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ــشتمیندر  ــارسه ــاه م ــفند17(   روز م ــال)  اس ــارگر1857 س ــان ک   زن

 نامناسـب و  شـرایط ریسی شـهر شـیکاگو در اعتـراض بـه             هاي نخ   کارخانه

سـاعت    10 روزيهـا   هاي آن خواسته. ریختندها  کار به خیابانغیرانسانی

 آن زمـان حقـوق    براي زنان بود، رأي  تر و حق عادالنهدستمزدهايکار، 

ن بسیار نا چیز بود و ساعات کار کـارگران گـاهی حتـی بـه بیـست            کارگرا

ساعت در روز هم می رسید و تنهـا مـردان ثروتمنـد حـق راي داشـتند،                

 کـردو  زخمـی  را بـسیاري  معترضـین،  به صفوفوحشیانهي   با حملهپلیس

 پس از آن بارها تظاهرات زنان و یا کارگران در           .تکشنفر را نیز     چندین

کـالرا زتکـین عـضو     1910سال درسالها بعد . شیده شدآمریکا به خون ک

  اولـین  ن دمکرات آلمان پیشنهاد کرد به یاد کشته شد گـا      لحزب سو سیا  

 مارس به عنوان روز جهانی زن شناخته شود  8تظاهرات زنان در شیکاگو،     

ــیونال دوم     ــشنهاد در انترناس ــن پی ــصویب ای ــس از ت ــانی  ( پ ــع جه مجم

 هـر سـاله در کـشورهاي مختلـف     1911 در سال)سوسیالیست هاي جهان 

جهان تظاهرات مختلفی براي گرامی داشت این روز و اعتراض به شرایط            

 تقـویم  تنهـا در  بـسیار هـاي   تـا سـال  روزایـن  . بد زنان برگـزار مـی شـد   

گـسترش  شـناخته شـده بـود امـا بـا      رسمیت به سوسیالیستی کشورهاي

 رسـمیت  روز به این نیزآمریکایی  واروپایی کشورهاي در مبارزات زنان

مارس را رسـماً  8 سازمان ملل متحد1977در سال نهایتاً و . شناخته شد

  .نامید زن جهانیروز 

  

مراتب واپس گرا تر به جاي آن نشست، قانونی که سـن ازدواج دختـران               

سال کاهش می داد و چند همسري را نیـز مجـاز مـی              13 سال به  18را از   

  ...کرد

یک ماه از انقالب نگذشته بود که حجاب ابتدا براي کارکنـان ادارات و کـم               

کم براي همه ي زنان اجباري شد، اجبـاري شـدن حجـاب مقاومـت هـاي                

فراوانی را از سوي زنان بر انگیخت، اما از آنجـایی کـه ایـن مقاومـت هـا                   

 61تشکل یافته و هماهنگ نبودند به نتنیجه نرسـیدند و حجـاب در سـال              

سالها گذشت تا زنان به لـزوم مبـارزه مـستقل بـراي احقـاق               . ي شد اجبار

در دهه ي هفتاد تشکل هـاي مـستقل زنـان و نـشریه         . حقوق خود برسند  

هایی که حقوق زنان را پیگیري می کردند شکل گرفتند، با افزایش میـزان   

زنان تحصیل کرده آگاهی نسبت به وضعیت فرودست زنان و قوانینی که      

 نابرابري زنان و مردان بودنـد بـیش از پـیش گـسترش              تحکیم کننده ي    

 شـد، و در   تـر مخالفت ها و مقاومت هاي فردي زنان گسترده       . پیدا کرد 

 این مخالفت هاي فردي بـه جنبـشی قـوي بـراي رفـع               80اواسط دهه ي    

 مختلفی براي احقاق حقوق زنان  هايتبعیض علیه زنان منجر شد و کمپین     

، حق زنان براي ورود به ورزشـگاهها ، و          شکل گرفت، کمپین علیه سنگسار    

پرشکوه تر و گسترده تر از همـه کمپـین یـک میلیـون امـضا بـراي رفـع                    

  .قوانین تبعیض آمیز علیه زنان

 شروع شدقصد دارد تـا بـا گفتگـوي    1385این کمپین که از شهریور سال      

چهره به چهره و ارتقاي آگاهی زنان و مردان نـسبت بـه قـوانین تبعـیض          

ه زنان یک میلیون امضا در اعتراض بـه ایـن قـوانین جمـع اوري                آمیز علی 

  .کند

   اسفند17 مارس، 8

روز جهانی زن
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صدیقی و شوکت روستا از موسسان این جمعیـت سـالها در زنـدان هـاي                

  .رضا شاه تحت سخت ترین شکنجه ها بودند

رضا شاه به شدت با تشکلهاي مستقل زنان مبارزه کرد و کـانون زنـان را                

کانون زنـان و سـازمان زنـان کـه در           . که به دربار وابسته بود تشکیل داد      

ن شد، به احقاق حقوق زنـان توجـه   دوره ي محمد رضا جانشین کانون زنا      

  . چندانی نداشتند و اغلب به کارهاي خیریه می پرداختند

پهلوي ها که دوست داشتند مدرن به نظر بیایند، دست به اصـالحاتی در              

حوزه ي زنان زدند، رضا شـاه بـا تاسـیس گـسترده مـدارس دخترانـه و                  

 خـود  نهر مـدر محمد رضا با تغییر اندك قوانین خانواده به نفع زنان، ظا       

را به چشم کشاندند، بی آنکه هیچ اعتقاد قلبی اي به حقـوق زنـان داشـته                 

  .باشند

 زنـان   "محمد رضا شاه در یکی از مصاحبه هاي خود با صراحت می گوید            

 بـا   "در زندگی یک مرد فقط وقتی مهم هستند کـه زیبـا و جـوان باشـند                

  مهرانگیـز  40همین دیدگاه تحقیر آمیز نسبت به زنان بود کـه در دهـه    

منوچهریان، سناتوري که در جهت تغییر قوانین تبعـیض امیـز علیـه زنـان               

  .ندکوشیده بود را به تفرش تبعید کرد

مریکـا قـوانین خـانواده را       آگرچه چندي بعد محمد رضا شاه به اشاره ي          

کمی تعدیل کرد، اما این تعدیل به مراتب کمتر از آنچـه کـه منوچهریـان           

کوب جنبش مستقل زنان موجـب شـد تـا نیـروي            سر.در نظر داشت بود   

تشکل یافته اي از زنان براي دفاع از حقوق شان وجود نداشته باشـد و در           

خال این نیروي تشکل یافته به سادگی دو هفته پس از انقالب الیحه خانواده         

  اي که چند همسري مردان را ممنوع می  کرد لغو شد و قانونی به

  

  

بسیاري از صاحب نظران    

ــاق   ــه قاچـ ــد کـ معتقدنـ

ســازمان یافتــه زنــان در 

 در حال تبـدیل بـه       ،جهان

تجارتی پر سود است که     

کــم کــم از لحــاظ ســود  

آوري در جایگاهی برتـر     

  .از قاچاق اسلحه و مواد مخدر قرار خواهد گرفت

  میلیون انسان که اکثرا زنان و کودکـان  2بین  تا   700000در جهان ساالنه    

ند براي سو استفاده هـاي جنـسی از طریـق قاچـاق بـه کـشور هـاي                   هست

  .مختلف صادر می شوند

پدیده قاچاق دختران و زنان در سالهاي اخیردر ایران نیز به تـراژدي غـم     

انتشار اولیه اخبار قاچاق دختران ایرانی و فروش . انگیزي تبدیل شده است  

،بـا تکـذیب    آنان در کشورهاي عربی ،به خصوص در شیخ نـشین فجیـره             

اما آمار و اخباري کـه در خـصوص دسـتگیري        .مقامات مسئول همراه بود   

شبکه هاي قاچاق زنان توسط نیروي انتظامی اعالم مـی شـد و در جرایـد               

انعکــاس مــی یافــت ،خــود تاییــدي بــود بــر رواج ایــن پدیــده شــوم در  

  .کشورمان

تحقیقات صورت گرفته در خـصوص قاچـاق زنـان و دختـران بیـانگر ایـن                

  اقعیت تلخ است که زنان و دختران ساکن در استانهاي مرزي کشورو
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توسط خانواده خود و یا همسرانشان به قاچاقچیان فروخته شده و از آنجا      

توسط این گروهها براي کار در مراکز فساد کشورهایی چون افغانستان و            

  .پاکستان منتقل می شوند 

مطابق بررسی ها قربانیان اوال هیچ آگاهی از قاچاق شـدن خـود نداشـته               

قت بوده  تنها چند روز پس از        اند واز آنجا که ازدواج آنها به صورت  مو         

ازدواج همراه با اجبار، زور ،  تهدید و فریب به زاهدان و سپس پاکـستان                

همه قربانیان  صیغه می شوند و عدم ثبـت    .. و افغانستان منتقل می شوند    

دراسـتانهاي  ...  استرسمی عقد آنها در این شکل یکی از معضالت اساسی           

اچاقچیـان ایـن  دختـران و زنـان  را در     همجوار با پاکستان و افغانـستان  ق       

خانواده هایی  که غالبا در شرایط نابـسامان اقتـصادي بـه سـر مـی برنـد            

شناسایی  و با معرفی خود به عنوان اهالی زاهدان که داراي مال و مکنتـی        

هستند ،  خواستگاري  می کنند  و پس از عقد آنها را به خانـه هـاي فـساد        

راچی  براي کنیزي و روسـپیگري اعـزام مـی          در شهرهایی نظیر کویته ، ک     

کنند که بر اساس یافته هاي این تحقیق  منـاطق حاشـیه نـشین مـشهد از                  

  .مناطقی است که این پدیده در آن کامال به چشم می خورد 

ن خراسان بـه دلیـل نزدیکـی بـه مـرز افـراد  بانـدهاي فـوق بـا                     ادر است 

 و بـدین  محـروم رفتـه  سراغ خانواده هـا ي  ، به موجودسواستفاده ازفقر  

 میلیـون تومـان خریـداري مـی     8 یـا  7 گاه حتی دختران را به مبلغ   ترتیب

 مواردي هم بودند که در خانواده، شخصی بیماریهاي نظیـر کبـد و              .کنند

شــدید داشــتند و آن پــول را از فــروش  کلیــه داشــته و بــه پــول احتیــاج 

در این موارد خانواده راضی نبودند امـا بـر اثـر            . دخترشان تامین کردند  

  اخبارمختلف حاکیست که مقصد زنان. این کار زده اند ناچاري دست به 

  

  

  

  

  

و .  در ایران نیز مانند همـه ي جهـان همـواره فرودسـت بـوده انـد         زنان

امـا  . همواره حداقل به شکل فردي علیه این فرودستی مبارزه کرده انـد           

تاریخچه مبارزات جمعی زنان علیه ایـن فرودسـتی و تبعـیض بـه انقـالب                 

زنان در این دوره، هم در      . برمی گردد ) حدود صد سال پیش     ( مشروطه

 وتبداد هم گام با مردان حضور داشتند و هـم انجمـن هـا          مبارزه علیه اس  

عمـده  . نشریه هاي خاص خود را براي پیگیري مسایل زنان تشکیل دادنـد           

ي هدف زنان در این دوره کسب حق آموزش بـراي زنـان بـود در ایـن                

دوره گرچه تاسیس مدارس به سبک جدید براي پسران به شدت تشویق            

دانـش آمـوزان مـدارس دخترانـه بـه          می شد، اما موسسان و معلمان و        

شدت از سوي اقشار متعصب و مذهبی مورد ضرب و شتم  توهین قـرار          

  .می گرفتند

با تمام مخالفتهـا  و نامالیمـات زنـان در دوره ي مـشروطه و تـا دوره ي              

رضاخان کوشیدند تا جنبش مـستقل خـود را پـیش ببرنـد، امـا بـا ظهـور                   

همچون دیگر تـشکلها و نـشریات       رضاخان، تشکلها و نشریات مستقل زنان       

مستقل تحمل نشدند و  بسته شدند  برخی از فعالین زنان نیز بـه زنـدان           

افتاده و یا مجبور به ترك وطن شدند، می توان در این میان به موسسان       

  جمیله. جمعیت پیک سعادت نسوان که در رشت تشکیل شد اشاره کرد
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موجود در جامعه بازتر شد و اولین مجله مربوط  به زنـان بـا نـام مجلـه          

 از رخـی ب. با هدف پرداختن به مشکالت این جنس آغاز به کار کرد        » زنان«

منتقدان معتقد بودند که برابري جنسی در اسالم وجـود دارد امـا متـون               

هـاي مـستمر      با پیگیري . اسالمی توسط مردان ضد زن تحریف شده است       

هـاي نـاچیزي      ن حقوق زنان، مطالبات آنان براي برابري به موفقیـت         فعالی

 سـالگی فرزنـد   7 آن، حق حضانت مادران تا سـن   افت که از جمله   یدست  

  .آمیز بود  تبعیضانونبود که قدمی به جلو در میان خروارها ق

عنـوان مـشاور قـضایی در     ، به زنان اجازه داده شد کـه بـه         1373در سال   

، حضور مـشاور  77در سال   . انواده حضور داشته باشند   هاي ویژه خ    دادگاه

بعدتر، .  رسیدگی به دعاوي حضانت الزامی شديها  حقوقی زن در دادگاه   

  .عنوان قاضی اجازه قضاوت به زنان داده شد، اما نه به

ها براي کنتـرل جمعیـت آغـاز شـد و اصـالحاتی در قـوانین ازدواج،            تالش

  .طالق و حضانت فرزندان صورت گرفت

، شرایط ضمن عقد براي ازدواج پذیرفتـه شـد کـه بـه زنـان،             76ر سال   د

گردانـد البتـه تمـامی حقـوق      ها سلب شده بود، برمی    حقوقی را که از آن    

هـاي    دادگاه. مندرج در شرایط ضمن عقد، مشروط به امضاي شوهر بود         

  .ها ارجاع داده شد  خانواده دوباره تشکیل شدند و طالق به آن

آمیـزي در     هاي زنان در راه برابري، به تجمع اعتراضـی مـسالمت              فعالیت

امـا در  .  انجامید که به شدت توسط پلیس سرکوب شـد   1385 خرداد   22

همین سال، کمپینی براي پایان دادن تبعیض قانونی علیه زنان بنیان نهـاده             

  . شد که هدف آن برداشتن هرگونه تبعیض در قوانین است

ران، غالبا به سوي کشورهاي ثروتمند حوزه خلیج فـارس      قاچاق شده از ای   

  .بوده است

  تـا  10قاچاق می شوند  معموال بـین  ) دبی ( دخترانی که به امارات عربی  

  :  سال سن دارند و  قاچاق آنها به دو شکل است 16

 تعدادي از آنهـا بطـور رسـمی خواسـتگاري مـی شـوند و در ازاي                  -الف  

  . شان از مرز عبور داده می شوند پرداخت مبالغی به خانواده

عده اي دیگر دخترانی هستند که ربوده شده و بـدون اجـازه پـدرو                : ب  

مادر از کشور خارج مـی شـوند ، کـه اگـر مـردان عـرب دختـران را بـه            

همسري بپسندد مشکل زیادي وجود ندارد اما مشکل از زمانی ایجاد مـی       

تقبال قرار نمی گیرند     شود که دختران وارد شده توسط  اعراب مورد اس         

، بنابر این وارد بازار کار شده و به روسپی گـري در کلوپهـا و کابـاره هـا      

  . مشغول می شوند
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در یکی از گزارش هایی که به موضـوع قاچـاق زنـان در ایـران پرداختـه                   

یکی از دالیل فرار دختران ایرانـی و گرفتـار شـدن در چنـین      : آمده است 

بنابرگزارشات سازمان هاي   . باند هاي فقر مالی توام با فقر فرهنگی است        

دفاع از حقوق بشر، تقریبا در همه کـشورها، عللـی کـه باعـث بـروز ایـن          

ه می شود، مشترك بوده و در آنها، فقر بیش از عوامل دیگـر خـود          پدید

  .کند نمایی می

گزارش ها نشان می دهد سن قربانیان در برخی از موارد حتـی کمتـر از        

 سال است که این بیانگر میزان آسیب پذیري کودکان دختر در برابـر              14

  .جرم قاچاق و ضرورت برخورد سریع با این پدیده شوم است

  .....حرف آخر

تجارت با انسان جنایت است، عملى است  خشونت آمیز که اثرات مخرب             

 بـا ایـن جنایـت       بـراى مبـارزه   . خود را بر روى قربانیان باقى مـى گـذارد         

کار روشـنگرى   .  امرى ضرورى است   ،پیوستن به  قراردادهاى  بین المللى      

براى زنان و باال بردن آگاهى آنان در مورد خطرات این عمل در درجـه               

افزایش نقش  سازمان هاى دولتى و غیـر دولتـى         . باالى اهمیت قرار دارد   

زنان در مبارزه با این امر، تأسیس هر چه  سریعتر خانه هـاى امـن بـراى             

دختران فرارى و بوجود آوردن امکانات پرورشـى جدیـد بـراى آنـان از               

  .نکات بسیار  ضرورى است

  
  
  
  

، الیحـه کـار نـیم وقـت زنـان بـه       61براساس همین نگاه بود که در سـال     

داري و تربیت     شوراي عالی انقالب فرهنگی، خانه     در جلسه . تصویب رسید 

ـ  فرزندان، بـزرگ   رین مـسئولیت و کـار زن شـناخته شـد و در پـی آن                ت

مشاغلی خاص از جمله مامایی و آمـوزش بـراي زنـان مناسـب تـشخیص       

... ها از جمله معدن و احکـام اسـالمی و             ر بعضی رشته  تحصیل د . . داده شد 

بنیان همین تفکر سبب شد که به زنـان پیـشنهاد بازنشـستگی             . ممنوع شد 

نشینی، راه را براي مـردان     زودهنگام بدهند یا از آنان بخواهند که با خانه        

داري و تربیـت   بیکار باز بگذارند و در ضمن به کار اصلی خود یعنـی خانـه      

  .پردازندفرزندان ب

بایستی   نویس قانون کار اسالمی، زنان شوهردار می         پیش 54ي    بنا بر ماده  

هاي اجتماعی از سوي شـوهر را بـه هنگـام اسـتخدام             پروانه کار و فعالیت   

  .دادند ارائه می

ــار  ــیش از آن در به ــتدال  58پ ــن اس ــا ای ــل  ل ، ب ــه دلی ــان ب ــه زن ک

رنـد، حـق    خود، توانایی قضاوت صحیح را ندا صهاي خا     ویژگی

قضاوت از زنان سلب شده بود و حتا زنان حق تحصیل در     

  .رشته حقوق قضایی را نداشتند

ــل دهــه  ــر 70در اوای ــا تغیی ، ب

گفتمــان سیاســی و اقتــصادي، 

زنان به عنوان نیرویی انـسانی   

که باید رشد پیدا کنند، مطـرح      

  هاي  فضا براي نقد تبعیض. شدند
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همچنین حق طالق مرد محدود شده و شـرایطی هـم     . سپرد  خانواده می 

براي تقاضاي طالق از طرف زنـان کـه از جملـه آن ازدواج مجـدد مـرد        

، 58امــا بــا لغــو ایــن قــانون در ســال . بــود، در نظــر گرفتــه شــده بــود

هاي مدنی داد که حق طالق را     هاي خانواده جاي خود را به دادگاه        دادگاه

 18در همـین سـال، سـن ازدواج دختـران از          . سپرد  ی می به مراجع شرع  

 سال کاهش داده شـد و تحـصیل دختـران ازدواج کـرده در               13سال به   

. هـاي مخـتلط تعطیـل شـد         ها ممنـوع اعـالم شـد و هنرسـتان           دبیرستان

حکومت براي محدود کردن فعالیت زنـان در خـارج از خانـه،  درصـدد                

و ادارات برآمـد کـه مـورد        ها     کارخانه   مهدکودك  تعداد محدود کردن 

مراکز رفاه خانواده تعطیل شد و مراکز کمک      . اعتراض زنان قرار گرفت   

هاي ضـدحاملگی کـامالً    توزیع قرص. به کودکان و تنظیم خانواده محدود     

  . سال حق استفاده از آن را داشتند40محدود شد و تنها زنان باالي 

د پـس از جـدایی      ، زنان از حق حضانت فرزندان خردسال خو       61در سال   

 موکـول   ،، حق انحصاري شوهر به طالق زن      68و در سال    . محروم شدند 

  .هاي خاص و براساس موازین اسالمی شد ه به حکم دادگا

عنـوان مـادر و    ، بـر نقـش زن بـه       59با تصویب قـانون اساسـی در سـال          

توان گفت کـه محـور اصـلی سیاسـت در      همسري خوب تأکید شد و می  

و با همـین تفکـر بـود        . ید بر همین نقش قرار گرفت     رابطه با زنان با تاک    

و قـوانین دیگـري نیـز در همـین راسـتا بـه              . که قوانین باال گذاشته شـد     

  .تصویب رسید

  

التحصیل از دانشگاه نیاز بـه  بـه         با توجه به افزایش روز افزون زنان فارغ         

فعالیت و حـضور در بـازار کـار و تـامین اسـتقالل فـردي در میـان زنـان                 

افزایش یافته است ولی از آنجا که گویی سیاسـت هـا بـر حـذف زنـان از                

عرصه هاي عمومی و اختصاص سهم بیشتر از اشتغال بـه مـردان تمرکـز                

   .اختصاص داده اند درصد نیروي کار را به خود 11تنها دارد، زنان 

که این نیزنشان دهنده وجود تبعیض جنسیتی در جامعه ما است که وجود         

قوانین غلط ، فرهنگ سازي نادرست رسانه ها و نظام آموزشـی تبعـیض              

کـه آمـوزش و پـرورش نقـش     با توجه به آنآمیز به آن دامن می زند و    

ـ              ه موثري در شکل گیري فرهنگ جامعـه دارد زمینـه سـازي وسـیعی علی

زنان در تمامی زمینه ها از سالهاي اولیه انقالب در کتاب هاي درسی شکل   

  .گرفت

 رانی ای درسي مجموع کتاب هاي به رو  2008 که در سال     یبنا به پژوهش  

 در این بررسی جایگـاه و نقـش      آشکار وجود دارد   ضبعی ت یانجام شد نوع  

سـت و   زنان حتی در تصاویر کتاب بر اساس یک الگوي خاص زنانه سنتی ا            

. در نگاه سنتی کتاب هاي درسی مرد جنس برتـر و زن جـنس دوم اسـت     

در کتاب هـاي درسـی ایـران زن بـا حفـظ جایگـاه خـود در خانـه داري و          

مادري به عنوان شغل اصلی می تواند به طور محدود و در زمینـه هـاي                

  شودور داشته باشد و این خود باعث میخاص در عرصه عمومی نیز حض
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مادران شاغل در قبـال فرزنـدان خـود احـساس گنـاه داشـته باشـند در                  

صورتی که تحقیقات نشان مـی دهـد کـه کمیـت حـضور مـادر در کنـار                   

کودك از کیفیت حضور او از اهمیت کمتري برخـوردار اسـت و در طـی                

این تحقیقات مشخص شده است که فرزندان مادران شاغلی که از شـغل             

 حمایـت همـسر نیـز برخوردارنـد در      خود احـساس رضـایت دارنـد و از        

مقایسه با فرزندان زنان خانه دار از اعتمـاد بـه نفـس بیـشتر و از عقایـد                   

  .کلیشه اي کمتر و سازگاري بیشتري برخوردار هستند

یکی دیگراز دالیل حذف زنان از بازار کار سیاسـت هـاي غلـط دولـت بـه                  

بـه ظـاهر    ؛ افزایش مدت مرخصی زایمان کـه        استویژه در سالهاي اخیر     

در راستاي کمک به مادران بوده موجب ترغیب کارفرمایان به اسـتخدام            

نیروهاي مرد و خاتمه قرارداد با زنان به ویژه زنان متاهل شده است در     

صورتی که دولت می توانست با الگو برداري از کشورهایی چـون سـوئد              

دت که از باالترین سطح رفاه زندگی برخوردار هستند به جاي افزایش م            

مرخصی زایمان زنان این مرخصی را مشترکاً براي پدر و مادر قرار دهد             

تا کارفرما بهانه اي براي عدم جذب نیروهاي زن نداشـته باشـد و فـشار                

  .روانی و جسمی کمتري بر مادروارد شود

حاکمیت روابط به جاي ضوابط، عـدم پـذیرش مـدیریت زنـان از سـوي                

رهنگ مرد سـاالري و نگـرش       مردان به علت ضعف فرهنگی و حاکمیت ف       

نادرست در خصوص فعالیت زنان و پایین بودن اعتماد به نفس در زنـان               

  .از جمله عواملی هستند که در حذف زنان از بازار کار موثرند

  

  زنان در چنبره ي قانون
  

با آنکه انقالب، جنبشی همگـانی بـود و زنـان و مـردان درکنـارهم در آن               

هاي موجـود     تنها تالشی براي رفع تبعیض      شرکت داشتند، اما پس از آن نه      

در جامعه و قوانین صـورت نگرفـت، بلکـه مـوجی از تبعیـضات گونـاگون                 

  .جاري شد

 اعـالم  هنوز یک ماه از انقالب نگذشته بود که امام خمینی در مدرسه رفاه   

به . هاي اسالمی با حجاب شرعی حاضر شوند        کرد زنان باید در وزارتخانه    

دنبال این سخنان، مساله حجاب به یکی از موضوعات جنجالی روزهاي پس     

ي زنـان بـه حجـاب         از انقالب تبدیل شد و بـا وجـود اعتراضـات گـسترده            

اب هاي سیاسی ازلزوم حجـ  ها، احزاب و شخصیت سازمان    اغلب  اجباري،  

، ورود زنـان بـدحجاب بـه     1359دفاع کردند و به این ترتیب در تیرمـاه          

، با اعـالم مقـررات      1360ادارات دولتی ممنوع شد و در ماه رمضان سال          

مربوط به ماه رمضان، اماکن عمومی موظـف شـدند کـه از ورود زنـان                

ي مقابلـه بـا     هاي پلیس ویژه      در سال بعد، گشت   . حجاب جلوگیري کنند    بی

، بـا تـصویب قـانون       1363غیراسالمی آغاز به کار کرد و در سـال          حجاب  

 ضربه شالق براي عدم رعایت حجاب تعیین شـد  74مجازات اسالمی، حکم  

  .تا روند اجباري شدن حجاب، آخرین گام خود را بردارد

این قانون در سال . ، رسماً قانون حمایت از خانواده ملغا شد    1358در بهار   

  هاي  رسیدگی به امور خانواده را به دادگاه تصویب شده بود و1345
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  :آمار
 میلیون  انسان که اکثرا زنان جـوان و  2  تا 700000در جهان سالیانه بین    -

کودکان هستند براى سوءاستفاده جنسى از طریق قاچـاق  بـه کـشورهاى       

 25 درصـد قربانیـان ، دختـران     72 مى شوند کـه بـیش از         صادرمختلف    

  .ساله و کمتر از آن هستند

انی درباره بهداشـت زنـان      هاي سازمان بهداشت جه     جدیدترین بررسی -

ومیـر و بیمـاري در    ترین عامل مرگ دهد که ویروس ایدز مهم    نشان می 

  . سال جهان است44 تا 15میان زنان 

در کشورهاي در حال توسعه، مشکالتی کـه در دوره بـارداري برخـی از               -

ترین   هاي خطرناك، مهم    دهد و همچنین سقط جنین با روش        زنان رخ می  

  . سال است19 تا 15ر میان زنان جوان در گروه سنی میر د و دالیل مرگ

در بسیاري از کشور هـاي جهـان بهداشـت بـاروري و زایمـان بـه زنـان             -

  .جرد توجه نمی شودممتاهل محدود می شود و به بهداشت زنان 

بنا به گزارش سازمان جهانی بهداشت، سـرطان رحـم دومـین سـرطان              -

 درصــد از مــوارد بیمــاري و تقریبــا تمــام 80شــایع میــان زنــان اســت و 

شود کـه درآمـد    میرهاي ناشی از آن در کشورهایی مشاهده می       و  مرگ

  .سرانه پایینی دارند و دسترسی به معاینات ویژه زنان تقریبا وجود ندارد

تـازگی بـه بیمـاري ایـدز        ، حداقل نیمی از افرادي که به      در سراسر جهان  -

 سال، دختـران و زنـان       24اند و، در میان افراد کمتر از          شوند زن   مبتال می 

.دهند جوان نزدیک به دوسوم افراد حامل ویروس را تشکیل می

زنان بنا به تربیت فرهنگی غلط در مورد توانایی هاي خـود بـه بـاور الزم        

ین تا زمانی که دولت با بستر سازي فرهنگی مناسب در       نرسیده اند بنابرا  

جهت القاء خو باوري به زنان و ایجاد تسهیالت ویژه براي اشـتغال زنـان و                

 الزم را انجـام  اقـدامات تشویق کارفرمایان بـراي اسـتخدام نیروهـاي زن          

ندهد برطرف شدن تبعیض هاي جنسیتی در زمینه اشتغال در حد شعار و   

  .اندافسانه باقی می م
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  : یک زن

  سوسن تسلیمی

 رشت در   1328 در سال    سوسن تسلیمی 

، مـادرش   )مدیر تولید و تهیـه کننـده       (خسرو تسلیمی پدرش  . متولد شد 

) بـازیگر  (سـیروس تـسلیمی  و برادرش   ) بازیگر) (تسلیمی(منیره آخوندنیا 

سوسن تـسلیمی فعالیـت   .دردنک هر سه در عرصه فیلم و تئاتر فعالیت می       

 آغاز کرد و در ضمن تحصیالت خود را در سـال       1350در تئاتر را از سال      

 بـه پایـان   دانشکده هنرهاي زیباي دانشگاه تهـران      در رشته تئاتر از      1352

ازدواج کـرد کـه ایـن    ) بـازیگر و کـارگردان   (داریوش فرهنگو با  رساند  

 چریکـه تـارا  فعالیت سینمایی او با بازي در فیلم        . ازدواج به جدایی انجامید   

 شروع شـد کـه بـازي او در ایـن فـیلم، در       1357در سال   ) م بیضایی بهرا(

 در  1363وي در سـال     . جشنواره سن سباستین مورد تقدیر قرار گرفـت       

، در  1364در سال   . بازي کرد  محمدعلی نجفی  ساخته   سربدارانمجموعه  

 را در باشو غریبـه کوچـک  ، تسلیمی ایده فیلم   جنگ ایران و عراق   گیرودار  

گذارد و او هم کـه در آن زمـان در          در میان می   بیضاییطرح کوتاهی، با    

پـذیرد و پـرورش    هـا بـوده، آن را مـی    اندیشه ساخت فیلمی درباره بچه  

اي از جنـوب را در پنــاه خــودش   زده زنـی گیالنــی، بچـه جنــگ  : دهــد مـی 

 و در زمـانی کـه سوسـن         1369، در سـال     باشو غریبـه کوچـک    . گیرد  می

او .ز پنج سـال توقیـف، اکـران شـد         برد، پس ا     به سر می   سوئدتسلیمی در   

  :درباره ي دالیل خروجش از ایران چنین می گوید

فرزندانش را نیز بپردازد، در قوانین ایران مرد نان آور خانواده است، و             

زنی که سـهمی    ! بنا براین همسر حتی براي نان خود نیز محتاج مرد است          

انـه دار اسـت،   از اقتصاد خانواده ندارد، زنی که شغلی نـدارد، زنـی کـه خ     

بیش از زن شاغل تحمل می کند، بیش از زن شاغل تن به ستم می دهـد،       

و بی سرپناهیش او را مجبور می کند تا به سـرپناهی کـه شـوهر بـرایش        

فراهم می کند نیازمند باشد و به خاطر ایـن نیـاز از خواسـته هـاي خـود                  

  !بگذرد

مـرد نـان آور   این برتري بی قید و شرط جایگاه مرد تنها بـا اسـطوره ي             

و این اسطوره در قوانین ایران به شـدت تـرویج   . است که تحکیم می یابد 

  .می شود

خانواده اي که در قوانین ایران مقدس است ، خانواده اي نا برابـر اسـت،                

خانواده ي است که به مرد اختیارات مطلق می دهد و زن بدون همـسر                

  !را بی سر پرست می خواند

 بـا تغییـر قـوانین و حـذف ریاسـت مـرد بـر                دگرگونی این وضعیت تنهـا    

خانواده عملی نیست، تنها زمانی می توان به از بین رفتن این نابرابري دل             

بست که عالوه بر تغییر قوانین، زنان به لحاظ تامین معـاش خـانواده نیـز                

زنی که از همـسرش نفقـه      . در جایگاهی برابر با مردان قرار داشته باشند       

همچنان به همسرش وابسته    ... یا حق خانه داري    "ثلاجرت الم "می گیرد، یا  

  !است و جایگاه فرودست او همچنان برقرار

این فرودستی تنها با حضور برابر زنان در بازار کار و برابري در فرصـت               

  .هاي شغلی از بین خواهد رفت
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از . قوانین خانواده در ایران بر ریاست مرد بـر خـانواده بنـا شـده اسـت                

آنجایی که مرد و فقط مرد رییس خانواده است، تنها اوست که می تواند              

درباره ي بقیه اعضاي خانواده تصمیم بگیرد، اوست که حتی از خود افـراد     

خانواده براي تصمیم گیري هاي شخصی درباره ي خود نیز، بـا صـالحیت              

مثلن این مرد است که می تواند درباره ي کارکردن یا نکـردن،             ! تر است 

درس خواندن یا نخواندن حتی از خانه بیرون رفتن یـا نـرفتن همـسرش               

این مرد است که می تواند اجازه ي ازدواج دخترش را بدهـد        ! نظر دهد 

این مرد است که می تواند حق برداشت از حساب بانکی فرزنـد             ! یا ندهد 

 را داشته باشد،حتی اگر آن حساب را همسرش باز کرده باشـد و          نابالغش

  !همه ي موجودي حساب نیز توسط همسرش پرشده باشد

مردي که رییس خانواده است مالـک جـان و مـال زن و فرزنـدانش نیـز                  

اوست که اگر فرزندش را به قتل برساند قـصاص نخواهـد شـد ،       ! هست

 قتل برسـاند و قـانون هـم    اوست که می تواند زنش را به جرم خیانت به         

مجازاتش نکند، و باز اوست که می تواند به اسم ازدواج مجدد یا صـیغه ،                

  .به سادگی بارها خیانت کند

ریاست مرد بر خانواده یک پایه ي  مهم مادي نیز دارد، و آن وجه مادي،          

مـردي کـه   . ریاست بی قید و شرط و نا محدود مرد را عملی می سـازد             

ت تسلط خـود را بـا وابـسته سـاختن اقتـصادي اعـضاي               رییس خانواده اس  

  مرد رییس خانواده باید نفقه زن و. خانواده به خود تحکیم می کند

چند کارگردان تئاتر رفته بودند وزارت ...اجازه بازي در تئاتر را نداشتم    .... 

. ارشاد و پیشنهاد کرده بودند که من در نمایش هایشان نقشی بازي کـنم             

تا وقتی که در ایـران بـودم        ... "این خانم نباید بازي کند    , رخی":گفته بودند 

هنگـام فیلمبـرداري    .... ه فیلمی که با بیضایی کار کرده بودم توقیف بود         س

در مـورد  , "این خـانم روي صـحنه حـضور بـازیگري دارد    ": مادیان گفتند 

: ممنوعیت بازي در تئاتر هم به همین موضـوع اشـاره کـرده بودنـد کـه        

 چیزي که از امتیازهاي بـازیگري  "!حضور این خانم روي صحنه زیاد است "

این بـازیگر   ": ارشاد یا بنیاد فارابی گفتند    , موقع فیلمبرداري مادیان  . ..است

پیـشنهاد  ) ژکان کارگردان فـیلم (تعدادي بازیگر زن بهش   , "را حدف کنید  

ولی ژکان گفتـه بـود کـه        . حتی چند نفري را امتحان کردند     , کرده بودند 

شان باالخره توانست راضی    . این نقش را فقط تسلیمی می تواند بازي کند        

. منتها شرط و شروط گذاشتند که لباسـها نبایـد رنـگ وارنـگ باشـد            . کند

مراقـب باشـید تارهـاي مـوي سـرش بیـرون           . تصویرش باید مالیم شود   

از طـرف وزارت    . نماها زیاد چـشمگیر نباشـد     , نباید جلب توجه کند   , نزند

. ارشاد هم آقایی را فرستادند تا موقع فیلمبـرداري حـضور داشـته باشـد          

طـوري  , من گفتند وقتی داري با بازیگر مرد مقابل حـرف میزنـی  حتی به  

, کمی پـایین تـر را نگـاه کـن         . حرکت کن که مستقیم تو چشمش نگاه نکنی       

روي فـیلم   ,هنگام کـار    ... چه بگویم؟ ... طوري که قدرت نگاهت کمتر شود     

مطمئن بودم که این فیلم هم بـه سرنوشـت سـه فـیلم              , شاید وقتی دیگر  

. چندین بار بیضایی با من جر و بحـث کـرد  . ر خواهد شدقبلی بیضایی دچا  

ناخودآگاه دستم می رفت طرف روسري کـه مبـادا     , مثال قرار بود بدوم     

  بیضایی چندبار سرم داد زد که. عقب برود و آن صحنه را حذف کنند
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روي پـرده معلـوم مـی شـود کـه مواظـب        ! دستت را از روسري بردار    "

شـده بـود    . و همین طور این ماجرا تکرار مـی شـد         . "!روسري ات هستی  

چـون  , مثال میگفتنـد دویـدن زن در فـیلم اشـکال دارد     ... کابوس براي من  

وقتـی مـی   , خوب در زندگی عادي آدم می دود , اندامش تکان می خورد   

در , هرکس یـک شـکل مـی دود   , طوري باید بدود  دود فکر نمی کند چه      

سـاعت هـا    , حتی یک سبک خـاص دویـدن ابـداع کـردم          , همان فیلم باشو  

مـدت  . نشستم فکر کردم به چه شکلی بدوم که فیلم مجوز نمایش بگیـرد  

ها تمرین کردم تا باالخره این شیوه دویدن را پیدا کردم که هم تصنعی و       

در سـالهاي آخـر بـه همـین     ...نشومغیر طبیعی نباشد و هم دچار دردسر    

   .دالیل دچار افسردگی شدیدي شدم

حرفه بازیگري من در ایران     , وقتی فیلمبرداري شاید وقتی دیگر تمام شد      

  . به نقطه پایان رسید

به شدت شیفته محـیط و فرهنـگ آن   . .. من هنوز خود را گیالنی می دانم 

در رادیو و تلویزیون همیشه از من با عنوان سوسـن       , در این جا  . جا هستم 

همیشه متاسفم و این حسرت و دریغ       ... تسلیمی بازیگر ایرانی نام می برند     

  . با من هست که چرا نتوانستم در ایران کارم را ادامه بدهم

  

  

  

  

  
  
  

زنان گویا ناگزیرند تا در هر شرایط چه شاغل باشند یا خیـر، خانـه       . بکاهد

دار نیز باشـند و از خانـه داري لـذت ببرنـد و آن را وظیفـه اي مقـدس                 

  ... .بینگارند

این مقدس انگاري خانه داري گاه تا جایی پیش مـی رود کـه اگـر زنـی از              

  . ناکامل می شماردخانه داري لذت نبرد، زنانگی خود را داراي نقص و

ــیش از آنکــه جایگــاه و   و در ارزیــابی میــزان موفقیــت یــک زن شــاغل پ

دستاوردهاي اجتماعی او اهمیت داشته باشد خانه داري او اهمیت دارد و            

گاه حتی همه ي نقش هاي اجتماعی زن به نفع خانه داري نادیـده گرفتـه                

  .  می شود

  

  سوسن تسلیمی

در باشو غریبه 

  کوچک
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باز در ایـن مـورد ایـن زن خـانواده اسـت کـه در                 دهد، اعضایش را نمی  

 کـرده یـا چـرا نتوانـسته بـا           یگیرد که چـرا ولخرجـ      مظان اتهام قرار می   

  ! خانه بر آید يرایت و مدیریت از پس مسائل اقتصادد

یا زنان براي رفع و رجوع مسائل مربوط به فرزندان همواره خـود را در               

ین مادر است که مسئول رسیدگی به اوضاع تحصیلی،         خانه تنها می یابند، ا    

سالمت و بهداشت فرزندان است و اوست کـه همـواره مـسئول تربیـت               

فرزندان شناخته می شود و جامعه بی توجه به نقـشی کـه پـدر یـا دیگـر                   

اعضاء خانواده یا حتی خودِ جامعـه در شـکلگیري شخـصیت کـودك دارد،           

  . تربیت کودك می داندمادر را پاسخگوي تام و تمام رفتار و

باورهاي رایج حامعه پا را از این فراتر گذاشته و از زنـان مـی خواهنـد تـا              

نقش مادري و مسئولیت پاسخگویی کـردار و رفتـار شـوهر خـود را نیـز          

  !داشته باشند

بارها دیده ایم که زنان حتی مـسئول اشـتباهات و یـا انحرافـات همـسران       

 جایی خود را نشان مـی دهـد کـه           دردناك ماجرا . خود شناخته می شوند   

حتی وقتی مردي به همسرش خیانت می کند، بـی توجـه بـه جریحـه دار          

شدن عمیق احساسات و عواطـف و غـرور زن خیانـت دیـده، بـاز جامعـه            

انگشت اتهام را به سوي او نشانه می گیرد و او را متهم به کم گذاشتن در             

  !امر شوهرداري می کند

 زمان دیگري خانواده خود را نیازمند اشـتغال  در جامعه امروز بیش از هر    

زنان در کنار مردان می بینـد، ایـن نیـاز زنـان بـسیاري را بـه بـازار کـار                      

  کشانده است بی آنکه از مسئولیت خانه داري و مادري و همسري آنان

  

از . چه اجبار به کار خیر چه اجبـار بـه شـر   . گویند که اجبار چیز بدیست  می

التحـصیلی     طـی جـشن فـارغ      1314 دي سـال     17زمانی که رضـا شـاه در        

حجاب در دانشسراي مقدماتی رسماً بـر کـشف حجـاب تاکیـد         دختران بی 

آن کشف حجـاب اجبـاري، تـا بـه          . گذرد کرد تا به امروز زمان زیادي می      

 تاریخی مردمـان ایـن سـرزمین          یک خاطره بد در حافظه     عنوان هامروز ب 

همینطور است حکایت حجاب اجباري زنان این سـرزمین در   .مانده است

  .بعد از انقالب اسالمی

پس از صدور فرمان حجـاب اجبـاري، در روز جهـانی زن، هفـده اسـفند                  

 بزرگترین تظاهرات زنان براي مخالفت با این        1357سال  ) هشت مارس (

 هــزار زن در ایــن تظــاهرات شــرکت کردنــد و 30. رگزارشــدفرمــان ب

هـا و   تـالش . ”ما انقالب نکردیم تا به عقب برگردیم      "شعارشان این بود که     

اعتراضات گسترده زنان متعاقب این تظاهرات توانست تحقق این فرمـان           

را چندین سال به عقب براند و نهایتآ حجـاب تـدریجا، ابتـدا در نهادهـاي                 

در تمـام   .  مدارس و سایر نهادهاي جامعه اجباري شـد        دولتی و سپس در   

رغم مقاومت زنان، قرائت خـود        اند علی   مردان کوشیده   ها دولت  این سال 

  .از حجاب را به جامعه  تحمیل کنند

ها با برابـر دانـستن حجـاب بـا عفـت،       در تمامی این سالکیست که نداند

 خـاموش کـردن   هـا بـراي    از مؤثرترین حربه  را» یحجاب  بی«طرفداري از   

  حجابی با ضد انقالب بودن یکی شد و بی.  استکردهمعترض صداي زنان
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گرفته شد که اگر نگوییم اکثریت زنان، امـا  این واقعیت به سادگی نادیده

» مرگ بر شـاه «جستند و شعار تعداد کثیري از آنها که در انقالب شرکت

  .بودند حجاب سر دادند، بی

هـا    اکنون روزي نیست که زنان در ایران به جـرم بـدحجابی در خیابـان            و

  .و تهدید و دستگیر نشوند تحقیر

، دیـدن  "چادر مانند مرواریدي در صـدف اسـت   زن در   "ی که   انتمدر گف 

بــراي انــد،  بــودن بــه ســتوه آمــدهمرواریــد زنــانی کــه از دختــران و

کـه بـا   داننـد   مـی آن را  بهتـرین کـار   عجیب است و ظـاهراً مردان    دولت

  . را به یاد بیاورندند پاکدامنیلگد بار دیگر وادارشان کنمشت و

 و  اینکه تا چه اندازه اندام    

مــوي زنــان بایــد پنهــان 

، صــراحت قــانونی باشــد

 ســـالیق بـــا نـــدارد و

 اکثــر زنــان بــر ،موجــود

ــار   ــانون رفتـ ــالف قـ خـ

   !کنند می

اي   باید شرایط بـه گونـه     

فراهم شود که زنـان در   

ــرایط   ــه شـ ــضایی کـ فـ

ــود دارد،  ــف وجـ   مختلـ

ــود  را پوشــــــش خــــ

  .برگزینند

  

  

  

سـالها خـود را     شود و از پس خـستگی        زن به تصویر درون آینه خیره می      

   .نمیشناسد

زندگیش همیشه به گونه اي گذشته بود کـه دیگـران بـه او و زنـدگیش                 

 ، موفق بوده و فرزنـدان خـوبی داشـته         اینکه همیشه  به   ، میخوردند هغبط

برد که در تمـام ایـن    اما هیچ از یاد نمی ...همسرش در کار موفق بوده و     

ترس اینکه زندگی به گونه اي دیگر پیش برود و او در مظان اتهـام          سالها،

 تمـامی آنچـه کـه در        یتگویی مسئول .ه است همیشه با او بود    قرار گیرد، 

 می افتـد از نمـره تحـصیلی فرزنـدان گرفتـه تـا                   اتفاق زندگی خانوادگی 

   . بر عهده اوست، همسرششغلیموفقیت یا عدم موفقیت 

...  

ه همواره ترکیبی از وظایف گونـاگون مـادري، خانـه    نقش زنان در خانواد  

زنـان نـاگزیر از     . اسـت ... داري، پرستاري، آشپزي، مدیریت مالی خانـه و       

پذیرفتن این نقش هاي ترکیبی اند و همواره براي ایفـاي کامـل وظـایفی               

  .که این نقش بر آنها تحمیل می کند تحت فشار هستند

   ناچیزش کفاف تامین نیازهايدرآمدکه خانواده اي را در نظر بگیرید 
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