زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺣﻘﻮق آﻧﮭﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر
ﻣﮭﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮐﺎر
اﯾﻦ روزھﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ دو اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ "ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رھﺒﺮی" و "ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ" ،ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺰان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺎن در اﻣﻮر ﮐﺸﻮری داغ ﺷﺪه و ھﺮﯾﮏ از دﺳﺘﺠﺎت درون ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
آن ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و اظﮭﺎر ﻧﻈﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ و رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﺎ از ﺳﻮی ﻓﻘﮭﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن
اﻋﻼم ﻧﺸﻮد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ در ﺻﺪ از اظﮭﺎر ﻧﻈﺮھﺎی ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ رھﺒﺮی و
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری اﺻﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ و ﭼﻨﺪ در ﺻﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن از روز  22ﺑﮭﻤﻦ ﺳﺎل  1357آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﯾﻢ .ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﯾﺎ درﮔﯿﺮ
ﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزی ھﺎ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣﻌﺪودی از ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ و ﺳﺎﮐﺖ از ﮐﻨﺎر ﺑﺎزی ھﺎی
آﺷﻨﺎ و ﺗﮑﺮاری ﺑﮕﺬرﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎزی را ﺟﻤﻌﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ از ﺗﻨﺪروی ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎراﺿﯽ اﻧﺪ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﺠﻮم ﻣﺮدم ،از زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﺣﻮزه ھﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ورود ﺑﻪ دو
ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎزﮔﯽ دارد ،ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﮔﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی را
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ھﻤﻪ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ
و ﻣﺪﻧﯽ را ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ھﺠﻮم ﺑﻪ ﺣﻮزه ھﺎ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﻮن اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ آزﻣﻮن ،ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ زﻧﺎن را در  37ﺳﺎل اﺧﯿﺮ وارد ﻓﺼﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺎزه ای ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ،ﺑﺮﮔﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ.
اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪه روﺑﻪ رو ﺷﺪه اﯾﻢ:
 – 1ﺑﺴﯿﺎر زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺗﺎ وارد ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رھﺒﺮی ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ.
 – 2ﺑﺮﺧﻮرد اﺳﺘﮭﺰاء آﻣﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ زﻧﺎن از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 – 3ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎزی را ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺟﺎﻟﺐ و
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
 – 4ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم و ھﺪف "ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﮭﺮه ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ" در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺒﻌﯿﺾ ،زﻧﺎن را اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورده و ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد.
ﺑﻪ روزی ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ "ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ" ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از آن ذﮐﺮی
ﻧﺸﺪه ،ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد ﮐﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﯾﻢ .ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن داوطﻠﺐ از ﺻﺎﻓﯽ آﻧﮭﺎ ﻋﺒﻮر
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻗﻠﯿﻠﯽ در ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ  50در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ .وﻟﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ھﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺧﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎطﺮه ھﺎ از
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ رﺳﺎﻟﻪ ھﺎ
و ﻓﺘﺎوی آﻗﺎﯾﺎن از ﯾﺎد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
از آن ﺑﯿﺶ اﻧﺘﺼﺎب  8ﺑﺨﺸﺪار زن در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺒﺮھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ زﻧﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد را در ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎﺋﯽ ﺧﺒﺮ
داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﻨﺪروی و طﺎﻟﺒﺎﻧﯽ را ﺧﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪه و اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻐﻮ
اﺣﮑﺎم زﯾﺎد اﺳﺖ.

وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻋﺼﺮ اھﻮاز ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﺧﺒﺮ
اﻧﺘﺼﺎب  8ﺑﺨﺸﺪار" ،ﻋﻠﻤﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﺒﺮﮔﺎن در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه و اﯾﻦ ﺣﺠﻢ و ﺗﻌﺪاد
اﻧﺘﺼﺎب ﺑﺨﺸﺪار زن" اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ورود زﻧﺎن در ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺟﺪی دارد .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﻖ زﻧﺎن را ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪ ای از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ در ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻧﻊ و ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺼﺎب اﯾﻦ  8زن ﺑﺨﺸﺪار ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن دارای  4ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و  13ﺑﺨﺸﺪار زن ﺑﻮده ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در اﺳﺘﺎن
ھﺎی ﻣﺮزی ﺑﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
درک ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و درک ﻣﯿﺰان ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ آﻧﮭﺎ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎن ،راه ﺑﻪ ﺣﻮزه ھﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ،در ﺑﺎﻻی ھﺮم ﻗﺪرت ﻓﮭﻤﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ھﻤﯿﻦ ﻗﺪر را ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ھﺮم ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﯿﻮه ای اﺳﺖ ﺑﺎ ھﺪف ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮭﺎﻧﯽ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ و در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ از ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺮخ ﺑﺎﻻ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻧﺎن
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و داوطﻠﺐ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ ھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ :ﺗﻈﺎھﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﻧﺎن در ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﺑﺨﺸﺪار و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ زﯾﺎن زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﯾﻦ ھﺎ ھﻤﻪ ﺷﻮھﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و زﻧﺎن در ﺣﺪود ﻧﺮخ ﺗﺤﺼﯿﮑﺮده ھﺎی اﯾﺮان ،راه
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ھﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن زﻧﺎن ﮐﺸﻮر از در ﭼﺎﻟﺶ در آﻣﺪه اﻧﺪ .وﻟﯽ آﯾﺎ در ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ،ﮐﻪ در آن ﻣﺮدان
و زﻧﺎن ﻣﻨﺘﻘﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدھﻤﺎﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﺰﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد را آراﯾﺶ ﺑﺪھﻨﺪ ،اﺳﺎﺳﺎ زﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺸﻮﻧﺪ؟ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر و دوﻟﺖ ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ؟
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ آن را ھﻤﮕﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .آن ﭼﻪ را ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
از اﯾﻦ ﻣﮭﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زﯾﺎن ھﺎی آن ﺑﯿﺶ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اش ﻧﯿﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺮون رﻓﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ آن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ
را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،ھﺮ ﻧﻮع ﺗﻼش و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺑﺎزی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ھﺪف در ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ درﺳﺖ و ﻻزم و ﺳﺘﻮدﻧﯽ.

