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ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  8ﻣﺎرس روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن

آرام ﻇﺎھﺮی
ھرﺳﺎﻟﮫ در  8ﻣﺎرس در اﻗﺻﯽ ﻧﻘﺎط
ﺟﮭﺎن ﻣراﺳم ھﺎﯾﯽ ﺑرای زﻧﺎن ﺑرﮔزار
و در طﯽ ﺑرﮔزاری اﯾن ﻣراﺳم ھﺎ
ﻣﺳﺎﺋل ﻣﮭﻣﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﺷود ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﺗﺑﻌﯾض ھﺎی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم
اﺳﺗﺧدام و ﭘرداﺧت ﺣق اﻟزﺣﻣﮫ
ﻋﺎدﻻﻧﮫ ،ﻣﺷﺎرﮐت ﺳﯾﺎﺳﯽ وﺣق رای
ﺑرای زﻧﺎن و ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﮐردن دﺳﺗﺎورد
ھﺎی زﻧﺎن در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ.
ﺑﺎ آﻏﺎز ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﭘﯾﺷرﻓت
ھﺎی ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ و ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ و
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ در آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ و
اروﭘﺎ وھﻣﭼﻧﯾن ﮐﻣﺑود ﻧﯾروی ﮐﺎر،
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﭘﯾدا ﮐرده ﺑودﻧد
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎرﮔر وارد ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ و
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺷدﻧد و ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی ﻣرد ھﺎ
ﺳﺎﻋت ھﺎی زﯾﺎدی را ﺗﺣت ﺷراﯾط
ﺳﺧﺗﯽ ﮐﮫ وﺟود داﺷت ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐردﻧد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﺣق و ﺣﻘوﻗﺷﺎن
در ﺑراﺑر ﻣرد ھﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺷد .ﺗداوم
اﯾن وﺿﻌﯾت ﮐﮫ در آن زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر
ﻣورد ظﻠم و ﻧﺎﻋداﻟﺗﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد
ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ اﻋﺗراﺿﺎت ﺣق طﻠﺑﺎﻧﮫ ی
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ای ﺗﺑدﯾل ﺷد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ
اﻣروز اداﻣﮫ دار اﺳت و زﻧﺎن را وا
ﻣﯽ دارد ﮐﮫ در ﺟﮭت رﻓﻊ اﯾن ﺗﺑﻌﯾض
ھﺎ و ﻧﺎﻋداﻟﺗﯽ ھﺎ ﮐﮫ ﺣق و ﺣﻘوق
زﻧﺎن را در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر وﺧﺎرج از آن
ﭘﺎﯾﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑرآﯾﻧد.
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻋﺗراﺿﯽ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر
در آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﺳراﺳر اروﭘﺎ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷراﯾط ﮐﺎری ﺳﺧت و ﻏﯾر
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺗﻣزد ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ،ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ
آﻏﺎزی ﻣﺑدل ﮔﺷت ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺟرﻗﮫ
ی اﯾن اﻋﺗراﺿﺎت ﺑﮫ ﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن
ﮐﺷﺎﻧده ﺷود و زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر ﺟﮭﺎن ﻋﻠﯾﮫ
اﯾن ﻧﺎﻋداﻟﺗﯽ ھﺎ و ﺗﺑﻌﯾض ھﺎ ﺑﭘﺎﺧﯾزﻧد
و ﺑﺎ اﺑراز ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ،ﺟﻧﺑﺷﯽ ھﺎﯾﯽ را
اداره ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﻌد ھﺎ ﺑرای ﺳﺎﻟﯾﺎن ﺳﺎل
ﯾﺎدﺷﺎن را ﮔراﻣﯽ ﺑدارﻧد .ﭼراﮐﮫ اﯾن
ﺟﻧﺑش ھﺎ دﺳﺗﺎورد ھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
داﺷت ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺑود وﺿﻌﯾت
ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﻧﺎن،
ﺑﮫ وﯾژه زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر ﮐﻣﮏ ﺑﺳﯾﺎری
ﮐرد .ﭘﯾش از آن ﮐﮫ از روز زن
ﺳﺧﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﺑﯾﺎﯾد ،روز ﺟﮭﺎﻧﯽ
زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر ﮔراﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد و
ﺑﻌدھﺎ وﺳﻌت ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺣق طﻠﺑﺎﻧﮫ

و ﻋداﻟت ﺧواه زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر ﻣﻧﺟر ﺷد
روز ھﺷﺗم ﻣﺎرس ﺗﻧﮭﺎ روزی ﺑرای
ﮔراﻣﯾداﺷت ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﯾﺎن زﻧﺎن
ﮐﺎرﮔر ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺑﻌﯾض و ﻧﺎﻋداﻟﺗﯽ ﻧﺑﺎﺷد
ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻧﺎن ﺟﮭﺎن اﯾن روز را ﺑﺎ
ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و ھﻣﻔﮑری وﺟﻠب ﺣﻣﺎﯾت
ﺣداﮐﺛری در ﺟﮭت ﻣﺑﺎرزه ﺑرای
اﺣﻘﺎق ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود ،ﮔراﻣﯽ
ﺑدارﻧد.
اﮔرﭼﮫ در اواﯾل ،ﺑﯾﺷﺗر ،ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی ﺣﻘوق زﻧﺎن ﻣد ﻧظر ﻓﻌﺎﻟﯾن
ﺣوزه زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر ﺑود اﻣﺎ رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ
ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾز در
دﺳﺗور ﮐﺎر ﻗرار ﮔرﻓت و اﯾﻧﮭﺎ
ﺧودﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﮔﻔت
ﮔذار از ﻣرﺣﻠﮫ ﺻرﻓﺎ ٌ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ
ﺳﻣت اﺣﻘﺎق ﺣﻘوق ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺑﺎﻋث ﺷد زﻧﺎن ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺑرای
دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﺧود و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﺗﺑﻌﯾض ھﺎی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ
ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری وﺟود داﺷت ،ﻣﺗﺣد ﺷوﻧد
و ھﻣﮕﺎم و ھﻣﺻدا ،ﻧدای ﺑراﺑری
ﺧواھﯽ و ﻋداﻟت طﻠﺑﯽ را ﺑﮫ دور
اﻓﺗﺎده ﺗرﯾن ﻗﺳﻣت ھﺎی ﮔﯾﺗﯽ ﺑرﺳﺎﻧﻧد.
اﻧﺣﺻﺎر ﻗدرت اﻗﺗﺻﺎدی ﺗوﺳط ﻣردھﺎ
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اھرم ﻓﺷﺎر و ﺣﮑﻣراﻧﯽ
در زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻧﺎن
ﻣﺳﺑب ﺑروز ﺗﺑﻌﯾض ھﺎی ﻓراوان و
ﮔوﻧﺎﮔون ﺑوده اﺳت .اﻧﺣﺻﺎری ﺑودن
اﻗﺗﺻﺎد ھﺎی ﮐﻼن و ﺣﺗﯽ ﺧرده
اﻗﺗﺻﺎد ھﺎ ﮐﮫ در آن ﺑرای زﻧﺎن
ﺳﮭﻣﯽ ﻗﺎﺋل ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،زﻧﺎن را از
ھر ﻣﻧظری دﭼﺎر ﻣﺷﮑل ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در ﯾﮏ اﻗﺗﺻﺎد اﮔر
زﻧﺎن ﺗﻧﮭﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ
ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻗطﻌﺎ ٌ
ﺷﺎھد ﻋواﻗب ﻧﺎﮔوار اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﺑران
ﻧﺎﭘذﯾری ﺧواھﯾم ﺑود ﮐﮫ از ﺑﮫ وﺟود
آﻣدن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺗرﻗﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد؛ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﻧﻘش و ﺣﺿور
زﻧﺎن در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣدﯾران اﻗﺗﺻﺎدی و
ھﻣﭼﻧﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗوﻟﯾد
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺛروت از اھﻣﯾﯾت وﯾژه ای
ﺑرﺧوردار اﺳت.
ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﺑﺎ ﺑﮫ وﺟود آﻣدن ﯾﮏ
ﺑﺎﻻﻧس ﭘﺎﯾدار در اﻧﺣﺻﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫ در
ﺑﯾن زﻧﺎن و ﻣردان و از ﺑﯾن رﻓﺗن ﯾﺎ
ﮐم رﻧﮓ ﺷدن ﺳﻠطﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﻣرد ھﺎ
ﺑر زﻧﺎن ﮔﺎﻣﯽ ﺑزرگ در از ﺑﯾن رﻓﺗن
ﺗﺑﻌﯾض ھﺎ و ﻧﺎﻋداﻟﺗﯽ ھﺎی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ
ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن در
ﺧﺎﻧواده ھﺎ اﺳﺗﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ زﻧﺎن ﺑﮫ
ﺧﺻوص در ﺟواﻣﻊ ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ و
ﺑﻌﺿﺎ ٌ در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾز ،ﻧﻘش
ﺑﺳزاﯾﯽ در رﻓﻊ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی
ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ و ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ ای ﮐﮫ در
ﻣﻘﺎﺑل آن ھﺎﺳت ،دارد.
اﻣﺎ ھﻣﮫ ی اﯾن ھﺎ ﻣﺳﺗﻠزم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و
اﺳﺗراﺗژی ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﺿﻣن
ﺣﺿور ﻓﻌﺎل زﻧﺎن در ﻋرﺻﮫ ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺧﺎطر ﭼﮫ ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ و ﺣﮑوﻣﺗﯽ
اﻗﺗﺻﺎد و ﭼﮫ ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ اﻗﺗﺻﺎد
ﺑﺎﯾد ﺗﺎﺑﻊ ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در آن ﺣق
ﺣﺿور زﻧﺎن و ﺷراﮐت آﻧﮭﺎ در اﻣور
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ رﺳﻣﯾﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده

اﺳت.
ﻣﺷﺎرﮐت ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻧﺎن ھم ﺑدون ﺷﮏ
اﻟزاﻣﯽ اﺳت .ﭼراﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﺎرﮐت
ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻧﺎن در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﺟﻣﻠﮫ در ﻣﻧﺎﺻب دوﻟﺗﯽ و

زﻧﺎن ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار در ﻋرﺻﮫ ی
ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاری ھﺎی ﮐﻼن و ﺧرد
دوﻟﺗﯽ و ﺣﮑوﻣﺗﯽ در ﭘﯾﺷرﻓت ﭘروﺳﮫ
ی ﺗﺑﻌﯾض زداﯾﯽ ﺑﺳﯽ ﻣﮭم و ﻣوﺛر
اﺳت .ﺣق رای ﻧﯾز از ﭘﯾش ﭘﺎ اﻓﺗﺎده

درﺻﺪ زﯾﺎدي از ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺟﻮاﻣﻊ
ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﯽ و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﻫﻨﻮز درﮔﯿﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﺘﻂ ﺑﺎ آزادي ﻫﺎي ﻓﺮدي و

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺪﻧﯽ اي را

درﺑﺎره ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد در درﺟﻪ اول ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن و در درﺟﻪ دوم ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن ﻓﺮا ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﻣدﯾرﯾﺗﯽ و داﺷﺗن ﺣق رای ،زﻧﺎن
ﺧواھﻧد ﺗواﻧﺳت در ﺗدوﯾن و ﺗﺻوﯾب
ﻗواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ در ﺣوزه ھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ
ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود
ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺎﺛﯾرﮔذار واﻗﻊ ﺷوﻧد .ﺣﺿور
زﻧﺎن در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣدﯾران ﺳﯾﺎﺳﯽ از
اھم ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ
ﺻورت ﺟدی ﺑرای اﺣﻘﺎق آن ﺗﻼش
ﻧﻣود؛ ھﻣﭼﻧﯾن اﺻل ﻧﺻب و ﻋزل
ﻣﻧﺎﺻب ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ
ﺳﺎﻻری ﺑﺎﺷد و ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﮔزﯾﻧش
ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ اﻋﻣﺎل ﻧﮕردد .ﺣﺿور ﻓﻌﺎل

ﺗرﯾن ﺣﻘوﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد
آﻧرا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
از دﯾﮕر ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺣث ﺑراﻧﮕﯾز در
راﺑطﮫ ﺑﺎ آزادی ھﺎی ﻓردی و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﻧﺎن ،ﻣﯾﺗوان از آزادی در
ﻧﺣوه ﭘوﺷش ،آزادی در اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺣل
ﮐﺎر ،آزادی در اﻧﺗﺧﺎب ھﻣﺳر ،آزادی
در اﻧﺗﺧﺎب رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و  ...ﻧﺎم
ﺑرد .ھرﮔﺎه در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای آزادی ھﺎی
ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﻧﺎن از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ
ﺑﺎﺷد دﯾﮕر ﻧﻣﯾﺗوان ﻣﺣﻘق ﺷدن ﺳﺎﯾر
ﺣﻘوﻗﺷﺎن را در آﯾﻧده ای ﻧزدﯾﮏ

ﻣﺗﺻور ﺑود .درﺻد زﯾﺎدی از
ﺟﻣﻌﯾت زﻧﺎن ﺟواﻣﻊ ﺟﮭﺎن ﺳوﻣﯽ و
ﻋﻘب اﻓﺗﺎده ھﻧوز درﮔﯾر ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑﺗط
ﺑﺎ آزادی ھﺎی ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ھﺳﺗﻧد و ﺑﺧﺷﯽ از آن ھﺎ ﻧﯾز ھﯾﭼﮕوﻧﮫ
آﻣوزش و آﮔﺎھﯽ ﻣدﻧﯽ ای را درﺑﺎره
ﺣﻘوق اوﻟﯾﮫ ﺧود در درﺟﮫ اول ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻧﺳﺎن و در درﺟﮫ دوم ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ زن ﻓرا ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﻧد و ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﺧﺎطر در ﺑراﺑر ھر ﻧوع
ﺗﺑﻌﯾض ،ﺗﺣﻘﯾر و ﻧﺎﻋداﻟﺗﯽ ﻟب ﻧﻣﯽ
ﮔﺷﺎﯾﻧد و ﺳﺎﮐت ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد.
ﺑﺎ وﺟود ﻣﺷﮑﻼت ﺑﺳﯾﺎری ﮐﮫ در ﺳر
راه زﻧﺎن وﺟود دارد اﻣﺎ دﺳﺗﺎورد ھﺎی
ﻋﻠﻣﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻧری آن ھﺎ ﺑﮫ
ﺧﺻوص در ﭼﻧد دھﮫ اﺧﯾر ﺑﺳﯾﺎر
ﭼﺷﻣﮕﯾر و ﻓﺎﺧراﻧﮫ اﺳت.
ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾد ﺳطﺣﯽ ﻣﯽ ﺗوان درﯾﺎﻓت
وﺿﻌﯾت زﻧﺎن در اﯾران در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ
وﺿﻌﯾت زﻧﺎن در ﺑﺳﯾﺎری از
ﮐﺷورھﺎ ،اﺳف ﺑﺎر و ﻧﺎﺑﺎوراﻧﮫ اﺳت.
زﻧﺎن ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز در ﻋرض
ﻣطﺎﻟﺑﺎت اﺑﺗداﯾﯽ ﺧود ﻣﺎﻧده اﻧد و
ﺳرآﺧر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻣوران ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﮐﻧﻧد .زﻧﺎن
ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ھرﮔﺎه ﻧدای آزادی و
ﻋداﻟت ﺧواھﯽ ﺳر دادﻧد ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت
ﺟﺳﻣﯽ ،ﺟﻧﺳﯽ و رواﻧﯽ ﺳﯾﺳﺗم
ﺳرﮐوﺑﮕر و اﻧﺳﺎن ﺳﺗﯾز ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ رو ﺑﮫ رو ﺷدﻧد .زﻧﺎن
ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ از ﺳﯾﺎﺳت ﮔﻔﺗﻧد ﺑر
ﺳﯾﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﮔﻠوﻟﮫ ﻧﺷﺳت و زﻧﺎن
ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ھرﮔز ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎﻧﯾت
ﻧرﺳﯾدﻧد.
ادﻋﺎ ھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
ﻣﺷﺎرﮐت ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻧﺎن ﮐذب و ﻋوام
ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ اﺳت .ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ زﻧﺎن در
ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ دوﻟت ھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ،
دال ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم
ﻣرد ﺳﺎﻻری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھرﮔز
ﺑﮫ دادن ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﺗن ﻧﻣﯽ
دھد و اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺑرای
اﺳﺗﻔﺎده ﮐردن از ﺗوان و ﻗﺎﺑﻠﯾﯾت ھﺎی
زﻧﺎن در ﺳﯾﺳﺗم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور را
ﻧدارﻧد.
ﺣﺿور و ﻧﻘش زﻧﺎن در اﻗﺗﺻﺎد اﯾران
ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺿوری ﺑﺳﯾﺎر ﮐم
رﻧﮓ و ﻧﺎﭼﯾز اﺳت و اﮐﺛر زﻧﺎن در
ﺳﯾﺳﺗم اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺎﻻ و ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ زﻧﺎن اﯾران ﺑﮫ
دﻟﯾل ﻧﺑود ﺷراﯾط و ﻓرﺻت ﺷﻐﻠﯽ
ﻣﻧﺎﺳب ،ﺑراﺑر و ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن
ﺷراﯾط ﺳﺧت ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺗن
ﻓروﺷﯽ ﺷده اﻧد ،ﺗورﯾﺳم ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ
ﻣﺷﮭد و ﻗم و طرح ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﻔﺎف
ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت ﻣﻼ ھﺎ اداره و
ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﻣﯽ ﺷود ﯾﮑﯽ از ﻣﻧزﺟر
ﮐﻧﻧده ﺗرﯾن و ﺗﻠﺦ ﺗرﯾن واﻗﻌﯾﯾت ھﺎی
ﺣﺎل ﺣﺎظر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺳت ﮐﮫ
ﺳﮑﺎن ھداﯾت آن ﺑﮫ دﺳت رھﺑران
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

