ﻋﻼﻗﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪداری زﻧﺎن
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ﻣﻬﺮی ﻗﺎﺳﻤﯽ
زﻣﺎﻧﯽ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد« :زن ﺑﻮدن ﺑﺮای زن ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای زن ﮐﻪ
او را از ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺎﻧﻪ ،از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﻧﺎﻧﻪ ،از اﺧﻼق زﻧﺎﻧﻪ دور ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺎﻧﻪداری را ،ﻓﺮزﻧﺪداری را ،ﺷﻮﻫﺮداری را ﻧﻨﮓ او ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺑﯿﺎورﯾﻢ».
ﻧﮕﺮش ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻫﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ زﻧﺎن
در«ﺧﺎﻧﻪداری و ﺑﭽﻪداری و ﺷﻮﻫﺮداری »ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﻤﯿﻦ« وﻇﯿﻔﻪ »ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ-
ﻣﺬﻫﺒﯽ از آن ﻣﺮاد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن در زﻣﺎن« ﺷﻮﻫﺮداری »ﺗﻨﻬﺎ اﺟﺎزه دارد« ﺗﻤﮑﯿﻦ »ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از آن ﺣﻘﯽ ﻧﺪارد.
در اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ،ﺗﻤﺎم رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺰ زن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﺮد در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﻦ دﻫﺪ.
درﺑﺎره« ﺑﭽﻪداری »ﻫﻢ او ﻫﯿﭻ ﺣﻘﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدک ﻧﺪارد .ﭘﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻮدک را ﻣﻀﺮوب ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﻮد،
اﻣﺎ ﻣﺎدر اﺟﺎزه ﺗﻨﺒﯿﻪ او را ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ از اﺧﺘﯿﺎرات ﭘﺪر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻓﻘﻬﯽ ،ﻣﺎدر وﻟﯽ ﮐﻮدک ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ واﻟﺪ اوﺳﺖ و« اﻣﺎﻧﺖ »و« ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ »ﻣﺮد را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﺷﯿﺮ دادن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺰد ﮐﻨﺪ.
از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺳﻨﺘﯽ و ﻫﻮاداراﻧﺸﺎن ،اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدر ﺑﺮای ﺷﯿﺮ دادن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﻣﺰد ﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ارزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ زن
داده اﺳﺖ .آﻧﺎن ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺎدر در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰد ﺑﺮای ﺷﯿﺮ دادن از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺎدر ﻫﯿﭻ ﺣﻘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدک ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺰد ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ ﮐﻪ زن در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺶ ﻫﻤﭽﻮن
ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺒﻪ اﺳﺖ و ﺣﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
درﺑﺎره« ﺧﺎﻧﻪداری »ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻊ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻓﻘﯿﻬﺎن ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺟﻮاز زن ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺰد در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ارزش
دادن ﺑﻪ زن و ﮐﺎر او ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮازی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻬﺎن زن را ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ
ﺣﻖ ﻣﺸﺘﺮک او ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ-ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن وﻇﯿﻔﻪ زﻧﺎن را ﺧﺎﻧﻪداری و ﺷﻮﻫﺮداری و ﺑﭽﻪداری ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
آرزوﯾﺸﺎن ﺗﻤﮑﯿﻦ زن و ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ اوﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮودﺳﺘﯽ زﻧﺎن ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺎن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽﺷﺎن در زﻣﯿﻨﻪ« ﺧﺎﻧﻪداری »ﻓﺮا
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺧﻼف ادﻋﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪداری ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﺸﺎن از اﯾﻦ« وﻇﯿﻔﻪ» ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
واﻗﻌﯽ زن را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری او ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﻫﻢ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﻫﻢ از وﺟﻮد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۳۹۳۱ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از اﯾﺪه« ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ »اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و ﮔﻔﺖه ﺑﻮد« :اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ زن ،ﻧﮕﺎه ﺳﺎﻟﻢ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ و دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮط اول آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻨﻤﺎن را از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ در ﻣﻮرد
زن ﻣﯽزﻧﻨﺪ -در ﻣﻮرد اﺷﺘﻐﺎل ،در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،در ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯽ -ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺮﺑﯽ
در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻟﻪ زن ،ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ».
او اﯾﻦﻃﻮر اداﻣﻪ داده ﺑﻮد ﮐﻪ «:ﻣﺴﺎﻟﻪ زن از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻋﺮض ﺑﮑﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ زن
را ﺟﺪای از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺤﺚ ﺑﮑﻨﺪ ،دﭼﺎر اﺧﺘﻼل در ﻓﻬﻢ و در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻼج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ دو را ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ دﯾﺪ».

ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺣﺘﯽ از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺖه ﺑﻮد« :ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪ آن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ زن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺟﻨﺠﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ».
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻓﻘﻪ ،زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺠﺎرت ﺳﮑﺲ در اﯾﺮان
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺨﺼﯿﺖ زﻧﺎن ذﯾﻞ« ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺎﻧﻮاده »ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ زن ﺑﻪ ﻓﺮودﺳﺖ
ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ۰۹۳۱در دﻓﺎع از آﻧﭽﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﺎﻧﻪداری زﻧﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،ﮔﻔﺖ« :اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮﻫﺮداری ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﺸﺎن ،ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎراﺗﺸﺎن ،ﺑﺎ ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﮐﻠﻔﺘﺸﺎن ،ﺑﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﺷﺎن… ؛ ﺧﺐ ،زﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ
ﺧﺎﻧﻪ را ﮔﺮم و ﮔﯿﺮا و ﺻﻤﯿﻤﯽ و دارای ﺳﮑﯿﻨﻪ و آراﻣﺶ -ﺳَﮑَﻦ -ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻨﺮ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ».
از دﯾﺪﮔﺎه رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﺎدر ﺑﻮدن اﺳﺖ.
او در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ۲۹۳۱در دﯾﺪار ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺪاﺣﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮔﻔﺖ «:ﻓﺮزﻧﺪآورى ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪتﻫﺎى زﻧﺎن و وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎن
اﺳﺖ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪآورى در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻨﺮ زن اﺳﺖ .اوﺳﺖ ﻛﻪ زﺣﻤﺎﺗﺶ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﻛﻨﺪ ،اوﺳﺖ ﻛﻪ رﻧﺠﻬﺎﯾﺶ را ﻣﯽﺑﺮد ،اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﻣﺘﻌﺎل اﺑﺰار ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ او داده اﺳﺖ .ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل اﺑﺰار ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﺮدﻫﺎ ﻧﺪاده ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﻮان ﻗﺮار داده .ﺻﺒﺮش را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
داده ،ﻋﺎﻃﻔﻪاش را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ،اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ،اﻧﺪامﻫﺎى ﺟﺴﻤﺎﻧﻰاش را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ زنﻫﺎﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎ
اﯾﻨﻬﺎ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﻧﺴﭙﺮﯾﻢ ،آن وﻗﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻛﺮد».
اﯾﻦ ﻧﮕﺮش از ﺳﻮی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﺤﺪان و ﻧﺰدﯾﮑﺎن آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺣﺪاد ﻋﺎدل ،از دوﻟﺘﻤﺮدان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای دارد ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد« :ﻣﺴﺎﻟﻪ
زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ روز و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر
ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد».
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ «:رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺎب وﯾﮋهای روی ﻣﺴﺎﻟﻪ زن ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺰای ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻓﮑﺮی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ زن ﮐﺸﻒ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺗﺼﻮر اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن و ﺧﺎﻧﻮاده درﺳﺖ درک ﺷﻮد».
ﺣﺪاد ﻋﺎدل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﺪه ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ« ﻏﺮبﮔﺮاﻫﺎ »اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد «:ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان دارای ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺴﺎوی
ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺴﺎوی داﺷﺘﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ».

