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مهمان هفته

ورزش بانوان :محمد حاج آقامير ،رئيس س��ازمان ورزش ش��هرداري ته��ران گفت :به دليل
اس��تقبال بانوان امسال 50درصد از اعتبارات سازمان ورزش شهرداري تهران
به توسعه مراكز ورزشي بانوان اختصاص مييابد.

كار روبهرو شدهاند.
اص ً
ال چنين توجيهي درس��ت نيس��ت .ريشه
مشكالت اشتغال در سياستها و برنامهريزيهاي
نادرس��ت و اش��تباههاي ديگر اس��ت و ربطي به
اش��تغال خانمه��ا ن��دارد .بنابراي��ن ،نميتوانيم
بگوييم چون خانمها بخشي از اشتغال را به عهده
گرفتهاند پس مشكل از آنهاست.
البته عدهاي از آقايان هم تمايل چنداني
به همكاري با خانمها ندارند.
بخش��ي از اين مس��ئله به تالش خود خانمها
برميگردد و اثري كه از خود به جاي ميگذارند.
بخش��ي هم به قوانين و مق��ررات برميگردد كه
انصافا در اي��ن مورد قوانين خوب��ي داريم .البته
كاس��تيهايي وجود دارد ،ولي به نسبت خيلي از
كشورها قوانين مناسبي است.
اگر اجازه دهيد برگرديم به بحث خودتان
و خان�واده .با اين حس�اب ميت�وان نتيجه
گرفت كه تعامل بس�يار خوب�ي در خانواده
شما وجود دارد؟
بل��ه حتما ،م��ادر من يك فرش��ته ب��ه تمام
معناس��ت و در تم��ام كارها يار و ي��اور من بوده
اس��ت .البته ايش��ان ن��ه تنها به م��ن و فرزندانم
كمك كرده بلكه حدود س��ي و سه سال است كه
ب��ا گروهي از بانوان ،تحت عن��وان خيريه «بنياد
زينب كب��ري(س) »ب��ه كودكان بيسرپرس��ت
كمك ميكن��د .انصافا در اين عرصه هم بس��يار
موفق است ،چون مبناي كارش را بر پايه محبت
گذاشته است.
همسرتان چگونه از شما حمايت ميكند؟
همسرم از يك خانواده روحاني و بسيار حامي
و كمك ح��ال و هم��راهام بوده اس��ت .به نظرم
اگ��ر زنان بتوانند ارتباطه��اي خود را در خانواده
درس��ت تنظيم كنند بدون ش��ك موفق خواهند
بود .در خانواده بايد به حقوق تك تك افراد توجه
كرد .در واقع نميش��ود هر كس��ي حرف خود را
بزن��د ،چون روحيه كار جمعي بهدس��ت نخواهد
آم��د .حتي كودكان هم حق و حقوق دارند .البته
گاهي به نظر س��خت ميآيد ك��ه يگديگر را قانع
كنيم ،رس��يدن ب��ه تصميم مش��ترك و بهترين
راهحل س��خت خواهد بود ،و اين هنري است كه
ما ايرانيه��ا كمتر ب��ه آن ميپردازيم .به همين
دليل هم هس��ت كه اي��ن همه پرون��ده قضايي

در دادگاهه��اي خانواده وجود دارد .خش��ونت در
خانواده ،حريم ش��كنيهايي كه اتفاق ميافتد به
دليل اين اس��ت كه به مهارتهاي زندگي كمتر
توج��ه كردهاي��م .يكي از كارهاي خوب ش��وراي
شهر و ش��هرداري تهران اين بود كه مهارتهاي
زندگي را از طريقسراهاي محله آموزش ميدهد
تا مهارت زندگي افزايش پيدا كند.
منظورتان از مهارتهاي زندگي چيست؟
مهارت زندگي يعني اينكه بتوانيم مش��كالت
زندگي را به ش��كل منطق��ي و عقالني به نحوي
ك��ه همه افراد خان��واده احس��اس رضايت كنند
ح��ل كنيم .منظ��ورم راهحلهاي برد برد اس��ت
ن��ه اينكه يك طرف نابود تا ديگري پيروز ش��ود.
همه بايد كنار هم به تعامل برس��ند .يادم هست
دختر و پسرهايي كه براي عقد به حضور امام(ره)
ميرس��يدند امام ميفرمودند با هم ديگر بسازيد.
جوانها س��ؤال ميكردند منظور ام��ام چه بود؟
زندگ��ي را با هم بس��ازيم؟ يا س��عي كنيم با هم
كنار بياييم؟ به نظرم جمله دو پهلو قش��نگي بود
كه از امام(ره)ب��ه يادگار ماند .باي��د برگرديم به
مهارتهاي با هم ساختن .البته جامعه هم از اين
كمبود ،آسيب ديده است .اختالفهاي اجتماعي،
قوميتي و سياسي وجود دارد كه به جاي اينكه به
راهحل برس��د و در نهايت حل و فصل شود دائم
بازتر ميشود.
فكر ميكنيد حضور زنان در شوراي شهر
و ش�وراياريها چق�در ميتواند مش�كالت
جامعه را كاهش دهد؟
شوراي شهر محلي است كه خانمها ميتوانند
در اين جايگاه نقش ويژه داشته باشند بهخصوص
در ش��وراي ش��هر ك��ه مجموع��هاي از عناص��ر
اجتماع��ي ،فرهنگي ،زيس��تمحيطي و مديريت
ش��هري اس��ت كه نگاه مادرانه و زنان��ه ميتواند
ب��ه حل و فص��ل و پيش��برد موضوع��ات كمك
كن��د .بنابراين ،حضور زنان در اين حوزه بس��يار
باارزش اس��ت و اميدواريم در ش��وراي بعدي هم
تعداد بان��وان توانمند با پش��توانه خوب علمي و
كارشناس��ي و نگاه تخصصي در موضوعات ،براي
ك��م كردن فاصلهه��ا بهصورت پررنگ را ش��اهد
باشيم .شوراي س��وم در اين زمينه تجربه خوبي
بوده اس��ت و با همه گرايشهايي كه بوده سعي
در كم كردن فاصلهها داشته است.

دكتر معصومه ابتكار در يك نگاه
متولد :سال 1339
ورود به دانشگاه پلي تكنيك :سال 1356
جزو دانشجويان پيرو خط امام (معروف به خواهر مري) :سال 1358
كسب دكتراي رشته ايمني شناسي1368 :
نايب رئيس كنفرانس جهاني زن در پكن :سال 1375
معاون ريس جمهور و رئيس سازمان محيطزيست :سال  1375تا 1383
كسب عنوان يكي از «هفت قهرمان» زمين توسط سازمان ملل متحد :سال 1386
عضو شوراي اسالمي شهر تهران :سال  1385تا 1392

نگاه زيباي قرآن به زنان
دكتر ابتكار درب�اره مقام زن و جايگاه زنان
معتقد اس�ت كه اين مقام ه�م درجامعه ايران
و هم در فرهنگ ديني م�ا جايگاه واالي دارد
و هم�ه بايد ب�راي حف�ظ اين جاي�گاه تالش
كني�م .او ميگويد« :خداوند انس�ان را اعم از
زن و م�رد با يك كرامت ذاتي آفريده اس�ت.
از نظ�ر تعالي روح زن و م�رد همپاي يكديگر
خلق ش�دهاند ،منتها نقشهايشان در زندگي
ف�رق دارد .بنابراين ،طبيعي اس�ت كه حقوق
و جايگاهها با هم متفاوت باش�د ».وی به آيات
ق�رآن درباره زن اش�اره ميكن�د و ميگويد:
«نگاه بس�يار متعالي و زيبايي در قرآن كريم
درباره زن وجود دارد كه دستور كار و زمينهاي
است براي پيشرفت زن مسلمان در دنيا و زن
ايران�ي .دردوران پس از انقلاب هم اين فضا
فراهم ش�ده اس�ت ،با وجود همه ديدگاههاي
منف�ي بعضيها ك�ه ش�ايد از زاوي�ه تهجر و
واپسگرايي به اين موضوع نگاه ميكردند كه
با مسائل ديني كام ً
ال مغايرت داشت».
فقط شعار ميدهيم
معصومه ابت�كار درباره موفقي�ت و حضور
زن�ان در عرصهه�اي مختلف جامع�ه نظرات
جالب�ي دارد« :در عرصهه�اي آموزش�ي و
حضور اجتماع�ي زنان تا حدي محقق ش�ده
اس�ت ،ام�ا در حوزهه�ا و عرصههاي�ي مانند
حق�وق ،بهخصوص تأمي�ن حق�وق زن ،البته
پيشرفتهايي داش�تهايم ،ولي در بسياري از
زمينهها هنوز مش�كالت زياد است .در زمينه
آس�يبهاي اجتماعي و توجه به آس�يبها و
ن�گاه زنانه وحض�ور زنان در عرص�ه مديريت
كالن و جايگاه زنان بهعنوان بخشي از جامعه
خيل�ي بايد كار ك�رد .در اين س�الها ديده و
ش�نيدهايم كه افراد با نگاه و برخود سليقهاي
در اين زمينهها وارد ش�دهاند و بدون بررسي
كاف�ي موضوعات را مطرح و محق�ق كردهاند
ب�دون اينك�ه پش�توانه كافي برايش باش�د.
بهعنوان مثال با مشكالت اقتصادي كه اكنون
در جامعه وجود دارد ،شعار حمايت از خانواده
ميدهي�م ،ولي در عمل خان�وادهاي كه نتواند
معيشت آبرومندانه و درآمد مكفي براي تأمين
مايحتاج اصلي فراهم كند و هزينههايش بيش
از درآمد باشد و هرچه تالش كند دخل و خرج
خانوادهاش به هم نخورد ،ي�ا خانوادهاي كه با
آس�يبهاي جدي مث�ل اعتياد روبهرو باش�د
نميتواند كي�ان خانواده را حف�ظ كند .با اين
وضعيت نميتوان انتظار خانواده سالم و رو به
رشد را داشته باشيم.
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