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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر
زﻧﺎن ﻫﻤﻮاره ﺳﻬﻞﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪهاﻧﺪ ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ۰۹درﺻﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﻬﻢ ﻣﺮدان از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻓﻘﻂ ده درﺻﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﺮ  ۸۱ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﮔﺴﺘﺮه ﮔﯿﺘﯽ ،ﯾﮏ
زن ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ و ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺳﻮءرﻓﺘﺎری ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ دﻏﺪﻏﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .آﻣﺎرﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  ۵۳درﺻﺪ زﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه و ﯾﺎ
در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ از ﻫﺮ ده زن ،ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮﺷﺎن در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﻣﻮرد آزار و ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺎﺟﺮا وﻗﺘﯽ دردﻧﺎک ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻣﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﮓ و اﻋﻤﺎل
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻨﺪ ،و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎوز ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری
ﺑﺮای ﺑﻪ زاﻧﻮ درآوردن روی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﻌﺼﺒﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ
ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻨﯽ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺟﻬﺎن را در ﺗﻘﯿﺪ و اﻧﻘﯿﺎد ﻣﺮداﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر روز ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرس  ۷۵۸۱ﻧﺎم ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ؛ روزی ﮐﻪ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرﮐﯽ در
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻖ رای و ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان و ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ،ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ
و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻧﺪ.
داﯾﺮه ﺗﻼش زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﺟﻬﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻫﻢ رﺳﯿﺪ .ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ و
اﺻﻼح ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺎن آزادیﺧﻮاه ﺑﺴﯿﺎری در ﮐﻤﺎل ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻼت زﻧﺎﻧﻪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﺪارس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ و راهاﻧﺪازی ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎم ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی
از اﯾﻦ زﻧﺎن آزادیﺧﻮاه را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮده و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎم و ﯾﺎد ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻧﺴﻮان وﻃﻦﺧﻮاه ،ﺑﻪ
ﺳﺮدﺑﯿﺮی ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﮑﻨﺪری ،ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺴﻮان و ﺟﻬﺎن زﻧﺎن از ﻓﺨﺮآﻓﺎق ﭘﺎرﺳﺎ ،و ﭘﯿﮏ ﺳﻌﺎدت ﻧﺴﻮان از روﺷﻨﮏ ﻧﻮﻋﺪوﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﺼﺮی
از اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮش ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻋﻮاﻣﻞ دوﻟﺘﯽ و ﻋﺮﻓﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﺤﺎق و ﺳﮑﻮت
ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺮﺑﺮآورده اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﯾﮏ دﻫﻪ از ﺳﺎل  ۱۱۳۱ﺗﺎ  ۰۲۳۱ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺳﺎل ۱۲۳۱
ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻧﻮ ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺰﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ۷۵۳۱و ﺗﻔﻮق ﻣﺬﻫﺐ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺒﺎری ﺷﺪن ﺣﺠﺎب ،ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﺳﻮی
دوﻟﺖﻣﺮدان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ دوره ﻓﺸﺎر ،ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎن را ﺑﻪ ﺗﻦ ﺧﺴﺘﻪاش ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺎرزار« ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
اﻣﻀﺎ »ﺑﺨﺶ ﻣﻮﻓﻘﯽ از اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت درونﮔﺮوﻫﯽ و اﺧﺘﻼف ﺳﻼﺋﻖ و ﻋﻘﺎﯾﺪی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ،ﻧﻤﯽﺷﻮد اﯾﻦ
دﺳﺘﺎورد را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺰرگداﺷﺖ اوﻟﯿﻦ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرس ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  ۷۵ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻋﺘﺮاض زﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری و ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻨﻊ ﺷﻐﻞ
ﻗﻀﺎوت ،ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﻨﺪرواﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻫﻪ  ۰۶و  ۰۷ﺷﻤﺴﯽ،
از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺞ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺲ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت و در دو دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روز زن ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
ﮐﻤﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۳۱ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرگداﺷﺖ روز زن ﺑﺎ ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ دوﻟﺘﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ،ﭼﻨﺪان ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ و ﺗﺠﻤﻊ زﻧﺎن در روز ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرس  ۴۸۳۱ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪ و ﺳﺎل ﭘﺲ از آن زﻧﺎن ﮐﻪ
در ﺳﺎﻟﮕﺮد اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرس  ،۴۸در ﻣﯿﺪان ﻫﻔﺖ ﺗﯿﺮﺗﻬﺮان ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻫﺠﻤﻪ ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﻮج دﺳﺘﮕﯿﺮیﻫﺎ و
ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺎر ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ﭘﯽ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺣﻮزه اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ دل ﺑﺴﺖ .ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ،اﻋﺘﺮاض
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ زﻧﺎن در اﯾﺮان و ﺟﻤﻊآوری ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎ ﺑﻮد.
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﯾﺮان از ﺳﺎل  ۳۰۰۲ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ روز ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز رﺳﻤﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق
زﻧﺎن در ﺗﻘﻮﯾﻢ اﯾﺮان از ﺧﻮدش ﻧﺸﺎن داده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی اﯾﻦ روز را از ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﯾﺮان ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎ و دﺳﺖاﻧﺪازﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ آن ﺑﻮده ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ زﻧﺎن اﯾﺮان از دﯾﺮﺑﺎز درﮔﯿﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮدهاﻧﺪ .اواﺧﺮ دوران رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺟﺮا ﺷﺪ ،ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﻬﺮت ﺑﺴﯿﺎری ﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روﺷﻦ و ﺑﻪ ﻃﻮر
رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻮک ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ اﻧﺤﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺷﮑﺎفﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﺪوده
ﻃﺮح و ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪهای ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ – ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ۰۶درﺻﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
زﻧﺎن اﯾﺮان – در ﻣﻌﺮض ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻮرد آن ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺸﺎدهدﺳﺘﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮی از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮرد اﻏﻤﺎض ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﻟﻄﻒ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻗﺮار ﻧﺪارد و اﻋﻼم ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻢ ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ آن ﺟﺰ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
اﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ .ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و
روزاﻧﻪ و ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻋﺮﻓﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و رﺳﻤﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﺟﺎی اﻋﺘﺮاض و ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺠﺎب
اﺟﺒﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن ارث و دﯾﻪ ﺗﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ورود زﻧﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ.
اﻣﺮوزه اﻣﺎ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاﻫﯽ زﻧﺎن از ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻟﻮﮐﺲ و ﻣﺼﺮﻓﯽ« ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ روز »و« ﻣﻮرد ﻣﯿﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ »ﺑﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت
اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ و از ﻣﺮز ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮادﺳﺖ و روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻼش و
ﮐﻮﺷﺶ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ داﺧﻠﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن را راﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن زﻧﺎن ﮔﯿﺘﯽ درﮔﯿﺮ ﻓﻘﺮﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻬﺎن و
آﺷﮑﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻧﻘﺾ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رﺳﻮم اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺑﺪوی ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن در ﻫﻤﺎن
روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻗﺺﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﺮ داراﯾﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدیﺷﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺣﻘﻮق اﺑﺘﺪاﯾﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽﺷﺎن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺑﻬﺮهوری ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از
ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

