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 ثير منفی بر زندگی زنان داردأبان تبعيض و خشونت، تز
  

  

بر در شھر کلن با موضوع و اکت٢٣ ائتالف بين المللی عليه خشونت در ايران روز شنبه ۀپنجمين کنفرانس ساالن

  .برگزار شد" موانع مشارکت سياسی زنان"بررسی 

او در خصوص . ی اين ائتالف را به عھده دارد اولين سخنران کنفرانس بودئاوحی شفيعی که مديريت سازمان اجرر

پيشبرد گفتمان خشونت پرھيزی در " برای ١٣٨٨شکل گيری اين مجموعه گفت که پس از انتخابات بحث برانگيز سال 

له اختصاص أعليه زنان کنفرانسی را به اين مسجامعه، در لندن شکل گرفت و ھرسال مصادف با روز جھانی خشونت 

  ."می دھيم

مشارکت سياسی "روحی شفيعی دليل انتخاب موضوع کنفرانس را برگرفته از کنفرانس زنان عرب در اردن با شعار 

  .بيان کرد"  مردانۀبدون اجاز

  

  خشونت ابزار تربيتی

رابه سه بخش له أو اين مسژاله گوھری، فعال زنان به آسيب شناسی بيش از صد سال فعاليت زنان در ايران پرداخت 

  .تقسيم کرد" بعد مردساالرانه و پدر ساالرانه، بعد قانون و بعد تالش زنان"
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 ايران يک ابزار تربيتی خواند و به طور مثال به کتک زدن بچه و زن در خانواده ۀژاله گوھری خشونت را در جامع

 چون کتک زدن به عنوان ابزاری دھد تا دخالت کند کس به خود اجازه نمی اشاره کرد و گفت در چنين مواقعی ھيچ

ما بايد اينقدر کارکنيم تا صورت قبيح و زشتی به اين کاربدھيم تا ديگر : "او دراين باره گفت. تربيتی شناخته شده است

  ."برای ما قابل قبول نباشد

 ۀدن کلمبه طورمثال به کار بر. ثير آن بر زنان اشاره کردأاو ھمچنين به زبان تبعيض و خشونت در جامعه و ت

اين نوع زبان باعث می شود : "برای زنان را باعث حس ناتوانی و بی قدرتی در زنان توصيف کرد و گفت" ضعيفه"

که زن احساس ناتوانی و ضعف کند و قدرتی را که الزم دارد تا ذھنيت خود را از وابستگی و گروگان بودن پاک کند، 

  ."نداشته باشد

ی نيست بلکه حضور در وقايع جامعه ئ ياسی زنان، مشارکت سياست حزبی و فرقهمشارکت س: "ژاله گوھری ادامه داد

  ."ت زنان را تقويت می کندأنفس حضور مھم است چرا که شھامت و جر. است

  

  مشارکت سياسی و گفتمان برابری خواھی

. ز انقالب داشتھای بعد ا منصوره شجاعی از ديگر فعاالن حقوق زن مروری بر مشارکت سياسی زنان ايران در دولت

حضور پررنگ زنان در ميان صفوف : " پرداخت و گفت۵٧او به اھميت حضور زنان در ميان صفوف انقالبيون 

روحانيت حاکم که خود از مخالفان سرسخت .  حتی از ديد مخالفان مشارکت سياسی زنان نيز پنھان نماند۵٧انقالبيون 

زنان و مشارکت آنھا در امور سياسی در دوران پھلوی بود، پس از انقالب نه تنھا اين حق را از زنان نگرفت ی أحق ر

  ."بلکه کرسی ھای بسيار محدودی را در مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسالمی به زنان اختصاص داد

پردازد و معتقد است که اين عاملی ضروری در  سخنان خود به حضور قدرتمند و پرسشگر جنبش زنان می ۀاو در ادام

  .معنا بخشيدن به مشارکت سياسی زنان است

ان را به  جنبش زنۀمنصوره شجاعی در پايان صحبت ھای خود نسبت مشارکت سياسی و گفتمان برابری خواھی، وظيف

ان برابری خواه درون ی برای ايجاد و حفظ شريان ھای ارتباطی ميان جنبش زنان و زنئتعريف و تعيين راھکارھا

ھا، تشکلھای مردمی ونھادھای تخصصی و  آزادی فعاليت گروه: "کيد کردأ زنان در جامعه دانست و تۀدولت و تود

ھای تخصصی با دفاتر امور زنان در نھادھای دولتی ازسوی ديگرو نيزتقويت  آموزشی زنان ازيک سو، ھمکاری

  ."شريان ھا کمک کندتواند به حفظ حيات اين  ی میئارتباطات شبکه 

  

  بستر فرھنگی بستر حقوقی و کم کاری زنان

صديقه وسمقی، پژوھشگر، ديگر سخنران اين مراسم مھمترين موانع بر سر راه دستيابی زنان به قدرت سياسی را در 

  .سه عامل فرھنگی، حقوقی و کم کاری زنان تقسيم بندی کرد

ر طول تاريخ به ھمراه عامل مھم ديگر يعنی مذھب که قوانين عامل مرد ساالری د: "او در اين خصوص توضيح داد

زنان در مشارکت سياسی ۀ  می کند از عوامل مھم بازدارندهان را با ابزار دين و شريعت توجيتبعيض آميز عليه زن

ای تبعيض در دين نيست بلکه در تعبير و تفسير فقھۀ صديقه وسمقی در توضيح اين بخش گفت که به نظر او ريش." ست

  ."دينی حاکم است

از انقالب که رژيم سابق حتی پيش : "صديقه وسقمی به بستر فرھنگی جامعه درپيش وبعد از انقالب پرداخت و گفت

ی به نفع زنان در قوانين تصويب کرد و با مخالفت روحانيون مواجه شد نه تنھا قشر روشنفکر مقابل اين ئرفرم ھا

بعد از انقالب که مبنای قانون گذاری تغييرکرد و شورای . ھی نکردنداعتراضات سکوت کرد بلکه زنان ھم ھمرا
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نگھبان مرجع تطبيق قوانين با فقه شد، به نوعی قانون گذاری در ايران به دست فقھا افتاد و يک بستر حقوقی را به 

  ."وجود آورد که متعصب تر از بستر حقوقی قبل از انقالب است

 امروز جامعه پتانسيل تغييرات را داشته باشد با حکومت فقھی دچار مانع و صديقه وسقمی معتقد است که حتی اگر

  .مشکل می شود

گونه فعاليت چشمگيری از زنان برای   سخنان خود به کم کاری زنان پرداخت و گفت تا ده سال پيش ھيچۀاو در ادام

کر و تحصيلکرده به اين نتيجه رسيدند دست يابی به حقوق برابر خود ديده نشد، اما از ده سال پيش زنان نخبه و روشنف

  . مناسب برای حرکت زنان استۀ زمينۀکه اين قوانين شايسته و پاسخگوی نيازھای زنان نيست که نشان دھند

  

  :يادداشت گزارشگر

  .نيز فرستاده شده است. سی. بی . اين گزارش به بی

  

  خانم اختر قاسمی

 ٢٠١٣ نومبر ٢۵


