنان 
باردار تهراني و پايتخت نش��ين نيست، بلكه در مجموعه 
10 قسمتي پا به ماه هر س��وژه از يك نقطه از كشورمان 
است. ما در سوژه هاي پا به ماه از يك خانم عشايري داريم 
تا زن و شوهري در شهرهايي از خطه شمال، جنوب، يزد، 
قزوين با مسائل و قصه هاي مختلف. در اين مجموعه سعي 
كرديم مسائل زن را كه ممكن است به سمت يك مستند 
آسيب شناسانه يا حتي سياه نمايي برود با پيوند زدن به 
يك جلوه زيبايي از زندگي آد م ها جذاب تر، ش��يرين تر و 
خوش ساخت تر كنيم. ما در دل پا به ماه به مسائل حوزه 
زنان مي پردازي��م اما نه با يك پايان تل��خ و از تولد كمك 

مي گيريم تا از دل اين مسائل عبور  كنيم. 
مجموعه پا به ماه، بعد از يك دوره پخش در شبكه افق در 
شبكه 3 به نمايش درآمد. همچنين كارهايي كه در حوزه 
كودك انجام شد در مدت زمان كوتاهي در فضاي مجازي 

  زهرا چيذري 
مهديه س�ادات محور، جواني دهه ش�صتي و مادر دو فرزند است اما اين 
مادربودن وي را از فعاليت هاي اجتماعي باز نداش�ته و اين بانوي هنرمند 
توانس�ته اس�ت به خوبي ميان نقش هاي مادري و همس�ري و همينطور 
نقش هاي اجتماعي و فعاليت هاي فرهنگي رسانه اي اش توازن برقرار كند. 
اصاًل س�وژه ها و كارهاي خانم محور و همكارانش در خانه هنري رسانه اي 
»ديما« از همين مادرانگي الهام مي گيرد و روي نقطه اي دست گذاشته كه 
كمتر به صورت تخصصي و مداوم به آن پرداخته مي شود و اين نقطه محوري 
و كليدي مغفول مانده، موضوع زن و خانواده است. ماجرا از مادر شدن اين 

بانوي فعال در عرصه رسانه آغاز مي شود و خأليي كه وي به عنوان يك مادر 
جوان براي آگاه سازي و اطالع رساني به مادران شبيه خودش در عرصه رسانه 
حس مي كند. اينكه انگار جاي زنان و برنامه هاي خانواده محور در تلويزيون 
خالي است. پس مهديه سادات و دوستانش كه شرايطي شبيه او داشتند 
وقتي مي بينند س�اختارهاي موجود در كشور با سياست هاي جمعيتي و 
توصيه به مادر شدن خانم هاي جوان تحصيلكرده و مستعد همخواني ندارد، 
خودشان دست به كار مي شوند تا مادري را با كار در هم آميزند و در اين مسير 
حتي كودكان خردسالشان را هم با خود همراه مي كنند! دفتر كار اين گروه 
رسانه اي با ساير دفاتر كاري فرق مي كند. اينجا از ديسيپلين هاي معمول 

اداري، ساعت كاري و كارت زني خبري نيست. در اين دفتر بچه ها مادرانشان 
را همراهي مي كنند و خروجي كار است كه اهميت دارد نه جزئيات ورود و 
خروج نيروها و قوانين و بوروكراسي سخت اداري! نتيجه اين ساختارشكني 
هم توفيق مس�تندهاي اين گ�روه رس�انه اي در برترين جش�نواره هاي 
بين المللي همچون بيگ اسكاي و ايدفا به عنوان بزرگ ترين و معتبرترين 
جشنواره فيلم مستند جهان بوده است. پاي صحبت هاي اين مادر، هنرمند 
و فعال اجتماعي نشس�ته ايم تا برايم�ان از كار، دغدغه ها و مس�يري كه 
پيموده بگويد؛ مسيري كه شايد بتواند الهام بخش بسياري از مادراني باشد 
كه هم مادري برايش�ان اولويت است و هم به شغلش�ان عشق مي ورزند. 

بر اساس ساختار روتين جامعه كه 
زن شاغل مجبور است فرزندش را 
در مهد بگذارد و ساعت هاي طوالني 
از فرزندش دور باش�د و سال هايي 
كه بچه نياز تم�ام به م�ادر دارد در 
كن�ار مادرش نباش�د، اي�ن جنس 
فعاليت مانع فرزندپروري درس�ت 
مي ش�ود ام�ا در مجموع�ه ما يك 
ساختارش�كني اتفاق افتاده است

بحث خانه داري به نوعي خانواده داري 
اس�ت اما خان�ه داري بايد ب�ه نوبه 
خودش ب�ه  انتخاب تبديل ش�ود. 
خانه داري يا خانه نشيني، به واسطه 
فرزندآوري و عدم حمايت ساختارها، 
به عنوان يك امر مذموم و به عنوان 
يك انتخاب از س�ر اجب�ار در ذهن 
زنان تلقي مي شود. اين آفت است. 
دغدغه ما اين اس�ت كه خانه داري 
انتخابي از سر عالقه و لذت باشد و 
اشتغال زنان باعث دور شدنشان از 
مادري و خانه داري نشود و بر عكس

دنبال كننده هاي زيادي پيدا ك��رد و اين تقاضا، حكايت 
 از خأل زياد محصوالت رس��انه اي در اين حوزه دارد. پروژه 
»باهم بازي« كليپ هاي كوتاهي است كه حس و حال بازي 
با بچه ها در خانه را به تصوير مي كشد و از سال 97 در شبكه 

پويا مكرراً پخش شد. 
بچه ها اين مجموعه را دوست دارند و ما مخاطب خوبي براي 
كارمان پيدا كرده ايم. »با هم بازي« نياز ما به عنوان يك مادر 

بود و اولين و فعال ترين مخاطبش خود ما هستيم. 
به عنوان يك زن فعال اجتماعي و به عنوان يك 
مادر چگونه بين نقش هاي مادري و همسري 
و كار و فعالي�ت اجتماعي خود تع�ادل برقرار 
كرديد و چگونه بود كه مادري مانع فعاليت هاي 

شغلي و اجتماعي شما نشد؟ 
يكي از چالش هايي كه بعد از تولد فرزند اولم با آن مواجه 
بودم اين بود كه من نياز داش��تم در صورت ادامه فعاليتم 
حتماً با فرزندم سر كار بروم و نگهداري دخترم را در سن 
كودكي به نهادي مثل مهدكودك نسپارم اما در ساختارهاي 
موجود براي اين نياز، ما به ازايي تعريف نشده بود؛ يا بايد 
بچه را به مهد مي سپردم و سر كار حاضر مي شدم يا با توجه 
به تمام سابقه و دغدغه و اهميتي كه براي كارم قائل بودم 
كارم را رها مي كردم. اصلي ترين چالشم در نخستين تجربه 
مادري لزوم تفكيك قائل شدن بين شغل و مادري بود يا 

بايد شاغل نبودم يا مادر نمي شدم. 
در واقع بر اساس ساختار روتين جامعه كه زن شاغل مجبور 
اس��ت فرزندش را در مهد بگذارد و ساعت هاي طوالني از 
فرزندش دور باشد و سال هايي كه بچه نياز تمام به مادر دارد 
در كنار مادرش نباشد، اين جنس فعاليت مانع فرزندپروري 
درست مي شود اما در مجموعه ما يك ساختارشكني اتفاق 

افتاده است. 
چگونه؟ 

 در دفتر ما خانم ها قرار نيست از صبح زود سركار بيايند. 
سيستم س��اعت زني نداريم و آرامش يك زن را به لحاظ 
س��اعت كاري و دور بودن از فرزندش به ه��م نمي زنيم. 
در دفتر ما ش��رايطي براي كودكان طراحي ش��ده كه در 
ساعت هاي كاري، فرزند كنار مادر است و بر خالف تصور 
ابتدايي كه نمي شود كنار بچه كار كرد، بهره وري نيروهاي 
ما به شدت باالست. معموالً در قراردادهاي كاري ما سرعت 
تحويل پروژه ها خيلي باالست و به نظر من بخشي از اين به 
خاطر بركت وجود بچه ها و بخشي به خاطر آرامشي است 
كه مادران به خاطر حضور در كنار فرزندانشان دارند. گاهي 
ما شاهد بوده ايم كه ساختارهاي موجود اجازه نمي دهد 
يك پدر كه بايد ساعتی از فرزندش نگهداري كند حتي 
اين مسئله را بيان كند. ما ش��اهد اين هستيم كه گاهي 
همكاران رسانه اي آقا هم با فرزندشان به دفتر ما مي آيند و 
اين نشان مي دهد حتي پدرها هم از بودن كنار فرزندانشان 

آرامش مي گيرند. 
در حال حاضر با عنايت به خروجي هايي كه طي 

اين سال ها داشته ايد حتماً بين همكاران خود 
شناخته شده هستيد، اما به نظر مي رسد براي 
اين ساختارشكني و اثبات توانمندي مادراني 
كه ب�ا همراه�ي فرزندانش�ان كار مي كنند و 
شكستن كليشه هاي ذهني جامعه راه سختي 

را طي كرده ايد، اينطور نيست؟
بله، ما براي راه ان��دازي چنين دفتري فرآيند س��ختي را 
طي كرديم تا دفترمان بين همكاران پذيرفته شد. به هر 
حال روزهاي اول راه اندازي دفتر تص��ور اين بود كه اصاًل 
اينجا كاري اتفاق نمي افتد. در جايي كه چند خانم با چند 
بچه حضور داشته باشند اساساً نمي شود كار كرد و تصور 
يك دورهمي را داشتند تا ساختار كاري، اما با بروز و ظهور 
خروجي كار ها، همكاران هم به اين نتيجه رسيدند كه اين 
كار عملي اس��ت و انگار تعديل و تغيير ساختارها به نفع 

مادران و زنان خالي از لطف نيست. 
 در حال حاضر چالش هاي ما ديگ��ر چالش هاي فردي و 
سختي هايي است كه يك مادر در محيط كار با فرزندش 
دارد و گاهي اوقات با دو بچه سركار رفتن مسائل و مشكالت 

و سختي هاي مسير و چالش هايي از اين قبيل را دارد. 
 اما همين كه كليت كار رو به جلو پيش مي رود و بچه ها با 
فعاليت ما درگير مي ش��وند و لذت مي برند لطف بسياری 

دارد، نه اينكه كار مادر را سدي بين خودشان و مادرشان 
بدانند و چون جنس كارها، كارهاي مادرانه و كودكانه است 
بچه ها هم درگير فعاليت ها مي شوند و خيلي دوست دارند 

و فضاي خيلي شادي برايشان فراهم مي شود. 
با توجه به دغدغه هايي كه خودتان داشته ايد 
و براي برطرف كردن آنه�ا راه حل هايي ايجاد 
كرده ايد، آيا تاكنون دغدغه هاي مادران شاغل 
هم در بين سوژه هاي ش�ما بوده است تا براي 
برطرف كردن آنها سراغ مسئوالن برويد و از 

آنها مطالبه داشته باشيد؟
 بله، يكي از اصلي ترين مسائل ما در حوزه زنان بحث مادري 
و اشتغال است. ساختار و نظام ما به رغم ترويج و دغدغه و 
فرهنگ سازي در حوزه فرزندآوري، شرايط و ساختارها را 
همسو با اين دغدغه پيش نمي برد. ما در دهه هاي گذشته 
بحث كنت��رل جمعيت را داش��تيم و به واس��طه كنترل 
جمعيت، زنان ما فرصت فعاليت اجتماعي زيادي داشتند 
و آمار حضور زنان در فضاهاي دانشگاهي و آكادميك باال 
رفت. حاال با تغيير سياست هاي جمعيتي از اين قشر زنان 
فعال و تحصيلكرده بدون آنكه ساختارها را برايشان فراهم 
كنند دوباره فرزندآوري مطالبه مي شود، در حالي كه اين 
خانم ها در كن��ار مادري و فرزن��دآوري دغدغه تحصيل و 
اشتغال هم دارند و بايد ساختارهاي اجتماعي به تناسب 
اين نياز و ش��رايط جديد در راس��تاي زمينه سازي براي 
حضور اجتماعي مادران شاغل اصالح شود. در نتيجه يكي 
از مهم ترين دغدغه هاي ما اين است كه بحث فرزندآوري 
و مادري در جامعه، بحثي كالن اس��ت و ل��زوم طراحي، 
بازتعريف، الگوسازي و نوسازي س��اختارها را داريم كه با 
دغدغه نظام در حوزه جمعيت همسو شود. براي حمايت 
از اين دغدغه بايد آن را با فعاليت هاي قبلي زنان همراستا 
كرد. اساساً مادري صرفاً با خانه داري و خانه نشيني نبايد 
تعريف ش��ود و مي توان از يك مادر خان��ه دار هم الگويي 

جريان ساز ارائه داد.  
يعني از نگاه شما خانه داري مهم نيست؟

چرا بحث خانه داري مهم است، بسيار هم مهم است. در واقع 
بحث خانه داري به نوعي خانواده داري است اما خانه داري 
بايد به نوبه خ��ودش به  انتخاب تبديل ش��ود. خانه داري 
يا خانه نش��يني، به واس��طه فرزندآوري و ع��دم حمايت 
ساختارها، به عنوان يك امر مذموم و به عنوان يك انتخاب از 
سر اجبار در ذهن زنان تلقي مي شود. اين آفت است. دغدغه 
ما اين است كه خانه داري انتخابي از سر عالقه و لذت باشد و 
اشتغال زنان باعث دور شدنشان از مادري و خانه داري نشود 
و بر عكس. بنابراين، اين مباحث را در تمام س��اختارهاي 
كالني كه دعوت مي شويم و حضور داريم، مطرح مي كنيم 

و ما به ازاي آن توليدات مختلف داريم. 
 در واقع ما قائل به اين هستيم كه نقش هاي زنان چه در 
اجتماع و چه در خانواده از سر اجبار نيست، بلكه انتخابي 
مسئوالنه است و اين انتخاب آگاهانه و مسئوالنه به شدت 

حس و حال زن را خوب و بهره وري او را چه در خانواده 
و چه در جامعه باال مي برد. حاال اگر يك زن در طول روز 
آرامش داشته باشد و با فعاليت اجتماعي احساس مفيد 
بودن كند، قطعاً اين زن از حضورش در خانواده و ايفاي 
نقش هايي كه در خانه پذيرفته، ل��ذت مي برد و اين به 
شدت به باال رفتن اعتماد به نفس زنان كمك مي كند. اما 
اگر به زن به عنوان كسي كه وظيفه دارد يكسري كارها 
را چه در جامعه و چه در خانواده انجام دهد نگاه كنيم، 
تم��ام آن وظايف نتايج معكوس مي ده��د و حس مفيد 
بودن را از زن مي گيرد و به��ره وري و كيفيت كار وي را 
چه بس��ا در حوزه خوب مادري و خوب همسري كردن 

هم از بين مي برد. 
وظيفه رسانه در اين رابطه چيست و چگونه بايد 

اين الگوسازي و انتقال مفاهيم را انجام دهد؟
 ما بايد اين مفاهيم را انتقال و اين انتخاب هاي درست را با 
بهترين ابزار رسانه اي ترويج دهيم و اجبار زنان را در بعضي 
از نقش ها برداريم. چه بسا اگر زن همان كار و همان نقش 
را نه از سر اجبار بلكه از سر لذت و انتخاب انجام دهد، يك 
خانواده خيلي س��الم و در نتيجه يك جامعه خيلي سالم 
خواهيم داشت. بخش اعظم اين كارها وظيفه رسانه است و 
رسانه بايد مردان و زنان جامعه را به سمت وظايف درستي 
كه به عهده دارند تربيت كند و ب��ه وظايفي بپردازد كه به 
عهده شان نيست و مي توانند از سر انتخاب آگاهانه گزينش 
كنند. در اين پروسه هم خودمان مستثني نيستيم و بايد 
به آنچه بدان اشراف داريم و محتواهايي كه خودمان احصا 
مي كنيم عمل كنيم و بدانيم كه مسير سختي است كه جز 
با ايستادگي و  تالش پيش نمي رود. هيچ گاه قرار نيست ما 
پشت اين سد بمانيم. تجربه ما در دفتر توليدات رسانه اي 
ديما نشان داده است هر جايي كه در برابر نگاه هاي نادرست 
و رايج نسبت به كيفيت فعاليت زنان در جامعه ايستاده ايم، 
به ما كمك كرد در چالش ها نمانيم و اين مهم ترين مسير 

است. 
و كالم آخر

اسم دفتر ما ديماست. ديما به معني خانه من، سراي من 
است. قرار است دفتر ما دفتري باشد براي تمام فعاالن حوزه 
زن و خانواده و اين فعاالن مي توانند هنرمنداني آقا و خانم 
باشند و مهم اين است كه براي اصالح وضع موجود در حوزه 

زن و خانواده عزم داشته باشند و بخواهند تالش كنند. 

س�اختار و نظام ما به رغم ترويج و 
دغدغه و فرهنگ س�ازي در حوزه 
فرزندآوري، شرايط و ساختارها را 
همسو با اين دغدغه پيش نمي برد. 
ما در دهه هاي گذشته بحث كنترل 
جمعي�ت را داش�تيم و به واس�طه 
كنترل جمعي�ت، زنان م�ا فرصت 
فعاليت اجتماعي زيادي داش�تند 
و آم�ار حض�ور زن�ان در فضاهاي 
دانش�گاهي و آكادمي�ك باال رفت

زنان در گام دوم


