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همسر نخستوزیر ژاپن :زنان ایرانی را بسیار توانمند دیدم

مریــمجهــانپنــاه« /آکیهآبــه»زنیآراموخونســرداســتکهاصالًبهنظرنمیرســد54ســالداشــتهباشــد.
متولــدتوکیووچپدســتاســت.اودرســال1987میــادیباآقــای«شــینزوآبه»نخســتوزیرژاپــنازدواج
کردهولیفرزندیندارد.همســرنخســتوزیرفعلــیژاپنبهعنوانســومینقدرتاقتصادیجهان،کارشــناس
ارشــدرشــتهطراحــیاجتماعــیراازدانشــگاه«ریکیــو»دریافــتکــردهاســت.کمــکبهتأســیسمــدارسدر
کشــورمیانمــارواحیــاوترویــجوآموزشفرهنــگغذایــی،ازجملــهمدیریترســتورانهاییکــهازمحصوالت
ارگانیــکاســتفادهمیکننــد،یکیازدالیلیاســتکــهاورابــهاینرشــتهتحصیلیعالقهمنــدکردهاســت.اوکه
تاکنــونچندکتــابدرزمینــهتربیتنیرویانســانی،فرهنــگغذایــیومحصوالتکشــاورزیارگانیــکتألیف
کــردهاســت،درســال2014یــکمدرســهخصوصــیبــرایکمکبــهمشــارکتزنــاندرجامعــهتأســیسکرده
وحــاالدرحوزههایمختلفیازجملهحقوقزنانوارتقاینقشوســهممشــارکتهایاجتماعیزنانفعالیت
میکند.اوایلسال95برایشرکتدرنخستینسمپوزیومزنانایرانوژاپنبهکشورمانسفرکرد.برگزاریدومین
سمپوزیومزنانایرانوژاپندرتوکیوتحتعنوان«زنان،آموزشوتوانمندسازیاقتصادی»فرصتیبودتابا«آکیه
توگوبنشینیمکهدرزیرمیخوانید:
آبه»دربارهایرانوشناختاوازجایگاهوموقعیتاجتماعیزنانایرانیبهگف 
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چقــدرایرانوزنانایرانیرامیشناســیدوویژگیزنــانایرانیرا
چگونهارزیابیمیکنید؟
خب،مندرســفرمبهایران،زنانایرانیرابسیارتوانمنددیدم
کهدرجامعهموفقهستندوبدونهیچگونهمشکلینقطهنظرات
خــودرادرجامعهبراحتیبیانمیکننــد.همانطورکهمیدانیددو
کشورایرانوژاپندارایفرهنگکهنوارزشهایمشترکهستند،
ازجملــهدرموضوعاتــیمثلاهمیتقائلشــدنبــرایخانوادهو
تــاشبرایحفــظوتقویتپیوندهــایخانوادگی.بــهطورقطعبا
آشناییبیشترازایرانمیتوانتعامالتوروابطحسنهایبینزنان
دوکشورحتیدوملتبیشترازگذشتهبرقرارکرد.
هدفشماازشرکتدرنخستینسمپوزیوممشترکایرانوژاپن
درایرانچهبودوآیادرجریاناینســفرنگاهتاندربارهایرانباآنچه
درگذشتهتصورمیکردید،تغییرکردیاخیر؟
حضور بنده در نخســتین ســمپوزیوم زنــان ایــران و ژاپن تحت
عنــوان«نقشزنــاندرصلحوتوســعهپایدار»کهدرتهــرانبرگزار
شد،تنهابهمنظورشرکتدراینهمایشمهمبود،ولیقصددارم
ســفردوبارهایبهایرانداشتهباشمودراینسفربرنامهایباخانم
«مــوالوردی» معاون امــور زنــان و خانواده
رئیسجمهــوری دربــاره مباحــث تاریخی
ایــران و اشــتراکات دو کشــور در ایــن زمینــه
داشته باشــیم.خب طبیعی است تصوری
کهقبلازسفربهایرانداشتم،باصحبتها
وفعالیتهاییکهدرجریاناینسفرشاهد
آنبودم،خیلیعوضشد.همچنیننظرم
دربارهفعالیتهایزنانایرانیکامالًتحت
تأثیرآنچهازنزدیکشاهدبودم،تغییرکرد.
چقدرهنروسینمایایرانرامیشناسید؟
خیلــیبههنروســینماعالقــهدارمولی
متأســفانه فرصتی بــرای آشــنایی بــا هنر و
سینمایایراننداشتهام.بااینحالدوست
دارمفرصتــیپیــداکنمتاباهنروســینمای
ایرانبیشترآشناشوم.
تاکنون کشــور ژاپن تعامــات خوبی در
بحثمحیطزیســتباایــرانازجملهدرموضوعاحیــایدریاچه
ارومیهیاتاالبانزلیداشــتهاســت،کشورشــماازاینتعامالتچه
اهدافیرادنبالمیکند؟
منبهشخصهبهبحثمحیطزیستخیلیعالقهمندهستم
وهــرکاریبتوانــمدراینخصــوصانجاممیدهم.بنــدهفقطبه
صلحفکرمیکنموبهنظرمفقطزمانیصلحبهطورکاملبرقرار
میشــودکههمهبویژهزناندراینفرآیندمشارکتونقشآفرینی
مؤثرداشــتهباشــند.معتقدمهمهدریاچههاودریاهایکشورهای
مختلفبههموصلهستندوبایدگفتمسألهمحیطزیستیک
مســألهمهمودرعینحالحاداستکهاگربهآناهمیتندهیم،
چالشهایزیادیایجادمیشــود،چوناینمســألهابعادجهانی
دارد.ازاینروهمچنانعالقهمندهســتمدربحثمحیطزیستبا
ایرانهمکاریهایبیشتریداشتهباشیم.
درحــالحاضرجایــگاهزنانژاپنــیازنظراقتصادی،اشــتغال،
عدالتجنسیتیوحقوقاجتماعیراچگونهارزیابیمیکنید؟
درحالحاضرجامعهژاپنسعیکردهتاازنظرجنسیتیبینزن

ومردفرقینگذارد،یعنیبینآنهابرابریوجوددارد.ازنظرقانونی
واجتماعیهمهباهمبرابرند،ولیاینکهچرازنانژاپنیعالقهمند
نیســتنددرعرصــهاجتماعــیفعالیــتکننــد،نیــازبهیــکبحث
فرهنگــیدارد.باوجودایننخســتوزیرژاپــنهمتالشمیکندتا
درزنانژاپنانگیزهالزمرابرایشــرکتدرفعالیتهایاجتماعی
ایجادوآنهاراواردصحنهکند.البتهبایدگفتدرژاپنزنانیهستند
کهدرحوزههایفنیتخصصباالییدارند،ولیخودشانراغباند
بیشتریکزنخانهدارباشند،تایککارمندیکهبخواهدبراساس
تخصصشکارکند.االنبایدگفتزنانژاپنی ازپذیرشمسئولیت
واهمهدارند .ازطرفیبهنظرمیرسدآنشجاعتیراکهبرایاحراز
مسئولیتهای مدیریتی الزم اســت ندارند تا بتوانند مدیر موفقی
باشــند.منوهمسرمسعیمیکنیماینگونهزنانمتخصصرابه
لحاظ ایفایمسئولیتهای اجتماعیومدیریتی فعالکنیم .آمار
رسمیسال2006نشانمیدهدکهدراینسالزنانرغبتبیشتری
بهداشتنپستهایمدیریتیازخودنشاندادهاند.ماخیلیتالش
میکنیمزنانرابهصحنهاجتماعبرگردانیم،ولیزنانژاپنیوقتی
بچهدارمیشــوند،بهخاطرتربیتبچهکالًمحیــطکاررارهاکردهو
کاردرخانــهرابه اشــتغالدربیــرون ازخانه
ترجیــحمیدهند.دولــتژاپنحتیتالش
میکنــد ،بطور پــاره وقــت هم که شــده این
دســته از زنان را در صحنــه اجتماعی حفظ
کند،البتههستندمراکزیمثل«بنیادصلح
ساســاکاوا» کــه تعــداد کارکنــان زن در آنجا
بیشتر از کارکنان مرد است و این باعث شده
کهماسعیکنیم،تعدادمرداندراینبنیاد
افزایــشیابد ،ولیبرعکــسمراکزیوجود
داردکــهحضورزنانکمتردرآنهابهچشــم
میخــورد.بهطــورکلیزنانژاپنیدوســت
دارنــد بیشــتر در صحنههــای اجتماعــی-
فرهنگیفعالباشــندتادرعرصههایفنی
و تخصصی .البته سیاســت دولت ژاپن این
اســت که زنان را بتدریج به حوزههای فنی و
تخصصینیزواردکند.
درحالحاضرفعالیتخودرادرچهمحوریمتمرکزکردهاید؟
خــبیکمنطقــهایدرژاپنهســتکهمتأســفانهزنــاندرآن
منطقه توسط همسرانشان مورد اذیت و خشونت قرار میگیرند.
ماتالشکردهایمپناهگاههاوخانههایامنیدراینمنطقهاستانی
ژاپــنایجــادوازاینزنــانحمایتکنیم.برخــیاززناناینمنطقه
توانمندیهایزیادیدارند،امافقطبهخاطرفرزندانشانحاضر
شدهاند شــرایط سخت زندگی با همســران ناسازگارشان را تحمل
کنند .مــا در این خصــوص آپارتمانهــای کوچکی ایجــاد کردهایم
بهگونهایکهدســتهمســرانایندســتهاززنانبهآنهانرســد.در
هرآپارتمــانحدود 20نفرازاینزنــانزندگیمیکنند.البتهبحث
خشونتوهمسرآزاریمختصکشورژاپننیستبلکهاکثرکشورها
بااینمشکلدستبهگریبانهستند.
اینزنانآسیبدیدهچگونهشناساییمیشوند؟
اینزنــانوقتیمورداذیتوآزارهمســرانخودقرارمیگیرند،
بامراجعهبهپزشــکشناساییوبهمراکزنگهداریمذکورمعرفی
میشوند.
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ارائه این توضیحات مبادرت شــده اســت ،اما ظاهــراًبه مصداق ٌ
صم
بکــم ،گوش شــنوایی وجود ندارد .ضمــن آنکه توضیحــات کامل این
معاونت و نیز نظریه حقوقی معاونت حقوقی ریاســت جمهوری نیز
قبــاًدر ایــن خصوص در اختیــار مجلس قرار گرفته اســت و بعد از آن
هیچگونــه عکــس العملی دال بر عــدم امتناع آن قوه دریافت نشــده
اســت .از ســوی دیگر یکی از ایرادات عجیب این جماعت آن است که
چــرا ایــن معاونت اقدام به ارســال گــزارش وضعیت زنــان و خانواده
بــه مجامع بینالمللی میکند؟! این ســؤال حکایت از عدم شــناخت
کاملودقیقاینانازمأموریتوماهیتمرجعملیامورزناندرکشور
دارد :اوالً ،برخی گزارشها مســتقیماًتوسط این معاونت تهیه و برای
ارائه در اجالسهای ســاالنه کمیســیون مقام زن ســازمان ملل آماده
میشود؛ثانیاً،برخیگزارشهابهدرخواستسازمانبینالمللیکارو
شورایحقوقبشرازطریقوزارتکار یاستادحقوقبشرقوهقضائیهبه
این معاونت ارجاع میشــود که در آن چارچوب پاسخها تهیه و آماده
میشــود و قس علیهذا .ســؤال عجیبتر آنکه ادعا شود این معاونت
بدیــن ترتیــب اطالعــات محرمانــه را در اختیــار مجامــع بینالمللی
قرار میدهد کــه از نهایت جهل یا دروغپردازیهــای مدعیان پرده بر
میدارد .حال آنکه این گزارشها از چندین فیلتر و ایستگاه که آخرین
آن وزارت خارجــه اســت رد میشــود و ســپس با رعایــت مالحظات و
مصالحنظامبرایارسالنهاییمیشود.
ایــن معاونــت در چارچــوب سیاســت راهبــردی دولــت یازدهــم
تعامل سازنده و مؤثر با جهان مبتنی بر اصل برابری کشورها و احترام
متقابل ،فعالیتهای مربوط به توســعه تعامالت بینالمللی خود را
تنظیــم کــرده و هرگز از اصول حاکم بر سیاســت خارجی شــامل اصل
عــزت ،حکمت و مصلحت تخطی نکرده اســت و این فرصت را برای
بهرهمنــدی از هر ظرفیتــی از جمله آنچه در عرصــه بینالمللی برای
توانمندســازی زنان وجود دارد مغتنم شمرده است تا بسترهای الزم
قانونیواجتماعیوفرهنگیرابرایایفاینقشهایچندگانهونقش
آفرینیبیشازپیشزناندرعرصههایمختلففراهمساختهوبویژه
با سیاســتگذاری اجرایی ،راهبری و پایش اقدامــات نهادهای دولتی و
غیردولتیبرایاطمینانازحرکتدرمسیراهدافبرنامههایتوسعه
و بــرای رفع چالشهــای جامعه ایرانی در زمینه توانمندی سیاســی و
اقتصادی زنان چاره اندیشــی کند و بر این اســاس پیشبینیهای الزم
در چارچوب اســناد باالدســتی و با اعمال رویکرد عدالت جنســیتی در
پنج سال آینده صورت گرفته است.
برخی با ســطحی نگری و وارونه نمایــی و فرافکنی این معاونت را
بهدلیلآنکهحاضرنشدهاستدرقبالآسیبهایاجتماعیسیاست
انــکار را در پیش بگیرد و به عنوان مثال نشســت تخصصی«ســامت
زنان و رفتارهای پرخطر؛با تمرکز بر تن فروشــی» را برگزار کرده اســت
کــه بارها توضیــح داده شــده چگونه و چرا چنین نشســتی برگزار شــد
یا به دلیل توجه به مســأله کارتن خوابی متهم میکنند که در راســتای
اهــداف غرب قدم بر مــیدارد و از آن بدتر اقدام بــه صدور حکم کرده
و پرداختــن به ایــن موضوعــات را در تعــارض صریح با قرآن و ســوره
نــور میداننــد! همین طــور اعالم نظــر در خصوص ضــرورت تمهید
مقدمــات و ســازوکار الزم برای حضور دختــران و خانوادههــا در زمان
برگزاری مســابقات برخی رشتههای ورزشی در ورزشگاهها و با رعایت
مالحظاتشرعیوقانونیوعرفیویااعالمنظردرخصوصاصالح–
ونهتغییر-ماده 18قانونگذرنامهواستثناقائلشدنبرحکمکلیآن
در موارد خاص و مستحدثات یا حمایت از سهم شایسته و متناسب با
نقش زنان در انتخابات که این روزها هم جناحیهای خودشان هم در
آستانه انتخابات آتی شوراهای شهر و روستا صراحتاًاعالم کردهاند که
چنین ســهمی را برای زنان قائل خواهند شد را به عنوان موارد اتهامی
بارها و بارها علم کرده و برای محکوم کردن این معاونت به آن استناد
جستهوتمامیاقداماتوعملکردآنرادرمدتمحدودکمترازچهار
ســال زیر سؤال برده و مدعی میشوند که این معاونت نیاز 13میلیون
جوان برای اشــتغال ،ازدواج و مســکن دائم را بیپاســخ گذارده است!
فارغ از اینکه پاســخگویی به ایــن نیازها در حیطه وظایــف و اختیارات
ایــن معاونت هســت یا نــه؟!!!! و اصــاً به روی خــود نمیآورنــد که از
ســال 1368تاکنون که در مصدر امور بوده و در عرصه سیاســتگذاری و
برنامهریزی و نظارت حضور داشتهاند در عمل چه قدمی برای بهبود
وضعیــت زنان و خانواده برداشــتهاند و چه گلی بر ســر زنان و خانواده
زدهاند که امروز دولت یازدهم میراث دار روند رو به رشــد آســیبهای
اجتماعی در کشور شده است؟! آیا وضعیت موجود حاصل و نتیجه و
رهاوردسیاستهایغلطوعملکردناکارآمداینتفکردراین 27سال
نیســت؟ آیا به غیر از پاک کردن صورت مســأله ،کاری هم در این زمان
طوالنی از پیش برده اند؟ فاین تذهبون؟!

ایران از نگاه «آکیه آبه»
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