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بررسی «شرق» از موضوع تساوی حقوق زن و مرد که به تازگی با توجه به گفته های انسیه خزعلی، معاون رئیس  جمهور در حوزه زنان، دوباره مطرح شده است

چالش دوباره «تساوی»
مریم لطفی: انســیه خزعلی در  حالی ســکانداری معاونت امور 
زنان و خانواده در دولت ســیزدهم را بر عهده گرفته که به اعتقاد 
منتقدانش تجربه و ســابقه  ویژه ای در این حوزه ندارد. اما تفاوت 
خزعلی با دیگر سیاســت مداران حال حاضر، در موقعیت کلیدی 

است که او در آن قرار گرفته است.
او بارهــا بــدون تعــارف از کودک همســری دفــاع کــرده و 
صحبت هایش در جمع دانش آموزان حاشیه ســاز شد. او از جمله 
کســانی بود که سال گذشــته وقتی فعاالن حقوق زن و پزشکان 
مخالفت علنی و آشــکار خود را درباره حذف غربالگری و ســقط 
جنین که طی قانون جوانی جمعیت سالمت زنان و نوزادانشان را 
نشانه گرفته بود، اعتراض می کردند و عریضه می نوشتند، سکوت 
اختیــار کرد. اگرچه چند بار در مصاحبه هایش به الیحه «صیانت، 
کرامــت و تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت» اشــاره کرده اما 
صالبت الزم معاون رئیس جمهور در امور زنان برای پیگیری امور 
آنان را نشــان نداده اســت. خزعلی که حواشی حضور پسرش در 
کانــادا تا مدتی نقل محافل بــود، در یکی از مصاحبه هایش گفته 
«مســئله حجاب باید از ادارات شروع شــود». او دو، سه روز پیش 
هم ویدئویی با عنوان «مسابقه زنان ایرانی و آمریکایی» در صفحه 
توییترش منتشر کرد و نوشت: «شــکر خدا که زنی ایرانی ام». این 
ویدئو شاخص های مختلفی برای زنان دو کشور در نظر گرفته بود؛ 
مثال میزان زنان زندانی، کرســی های تدریس، مرخصی زایمان و ... 
که در نهایــت زنان ایرانی ۶ بر ۲ زنان آمریکایی را شکســت داده 
بودند. اما این ویدئو با موج زیادی از واکنش ها همراه شد و بسیاری 
از فعاالن حقوق زنان یافته ها و آمار و ارقام ارائه شده در این کلیپ 

را به چالش کشیدند.
او همــان روز در نشســت مجــازی «کرامــت زن در دو نگاه؛ 
مقایســه جایگاه زن در اسالم و غرب» درباره تساوی زن و مرد هم 
گفت: «تســاوی به ضرر زن اســت و ما قبول نداریم، اما عدالت را 
می پذیریم. تســاوی یعنی زن و مرد در هزینه ها مشــارکت داشته 
باشند و به طور یکسان بار و فشار زندگی را تحمل کنند؛ درحالی که 
این تساوی در جسم آنها وجود ندارد و از این رو تساوی به ضرر زن 
است اما عدالت، تقسیم کار، تقسیم مسئولیت و قراردادن زن و مرد 

در جایگاه خود کمک کننده است».
این گفته ها نیز به سرعت در شبکه های اجتماعی دست به دست 
شــد و کامبیز نوروزی، حقوق دان، با انتشــار یادداشــتی در کانال 
تلگرامی خود در واکنش به این گفته نوشــت: «بماند که معلوم 
نیست ایشان بر چه پایه ای تساوی حقوق را به زیان زن می داند اما 
این حرف آشکارا خالف قانون اساسی است که در اصول مختلف 
ازجمله بند ۱۴ اصل سوم، اصل نوزدهم، اصل بیستم و... از تساوی 
حقوق همه ملت، ازجمله زن و مرد می گوید و بر آن تأکید می کند. 
حاال اینکه قوانین عادی، یا تصمیمــات اداری، یا برخی رفتارهای 

سازمانی این تســاوی را رعایت 
است.  دیگر  حکایتی  نمی کنند، 
وقتی قانون اساســی تســاوی 
زن و مــرد را قبــول دارد، خانم 
خزعلی و دیگران چرا باید چنین 

موضعی بگیرند؟».
تساوی در حق و حقوق مدنظر 

است
وکیــل  قوشــه،  شــیما 
دادگســتری و فعــال حقــوق 
زنان، با اشاره به گفته های اخیر 
خزعلــی به «شــرق» می گوید: 
«کســانی که تســاوی میان زن 
و مرد را قبــول ندارند، معموال 
دو دسته اند؛ یک دسته کسانی 
هســتند کــه وقتی از تســاوی 
حــرف می زنیم، فکــر می کنند 
برابری جســمی مدنظر است. 
به صــورت  مــا  درحالی کــه 

مشــخص از برابری حقوق زن و مــرد صحبت می کنیم؛ با آگاهی 
از تفاوت های بیولوژیکی که  انکارشــدنی نیست. عده دیگر کسانی 
هســتند که بر مبنای نگاه ســنتی زن را ضعیف، لطیف، ظریف و 
عاطفی می دانند و در مقابل مرد را خشن و زمخت. به نظر من این 

نگاه هم توهین به زن است و هم توهین به مرد».
او معتقد اســت: «اگر با این نگاه بخواهند به برابری زن و مرد 
نــگاه کنند، طبیعتا برابری ممکن نیســت و زن نمی تواند برخی از 
کارها را انجــام دهد و درعین حال مرد هم همین طور. مثال تربیت 
فرزند فقط یا بیشــتر به زنان سپرده می شــود. با این نگاه مشاغل 
هم بر مبنای جنســیت تقسیم بندی می شود و چون تنها زن است 
که می توانــد فرزندآوری کند، تبعات آن نیز بر عهده زنان اســت. 
در حالی کــه در بســیاری دیگر از کشــورهای پیشــرفته بالفاصله 
بعد از زایمان تمام مســئولیت های فرزند مشترک میان زن و مرد 
تقسیم می شــود. در کلیپی که خانم خزعلی منتشــر کرده بود و 
در آن مفتخــر بود که زنان ایرانی ۹ مــاه مرخصی زایمان دارند و 
زنان آمریکایی این طور نیستند، توجه ندارند که در آنجا به پدر هم 
مســئولیت  های مشترک با مادر داده می  شود، درحالی که در کشور 
ما اول به دلیل عرف و ســنت و بعد تفویض قانونی این مسئولیت 

متوجه مادر است».
این حقوق دان تأکید می کند: «ضمن اینکه در این کشورها چون 
امتیازاتی به زن داده می شــود، اساســا نیازی بــه ۹ ماه مرخصی 
زایمان ندارد؛ چون قاعدتا بخشی از هزینه نگهداری و تربیت کودک 
را دولت تأمین می کند. بنابراین افتخار نیســت زنی که متخصص 
حوزه ای است و طبیعتا به سختی به آن جایگاه رسیده است، صرفا 

به دلیل زایمان ۹ ماه از فضای کاری دور نگه داشته شود».
او مرخصی زایمان را دلیلی برای حذف زنان از سپهر عمومی 
جامعه می داند: «بــا امکان مرخصی زایمان طبیعتا برای کارفرما 
در شــرایط برابر استخدام نیروی مرد اولویت پیدا می کند تا نیروی 
زن. با فرض اینکه زن هم اســتخدام شــود، در برخی از بنگاه های 
خصوصی متأســفانه شــروطی در قرارداد زن ذکر می شود؛ مثل 
ازدواج نکــردن و به دنیا نیــاوردن فرزند تا پنج ســال. برای اینکه 

کارفرما ۹ ماه نیروی کار خود را از دست ندهد».
قوشه می گوید: «در هر شرایطی ۹ ماه دور بودن زن از محیط کار 
موجب عقب ماندن او از محیط و ازدست رفتن موقعیت کاری اش 
توســط سایرین می شود و طبیعتا برای او از نظر روانی و اقتصادی 
تبعاتی منفی خواهد داشــت. ممکن است به همین دلیل برخی 
از زنان طبقات متوسط از فرزندآوری سر باز زنند. بنابراین اگر یکی 
از اهــداف دولت از اختصاص ۹ مــاه مرخصی زایمان ترویج زنان 
به فرزندآوری بوده، به نظر می رســد برخی زنان را از داشتن فرزند 

منصرف کرده  و این قانون را به ضد زنان بدل می کند».
او به اصل ۱۹ قانون اساسی اشاره می کند؛ اصلی که می گوید: 
«مردم ایــران از هر قوم و قبیله 
که باشــند، از حقوق مســاوی 
 برخوردارند و رنــگ ، نژاد، زبان 
و ماننــد اینهــا ســبب امتیــاز 
نخواهــد بــود». به گفتــه این 
وکیــل دادگســتری، «این اصل 
از برابــری حقوق میــان مردم 
صحبت کــرده و بحث آن قوم 
و قبیله است و تساوی جنسیتی 
در ایــن اصل پیش بینی نشــده 
اســت». اما در اصل ۲۰ قانون 
اساســی آمــده اســت: «همه 
افراد ملــت اعــم از زن و مرد 
یکســان در حمایت قانون قرار 
دارند و از همه حقوق انسانی، 
اجتماعی  اقتصادی،  سیاســی، 
و فرهنگــی با رعایــت موازین 
اســالم برخوردارند». قوشه در 
مورد این اصل توضیح می دهد: 

 انسیه خزعلی: تساوی به ضرر زن است و ما قبول 
نداریم ، اما عدالت را می پذیریم. تساوی یعنی زن 
و مرد در هزینه ها مشارکت داشته باشند و به طور یکسان بار 
و فشــار زندگی را تحمل کنند؛ درحالی که این تســاوی در 
جســم آنها وجود ندارد و از این رو تساوی به ضرر زن است 
اما عدالت، تقســیم کار، تقسیم مسئولیت و قراردادن زن و 

مرد در جایگاه خود کمک کننده است

پنجشنبه
۲۹ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۷۶

«اصل ۲۰ اگرچه به اصل یکســانی توجه دارد، اما باز هم روشن از 
این یکسانی صحبت نمی کند».

امکانات فقه پویا
او معتقد است با این حال اگر قصد بر رعایت برابری میان زن و 
مرد باشد، با تفسیرهای مشخصی از اسالم این امکان وجود دارد. 
در توضیح این مســئله می گوید: «قوانین ما بر اساس فقه امامیه 
پیش بینی شده و فصل امتیاز فقه امامیه این است که باید با توجه 
مقتضیات زمان و مکان پویا باشــد. اما متأســفانه از این امکان در 
برخی موارد اســتفاده نمی شود وگرنه می شد تفسیرهای جدیدی 
از موازین اســالمی در زمینــه برابری زن و مرد داشــت. مثال دیه 
اقلیت های مذهبی تا سال ۸۲ حدود یک بیستم دیه مسلمانان بود 
اما به دلیل رعایت وحدت و جلوگیری از تفرقه، رهبری فتوا دادند 
و دیه اقلیت ها مانند مســلمانان شد. این موضوع در حد فتوا هم 

باقی نماند و به قانون تبدیل شد».
مثال دیگری هم می زند: «بعدهــا دیدیم در مورد ارث زن هم 
همیــن اتفاق افتــاد. زن تنها از عرصه ارث می بــرد و نه از اعیان. 
قدیمی هــا می گفتند زن  فقــط زمینی ارث می بــرد و هوایی ارثی 
نمی برد. این موضوع هم گرچه از فقه آمده بود اما در ســال های 

گذشته با توسل به فقه پویا به نفع زنان تغییر کرد».
قوشــه به موضوع دیه و رأی وحدت رویه که چند سالی است 
صادر شــده و در حکم قانون اســت هم می پردازد: «هنوز هم به 
لحاظ حقوقی دیه زن نصف حقوق مرد است، اما با توجه به رأی 
وحدت رویه مابه التفاوت دیه زن از صندوق تأمین خســارت های 
بدنی تأمین می شود و گرچه به نفع فرد قربانی است اما از محلی 
که به تمامی شهروندان متعلق است پرداخت می شود. گرچه در 
ظاهر میان دیه زن و مرد برابری ایجاد شــده است، اما چرا باید بار 
فردی که چه به صورت عمدی و چه به صورت غیرعمد مســئول 
ورود آسیب بدنی به فرد دیگری شده است، از بیت  المال پرداخت 
شــود؟». موضوع دیگر شــروط ضمن عقد اســت که به گفته او 
امکان تغییر آن راحت تر اســت: «قانون گذار پیش بینی کرده است 
که هر مردی اگر این اراده را داشــته باشــد می تواند این حقوق را 
به همسرش ببخشد، بنابراین به لحاظ شرعی از ابتدا هیچ مانعی 
وجود نداشــته اســت. اتفاقا در ایــن موضوع قانون گــذار خیلی 
راحت می تواند آن را به تمامی شــهروندان فارغ از جنسیت آنها 

بازگرداند». این حقوق دان تأکید می کنــد: «اینها را گفتم تا بگویم 
گرچه قانون اساســی با شروط موازین اســالمی مواجه  است اما 
همین فقه شــیعه را با توجه به مقتضیات زمان می شــود طوری 
تفســیر کرد که حداقل به برابری نسبی میان زن و مرد منجر شود. 
مشــروط بر اینکه اراده ای برای تغییر این وضعیت وجود داشــته 
باشد. به نظر می رسد کسانی که محل مشورت قانون گذار هستند، 
به زن نگاه سنتی و به نوعی جنس دومی دارند و فکر می کنند زنان 
ممکن اســت در برخی موقعیت ها جای مردان را بگیرند. نگاهی 
که گاهی برخی زنان خودشــان بــه آن دامن می زنند و زن را فقط 

عهده دار فرزندآوری و امور خانواده و مرد را نان آور می دانند».
در این میان موضوع مهمی که باید به آن اشاره کرد، این است 
که در صورت پذیرش تســاوی حقوق، باید برخی از تکالیف نیز از 
عهده مردان خارج شــود. موضوعی که ایــن حقوق دان در مورد 
آن می گوید: «اگر قرار باشــد قوانین موجود به نفع زنان تغییر کند، 
موضوع حقوق مالی خانواده هم حتما باید تغییر کند. نمی شــود 
گفــت مرد وظیفه پرداخت مهریه و نفقه و ســایر حقوق مالی را 
بر عهده داشــته باشــد و در عین حال زن هم بــه تمامی حقوق 
برابر خود برســد. اگر به دنبال برابری هســتیم باید وظیفه حقوق 
مالــی را هم از دوش مردان بگیریم و آن را بر عهده هر دو زوجین 
بگذاریم مانند سایر کشورها. در شرایط برابر زن و مرد به هر شکل 
که بخواهند می توانند با هم توافق کنند، اما به لحاظ قانونی نباید 
وظیفه ای در مورد حقوق مالی صرفا به عهده مرد گذاشته شود».

نگاه دینی: تساوی حقوق هم ظلم به زن است و هم مرد
حجت االسالم علی سرلك، کارشناس علوم تربیتی و مشاوره، 
هم عقیده با انســیه خزعلی، معاون رئیس جمهــور در امور زنان 
و خانواده قائل به تســاوی میان زن و مرد نیســت و معتقد است 
این تســاوی نه تنها به زیان زن، بلکه به زیان مرد هم خواهد بود. 
او به «شــرق» می گوید: «موضوع تســاوی حقوق میان زن و مرد، 
موضوعی چندوجهی اســت. اصل مســلمی کــه در آن تردیدی 
نیست، این است که زن و مرد هر دو به عنوان انسان که گران ترین 
گوهر آفرینش است، یکسان هســتند. تعابیر بسیاری هم در قرآن 
وجــود دارد که می گوید زن و مرد در انســانیت و رشــد با یکدیگر 
برابر هستند». او می گوید: «وظیفه اصلی هر فرد رشد در انسانیت 
خود اســت، اما این وظیفه متناسب با شرایط، داشته ها و امکانات 

او متفــاوت اســت. به این معنــا که تکلیف هر فردی بر اســاس 
امکانات اوست؛ «ال ُیَکلُِّف اهللاَُّ َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها». قلمروی امکانات 
زنان با مردان متفاوت اســت. این موضوع روشــن است. بنابراین 
تکالیفشــان هم متفاوت اســت و تکلیف روی دیگر حقوق است. 
هر کســی تکلیف و اختیارات متفاوتی داشته باشد، حقوق او هم 
متفاوت اســت. مرد به غیر از تأمین مســکن و خوراک، مسئولیت 
تأمین اقتصــادی زن را هم بر عهده دارد. مرد گاهی پدر اســت و 

گاهی شوهر».
این کارشناس مذهبی به فتوای فقها در این رابطه اشاره می کند: 
«نفقه زن بر عهده مرد است. بنابراین در اقتصاد اسالمی سرپرستی 
اقتصادی زن با مرد اســت. این را که بعضــی از برخورداری های 
ظاهــری ماننــد بحــث ارث و دیــه در زن و مرد متفاوت اســت، 
باید در همیــن منظومه اقتصادی و دینی فهمید. در این شــرایط 
برخورداری های اقتصادی زن از مرد بیشــتر اســت و شرایط مرد 
در برابــر تأمین هزینه هــای زن صددرصدی اســت. اگر هم زن با 
توانایی هــا و عالقه خود درآمدی به دســت آورد، هیچ وظیفه ای 
برای هزینه  کردن آن برای شــوهر و فرزندانش ندارد. گرچه ممکن 
اســت خودش به این کار عالقه داشته باشد و ایرادی هم ندارد». 
او معتقد اســت در صورت تســاوی حقوق زن و مرد، ویژگی های 
زنانه جسمی و روحی او نادیده انگاشته می شود: «تساوی تفاوت 
را نادیده می گیرد و این نوعی ظلم است. البته در گذشته هم مانند 
امروز زنان توانمند بودند و این به معنی ناتوانی زنان نیســت. مثال 
ظرفیت عاطفی زنان بیشــتر است یا اختالالت بیولوژیکی زنان در 
دوران قاعدگی ویژگی های خاصی به آنها می بخشــد. تا جایی که 
در ایــن دوران حتی خداوند تکلیف نمــاز و روزه را هم که واجب 
شرعی است از عهده آنان برداشــته است. بنابراین امکان تساوی 
میان زن و مرد اساســا وجود ندارد». با این حال او می گوید که در 
هیچ زمانی نباید به زن یا مرد ظلم شــود. «تفاوت به معنای ابراز 
ظلم نیست. در حالی که در عصر نوین همواره به زن ظلم می شود 
و از او بیگاری کشــیده می شود و حتی از او به عنوان کارگر جنسی 
سوءاســتفاده می شــود. بنابراین باید در تنظیم قوانین و تأســیس 
نهادهــای نظارتگر جلوی این گونه ظلم ها را گرفت و در عین حال 
نقش های اجتماعی درست زنان را تقویت و از زنان موفق تجلیل 

کنیم و عقب ماندگی تاریخی در این زمینه را جبران کنیم».

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

انــدک- قدر زر را او می داند و بس- نام چند نفر از پادشــاهان 
فرانســه بود- تعجب زنانه ۹- کفش ورزشی- عارفان- انبرک 
جراحی ۱۰- بایگانی- نیروبخش- نوعی کف پوش ۱۱- داستانی 
مشــهور از مارک تواین- مدفن مهدی اخوان ثالث ۱۲- عددی 

یک رقمی- زمزمه کردن- معما ۱۳- روســتا- سوغات بیرجند- 
بی بهــره- وســط، میان ۱۴- بــاز  ای ... نــاز با دل من بســاز- 
تصویربرداری از رگ ها با استفاده از اشعه ایکس ۱۵- ثروتمند- 

پروفیل فلزی به شکل زاویه قائمه- آینده افقی: 
 ۱- پادشاه مقتدر که بر سرزمین های وسیعی سلطنت 
می کرد- ویران شدن ۲- فرار- سپاسگزار- چشم دلفریب 
۳- حرف پیروزی- رهبر انقالبی چین- پراکندگی- فشــار 
برای راندن چیزی ۴- وســایل مورد نیاز- افزون شــونده- 
پارســایی ۵- اولیــن مقتــول تاریــخ- ابزار دقیــق برای 
 اندازه گیری زمان های بســیار کوتــاه ۶- از فنون مختص 
کشتی آزاد- نوعی از نژاد سگ- لبریز ۷- نوعی تسهیالت 
بانکی- ســقف فروریختــه- پیکره نمایــش مدل لباس
۸- آغــوش- هر گوشــه زمیــن فوتبــال- نــازا- عامل 
انتقال صفات ارثی ۹- بســیار دانا- شــر به پــا کن- ایراد
۱۰- نمایشــنامه فدریکو گارســیا لورکا – به  اندازه الزم- 
پیشــرو قافله زائــران ۱۱- محل اقامت زائــران- تاریکی 
۱۲- جگر ســفید- نایب السلطنه- پیاز سفت و یک تکه ای 
۱۳- رودی در شــمال ایتالیــا- از باشــگاه های فوتبــال 
انگلیــس- بیرونی تریــن بخش بــدن جانــوران- یازده
 ۱۴-  شعبه ای از نژاد سفید- خانه محقر- انس ۱۵- تبدیل 
گفت وگوهای فیلم از یک زبــان به زبان دیگر- کم نظیر و 

عالی
عمودی: 

۱- فاضالب- وزیدن باد- تخلص شعری زنده یاد سلمان 
هراتی ۲- ایفاگر نقش مهدعلیا در ســریال نمایش خانگی 
جیــران- واحد پــول اتحادیه ارزی اروپا ۳- فونداســیون- 
وسیله ای برای برقراری ارتباط تصویری اینترنتی- ارتعاش- 
تیر پیــکان دار ۴- مانور نظامی- ویرگــول- گودال ۵- زمان 
گذشته بســیار دور- آشپز نیکوکار ضحاک ۶- از قبایل صدر 
اسالم- برجســتگی دوطرف صورت- رنگ کردن کوتاه مدت 
مو ۷- حق مخالفت- حمله برنده- اسباب و لوازم ۸- باران 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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