ﻧﻘـﺶ زﻧـﺎن در اﻧﻘﻼب اﯾـﺮان :از
آﻏﺎز ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺑﺮﻟﯿﻦ
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ در اﯾﺮان از ﭘﯿﺶ ﻗﺮاوﻻن ﮔﺬارﺑﻪ
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﺨﺴﺖ آﻧﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ از آن رو ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮﭼﯿﺪن
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ درﺟﻪ آزادی در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ …

در تاریخ  ۲۵بهمن ماه دکتر” مهرداد درویش پور” استاد جامعه شناسی
در دانشگاه استکهلم و پژوهشگر مسائل زنان به دعوت خانه فرهنگی
دهخدا در برلین ،سخنرانی تخت عنوان” نقش زنان در انقلاب ایران:
از آغاز تا امروز” ایراد کرد.
“مهرداد درویش پور” تاکنون تالیفات متعددی در زمینه مسائل زنان
داشته است .کتاب او به نام” چالشگری زنان علیه نقش مردان” مجموعه
ای است از مقالات و گفتارهای جامعه شناسی او درباره زنان،
خانواده و مهاجران ایرانی که “نشر باران” در سوئد منتشر کرده
است.
ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻫﺨﺪا ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻦ
درﺑﺎره ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻧﺴﻠﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻن ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻘﺶ
زﻧﺎن در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎﺑﯿﻢ .ﺑﻪ وﯾﮋه
آن ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮروی ﻓﻌﺎﻻن ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ درﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﭘﺮﺗﻮ اﻓﮑﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺻﺮف
ﻧﻈﺮاز اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ،اﻧﮕﯿﺰه ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ داﻧﻨﺪ روﯾﮑﺮدم ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻫﺎی زﻧﻮراﻧﻪ و دﯾﺪﮔﺎﻫﻢ در ﺑﺮرﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﻨﺶ ﮔﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ازﺣﻀﻮر زﻧﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯿﻢ – زﻧﺪه ﯾﺎد ﻣﺎدرم ﺳﯿﻤﯿﻦ دروﯾﺶ ﭘﻮر
ﮐﻪ دو ﻣﺎه وﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ درﮔﺬﺷﺖ -اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ

ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از درﮔﺬﺷﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻋﻮت ﯾﮏ ﺑﻨﯿﺎد آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ
آﻣﺪه ﺑﻮدم اﻣﺎ از ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳﺮ ﺑﺎز زدم ،ﺗﺮﺟﯿﺢ دادم ﻫﻤﺎن
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ اﻣﺸﺐ و اﯾﻦ دور از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ردﭘﺎی او اﺳﺖ.
از آن ﺟﺎ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﯽ از دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران ﮐﻤﭙﯿﻦ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻮرد ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ و ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﺮدد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺰ ﮐﻼم زن وراﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از
ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺼﯽ ﭼﻮن ﻃﺎﻫﺮه ﻗﺮه اﻟﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎ م ﺑﺮد .ﻧﻘﺶ ﻗﺮه
اﻟﻌﯿﻦ ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺑﯿﻪ
ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮرش در ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ او
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻠﻮه ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از
ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ زن ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺮه اﻟﻌﯿﻦ،ﺗﺎج اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ و … در ﭘﯿﺶ
از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ؛ اﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺣﻀﻮری ﮔﺴﺘﺮده ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪان
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ زﻧﺎن در ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
درﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺘﻮای ﻋﻠﻤﺎ در ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری اﺳﺖ .اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ
رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻓﺼﻠﯽ در ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ در اﯾﺮان اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،زﻧﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .در دوره رﺿﺎ ﺷﺎه و ﻣﺤﻤﺪ
رﺿﺎ ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی اﻗﺪاﻣﺎت در ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ  .ﮐﺸﻒ
ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺟﺒﺎری ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ رو ﺗﺎ ﺣﺪودی زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی زن ﻣﺪرن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺟﺒﺎری ﺑﻮدن آن ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﻒ ﺑﺎر ﺧﻮد را در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﺲ
از آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .در دوره اﺻﻼﺣﺎت رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ آن ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی زﻧﺎن از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﻧﻈﯿﺮاﻧﺠﻤﻦ
ﻧﺴﻮان ﯾﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﯿﺪاری زن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮی زن و
ﻣﺮد آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺎﻧﺲ اﯾﻦ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﺣﺘﯽ در آن دوران آﺷﮑﺎرا ﻣﺮدم را ﺑﻪ آﺗﺶ زدن دﻓﺎﺗﺮی ﮐﻪ زﻧﺎن داﺋﺮ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱٣۲۷ﺗﺎ  ۱٣ ٣۲ﻧﯿﺰﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻓﻘﺪان ﻗﺪرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ زﻧﺎن در ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮان از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن

ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺑﻌﺪ ازﮐﻮدﺗﺎی ﺳﺎل  ٣۲و ﺑﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪن ﭘﺮوژه ” اﻧﻘﻼب
ﺳﻔﯿﺪ” ،اﻋﻄﺎی ﺣﻖ رای ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن
ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻫﺎی آن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ،ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن
ﺣﻖ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی ،ﺑﺎ ﺳﭙﺮدن ﺣﻖ ﻃﻼق و ﺣﻖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺲ از ﻃﻼق ﺑﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
“ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن آﻣﺮاﻧﻪ” ﻧﺎم ﺑﺮده اﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن
ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺎز اﻓﺨﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی ﻧﯿﻤﻪ
دوﻟﺘﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺎن ﻣﺪرن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
ﻣﺘﺎﺛﺮ و ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮدﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ازﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ،اﺻﻮﻻ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭘﻬﻠﻮﯾﺴﻢ را اﻟﮕﻮی ﻓﮑﺮی
ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدی از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﮏ ﺟﻮش ﻫﺎی درﺧﺸﺎﻧﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ در ﻓﻀﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن زﻣﺎن و در ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﻼم زن وراﻧﻪ را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده
وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ  .در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب و در آﺳﺘﺎﻧﻪ آن ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ
ﮔﺮاﯾﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﺪه در ﺻﻔﻮف زﻧﺎن روﺑﺮو ﺑﻮدﯾﻢ  -۱ :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ﭘﺮوژه ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ  -۲زﻧﺎن ﭼﭗ ﮔﺮا
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﺮﺗﻮ اﻓﮑﻨﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﭘﺮﺗﻮ اﻓﮑﻨﯽ اﻏﻠﺐ از درﯾﭽﻪ “ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﭘﺪر ﺳﺎﻻر” ﺑﻮد .زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﺮزﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮدان و ﭘﺎﺑﻪ ﭘﺎی آن ﻫﺎ در رزم
ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ اوج
ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮﯾﯽ زﻧﺎن را در “ﻣﺮداﻧﻪ” ﺷﺪن اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ آن ﻫﺎ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﭼﭗ ﮔﺮاﯾﺎن
اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺸﺎت درﻣﻮرد ﺳﺘﻢ دﯾﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺷﺎرات ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ اززﻧﺎن زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .اﻣﺎ
ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺒﻘﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺖ و در ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﮑﻮﻫﺶ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻘﺘﺮدﯾﺪﮔﺎه ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﻼم ﺣﻀﻮر
ﻧﺪاﺷﺖ و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ رﻧﮓ ﺑﻮد .ﺷﻌﺎر ﻣﻌﺮوف “اول ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻌﺪ

ﻣﺴﺌﻠﻪ زن” و ﯾﺎ “ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺎن درﮔﺮو ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ” در واﻗﻊ
زﻧﺎن را ﺑﻪ زﯾﺮﮐﻨﺘﺮل و ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺮد ﺳﺎﻻر در ﻗﺎﻟﺐ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آن ﻓﺮا ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد -٣.زﻧﺎن اﺳﻼم ﮔﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼم ﮔﺮا در ﭘﯿﺶ و در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب اﯾﺮان اﯾﻦ ﺣﻀﻮر روز ﺑﻪ روز ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮏ اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻮق ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ
از اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻤﺪه ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻟﺸﮕﺮ ﭘﺮوژه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد
ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﮔﺮ زﻧﺎن را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع
دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آن ﮐﻪ “ﺧﻮاﻫﺮم ﺣﺠﺎب ﺗﻮ از ﺧﻮن ﻣﻦ
رﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ” و ﯾﺎ “ﺣﺠﺎب ﺗﻮ ﻣﺸﺖ ﻣﺤﮑﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻫﺎن دﺷﻤﻨﺎن” در
ﭘﯽ آن ﺑﻮدﻧﺪ زﻧﺎن را ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﻘﯿﺎد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮد در ﺑﯿﺎوردﻧﺪ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی زن ﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ را در ﺧﻮد زﻧﺎن دروﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
درﺑﺎره اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در آن ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻣﺜﺒﺖ
داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺎن را
ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺪاری ﺳﯿﺎﺳﯽ ان
ﻫﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ “ﻏﻮل از ﺷﯿﺸﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ”.
زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻋﻤﻼ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در
ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﺑﺎز ﻫﻢ
در ﺣﻮزه ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻀﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن درﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻫﻢ از اﯾﻦ رو ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ آن ﺑﻪ دﯾﺪه ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ آن،
ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮان دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﻘﻼب ﯾﺎ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ زﻧﺎن ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ .آﻧﺎن
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن در اﻧﻘﻼب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﯿﺪاری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آن ﻫﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ﭼﻪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و اﻫﺪاﻓﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ .آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﺮای زﻧﺎن در
ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻫﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ
داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ وﺿﻊ آﻧﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﺮﺑﺎزان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ اﺟﺒﺎری ﺷﺪن ﺣﺠﺎب در ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮدن زﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺣﻮزه

ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن  ۱۲۴رﺷﺘﻪ درﺳﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن در
اواﯾﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺎروری و ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﻫﺎ در
ﺳﺎﻟﻬﺎی اوﻟﯿﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و…اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻣﺴـﻠﻂ ﻧﻘـﺶ زﻧـﺎن را در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﻘـﺶ ﻣـﺎدری ﺗﻘﻠﯿـﻞ داده و ﻧـﻮﻋﯽ
آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ و ﺟﺪا ﮐﺮدن زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮزه
ﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ زن
ﺳﺘﯿﺰی ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی رﺳﻤﯽ در ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪن زﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای
داﺷﺖ.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ در اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﺑﻪ
ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب اﯾﺮان روﻧﺪی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺘﻀﺎد را
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﮕﺬارد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻀﺎدی را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده زﻧﺎن در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی
زﻧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ  .ﺑﻪ وﯾﮋه آن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮاز ﻫﻤﻪ ﺑﺎ
ﺗﺒﻌﯿﺾ روﺑﺮو دﯾﺪ زﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن از ﯾﮏ ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ و ﻧﺤﻠﻪ
ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﻈﺎﻫﺮات زﻧﺎن
در ﻓﺮدای اﻧﻘﻼب در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺒﺎری ﺷﺪن ﺣﺠﺎب ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ار
اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻏﻠﺐ ﭼﭗ
ﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی
“اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ” و “دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب” ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﺻﻮﻻ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ اﯾﻦ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ وارد
ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ زن وراﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻣﮑﺚ ﻧﻤﻮد .ﻣﻦ ﺟﺰو آن دﺳﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ
ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﺪه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺸﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﻨﮕﺮم .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﯾﮕﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ زﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ .اﻣﺎ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ از زﻧﺎن ﻫﻤﭽﻮن
ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه و روش ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺸﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ زﻧﺎن ازﺟﻤﻠﻪ ازﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎدرم ) وﻫﺰاران زﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ
او( اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺸﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺪر ﺳﺎﻻر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
زن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻧﻤﻮد و ﺗﻨﻬﺎ اﻟﮕﻮی ﭘﺮورش ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ام ﻧﯿﺰ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻨﺸﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﮕﺮم.

ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﭼﻪ ۱۲۴ .رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻫﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮ
روی زﻧﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن زﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪ.
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ و ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از رﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
ﻣﻘـﺎوﻣﺖ و ﮐﻨﺸﮕـﺮی ﺑـﻪ آﻧﺠـﺎ رﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ اﻣﺮوزﺣـﺪود  ۶۵در ﺻـﺪ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان زن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب و در دﻫﻪ
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯽ در ﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺸﻮر را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ .در زﻣﯿﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺣﻀﻮر
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ زﻧﺎن در آن ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ و
ادﺑﯿﺎت ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻧﺸﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺬار از ﮔﻔﺘﻤﺎن “رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ” در ادﺑﯿﺎت و ﻫﻨﺮ اﻧﺘﻘﺎدی
ﻣﺴﻠﻂ در دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن زن وراﻧﻪ در ادﺑﯿﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﻧﺘﻘﺎدی ده ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ زﻧﺎن در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ اول؛ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻢ زﻧﺎﻧﻪ در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ و رﻣﺎن ﻫﺎ و
داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ؛ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزان و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻫﺎی زﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی درﺧﺸﯿﺪه اﻧﺪ؛ اﻧﺘﺸﺎروﺳﯿﻊ ﻣﺠﻼت و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ و
ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﺷﺎﻋﺮان ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و
ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮان وﻧﺎﺷﺮان زﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه و
اﻗﺘﺪار و اﻧﺤﺼﺎر ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺮدان را در ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ادﺑﯿﺎت و ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ؛ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﮐﻨﺸﮕﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺣﻮزه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﻧﺎم ﺑﺮد ﻋﺮوج دوﺑﺎره زﻧﺎن
در ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ رﻗﻢ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن
در دﻫﻪ اول ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب از  ۱۴ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺣﺪود  ۶درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و روﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮدن زﻧﺎن ﺷﺘﺎﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ
از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﮐﺎر دوﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮات روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﯿﻞ
ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ودر ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن و زن ﺧﺎﻧﻪ دار ﺷﺪن را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻫﺶ
داده و اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در اﺷﺘﻐﺎل را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در دوره ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر دوﺑﺎره ﺑﻪ رﻗﻢ
 ۱۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺶ از
اﻧﻘﻼب رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮدﻧﺸﺎن ﮔﺮ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻣﻮاﻧﻊ
ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر اﺳﺖ.
در ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﺛﯿﺮات
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﻪ اﺳﺖ .ﮔﺴﺘﺮش
ﻓﺤﺸﺎﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ آن در اﯾﺮان ﻧﯿﺰﺑﺨﺸﯽ از روﻧﺪ زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪن ﻓﻘﺮ

در اﯾﺮان اﺳﺖ .زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل ،ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺑﺴﯿﺎری از دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان و زﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻓﺤﺸﺎ روﺑﺮوﯾﻨﺪ .درﻋﯿﻦ ﺣﺎل
در ﮔﻮﺷﻪ ای دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺮی در ﺧﺎﻧﻮاده روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ و
آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دﺧﺘﺮان )و ﭘﺴﺮان( ﻧﺴﻞ ﺟﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ
اﺗﻮرﯾﺘﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﻘﻼب ﺟﻨﺴﯽ ارزش
ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺮده اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺟﻮاﻧﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ از ﻧﺮم ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ آن واﮐﻨﺸﯽ روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ در ﻣﻮرد زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮرو ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ
از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺪﯾﺪه
دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺮ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻧﺎﺷﯽ از ﻃﻐﯿﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﭘﺪرﺳﺎﻻر و
ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در درون ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ وﺟﻮد دارد
در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ زﻧﺎن اﯾﺮان در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوژه اﺻﻼﺣﺎت دوﺑﺎره
ﺣﻀﻮری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری اززﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﻌﺎل از ﺧﺎﺗﻤﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن دو ﻧﯿﺮوی اﺻﻠﯽ درﭘﯿﺮوزی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ رای آن ﻫﺎ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی زﻧﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﺧﺒﺮی
ﻧﺒﻮد .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮ ﺧﻮردﮔﯽ زﻧﺎن از ﭘﺮوژه اﺻﻼﺣﺎت ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از زﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ ﮐﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن دﯾﻨﯽ
ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮردی را ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﭗ ﮔﺮاﯾﺎن
داﺷﺘﻨﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﺷﻌﺎر اول ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ،ﺑﻌﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﺎرﺑﺪل
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﻌﺎر اول اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺎن .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ
ﻣﻮﺿﻊ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮ ﺑﻮد .ﭼﻪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری
اﺷﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺎن“ ،ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ” اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن دﯾﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﺑﯽ ﻣﻬﺮی ﮐﺮده و اﻏﻠﺐ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺎن از
زﺑﺎﻧﯽ اﻟﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺳﺮ ﺧﻮردﮔﯽ از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮی ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺷﺪن ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
ﺑﺎز ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ﭘﺮوژه اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ دﯾﻨﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ
ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن در ﻧﺰد زﻧﺎن در ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ روﻧﺪﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺸﺎت
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ روﺑﺮو ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﮐﺘﺎب “ﭼﺎﻟﺸﮕﺮی زﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻘﺶ
ﻣﺮدان” ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ام .واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ اززﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ

در ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ
اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر رواﯾﺘﯽ از دﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ زﻧﺎن در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻮﺟﻪ ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻄﯿﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ  .اﻣﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺠﻠﻪ
ﻓﺮزاﻧﻪ( در ﺟﺴﺘﺠﻮی رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .
آﻧﺎن از ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺮدان واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ را ﭘﺪﯾﺪه ای ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻧﺪارد
و ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ و ﺣﻖ ﮐﻨﺘﺮل زن
ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
آﻧﺎن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﺴﺎوی و ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و
ﻣﺮدان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل “ﻋﺪاﻟﺖ” و “اﻧﺼﺎف” رواﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮔﻨﮓ و
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮔﺮ زﯾﺮ دﺳﺖ ﺑﻮدن زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮان ﺳﮑﻮﻻر
اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﮑﻮﻻر
را در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان دﺷﻮار ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
“ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ” ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن روﯾﮑﺮدی ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺨﺼﻮص در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮد اﻣﺮوزه در
اﺛﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺐ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ﺟﺴﺘﺠﻮی
رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮﻟﯽ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺌﻮال
ﺑﺮد و ﯾﺎ از ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﻠﻄﯿﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﯾﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد .اﻣﺎ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق ﻣﺮدان و زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮژه اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺪل
ﻧﮑﺮد ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺎﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن را ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺎ ﺣﻀﻮر دارد ﮐﻪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺿﺪ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ادﯾﺎن ﺑﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﻫﻢ از
اﯾﻦ رو ﺑﺎور ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن را ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ای ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،آﺷﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﭘﺪﯾﺪه
را اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ دﺳﺘﮑﻢ دﺷﻮار ﻣﯽ داﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﺑﺎ دﺷﻮاری ﺑﺴﯿﺎری روﺑﺮو اﺳﺖ .ﺑﺎور ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت آن دﺳﺘﻪ از اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﺎن ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ از
ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺳﻮد ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان را ﺑﻪ
اﻣﺮی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺳﺎزد .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از

ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ دارﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﺮﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﻧﺰوای ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دو ﮔﺮاﯾﺶ اﻣﺎ دو
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎرﯾﺸﺎن در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ
ﻣﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮔﺮوه زﻧﺎن ﺳﮑﻮﻻری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ
ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺘﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای “ﺧﻨﺜﯽ”
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺎن ﺳﮑﻮﻻر ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﻨﯽ را از ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪا
ﺳﺎزﻧﺪ .و ﻫﻢ از اﯾﻦ رو ﺑﺮ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﮕﺮی
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﭘﺮﻓﺴﻮر اﺳﻼم ﺷﻨﺎس ﺳﻮﺋﺪی “ﺟﺎن ﯾﺮﭘﻪ” از آﻧﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان “ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ” ﻧﺎم ﺑﺮده ام ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ـﺪ.
ـﯽ ﯾﺎﺑﻨـ
ـﺎﺗﯽ ﻧﻤـ
ـﻮد ﻣﻨﺎﻓـ
ـﺪن ﺧـ
ـﺖ ﺧﻮاﻧـ
ـﯽ و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴـ
ـﺎی دﯾﻨـ
ﺑﺎورﻫـ
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪ زﻧﺎن از اﯾﻦ زﻣﺮه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﮔﺮوه
ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺎن ﺳﮑﻮﻻر و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺰﯾﻤﺘﺸﺎن
ﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن
وﻣﺮدان اﺳﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای دﯾﺎﻟﻮگ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﻫﻤﮑﺎری اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺎﻧﺲ آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪل ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ
ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮدﻫﺎی آن اﺳﺖ ،ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﻧﻘﺶ دو ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﮕﺮ را در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﯾﺮان ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ :روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ
زﻧﺎن ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ردﭘﺎﯾﺶ را در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و
اﻣﺮوز ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ آن را در ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺸﺎن از ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد ﮐﻪ در
ﭘﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن
اﻣﻀﺎ زاﺋﺪه ﻫﯿﭻ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
زﻧﺎن ﺑﺨﺼﻮص درﭘﯽ ﮔﺴﺴﺖ از ﭘﺮوژه اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ دﯾﻨﯽ ،ﮔﺴﺴﺖ از ﮐﻼم ﻫﺎی
دﻧﺒﺎﻟﻪ رواﻧﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻼم ﺗﺤﻮل ﺧﻮاﻫﯽ واﻋﺘﺪال ﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻫﺎی اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﮑﻮﻻر و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ در ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ را ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ
ﻫﻤﭽﻨﺎن از دو ﺳﻮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺳﻮی آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ را
ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻗﺘﺪار ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻦ ﻣﺪاراﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و دﯾﮕﺮ از
ﺳﻮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ رادﯾﮑﺎل ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ آن ﺑﻪ
دﯾﺪه ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ در اﯾﺮان از ﭘﯿﺶ ﻗﺮاوﻻن ﮔﺬارﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ آﻧﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ از آن رو ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺟﻬﺖ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ درﺟﻪ

آزادی در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
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زﻧﺎن در اﯾﺮان ۳۰ ،ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶﭘﻮر ،ﻓﺮوغ ﻧﯿﺮی ﺗﻤﯿﻤﯽ ،آﺳﻮ ﺣﺴﻦزاده ،ﻫﺎﯾﺪه
درآﮔﺎﻫﯽ  ،ﻓﺎﯾﺰه ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  8ﻣﺎرس در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت:
• زﻧﺎن در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،از آﻏﺎز ﺗﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ )ﻣﻬﺮداد
دروﯾﺸﭙﻮر اﺳﺘﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻼرداﻟﻦ(
• ﻣﻮج ﺳﻮم ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی آن )ﻓﺮوغ ﻧﯿﺮی ﺗﻤﯿﻤﯽ
ﻣﺤﻘﻖ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ،ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی زﻧﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ از
ﻫﻠﻨﺪ(
• ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ )آﺳﻮ ﺣﺴﻦ زاده ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ژﻧﻮ(
• آﯾﺎ آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮد؟ 30ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از  17اﺳﻔﻨﺪ
) 1357ﻫﺎﯾﺪه درآﮔﺎﻫﯽ ﻓﻌﺎل زﻧﺎن و اﺳﺘﺎد اﺧﺮاﺟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(
• ﻣﺒﺎرزه زﻧﺎن ﮐﺮد در  30ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ
ﻣﺒﺎرزات ﺳﺮاﺳﺮی زﻧﺎن در اﯾﺮان )ﻓﺎﯾﺰه ﺳﺎﻟﺤﯽ ﻓﻌﺎل زﻧﺎن و ﻋﻀﻮ ﺗﺸﮑﻞ
ﺣﻘﻮق زن ﮐﺮد ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ(
زﻣﺎن :ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  8ﻣﺎرس  2009از ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  17.30ﻋﺼﺮ
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ﺟﻬﺖ آﺳﺎن ﻧﻤﻮدن ﺗﺪارﮐﺎت ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ،ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻤﯿﻨﺎر راﯾﮕﺎن و ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن آزاد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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