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 مقدمه

ــالمی دو وظیفه مهم  ــورای اس را برعهده دارد. عملکرد هر دوره مجلس را می ” نظارت بر ارکان حکومت“و ” قانونگذاری“مجلس ش

توان بر اساس یافته های متفاوت علوم مختلف، مورد بررسی قرار داد. این مقاله تحلیلی برآن است تا عملکرد فراکسیون زنان مجلس 

 .استفاده از یافته های رشته های علوم سیاسی و اجت�عی در حوزه مبارزات خشونت پرهیزی روایت کندششم را با 

بنا به نظر تحلیل گران سیاسی، مجلس ششم با اصالح قوانین کشور در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجت�عی و نظارت بر 

هفتم، هشــتم و نهم، کارنامه مناســبرتی را ارائه کرده اســت. بویژه دســتگاهها، در قیاس با مجالس پس از انقالب خصــوصــا مجالس 

کارنامه حقوق برشی مجلس ششم در صدر متامی مجالس ایران در صد ساله گذشته است. این دوره مجلس مجلس در هفتم خرداد 

 .خامته یافت) ۲۰۰۴می  ۲۶( ۱۳۸۳رشوع به کار کرد و ششم خرداد ) ۲۰۰۰می  ۲۷( ۱۳۷۹
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�اینده)، با طراحی اهداف روشن و کاربرد  ۲۹۰نفر از  ۱۳مجلس ششم به رغم ضعف کمی �ایندگان زن در مجلس ( فراکسیون زنان

 .ابزار دردسرتس، در فاصله کوتاه، گام های موثری در رفع تبعیض علیه زنان برداشت  به موقع روش ها و

سی مورد ن سا ست نکات ا سیون زنان، الزم ا شونت پیش از بررسی اقدامات فراک سرتاتژی های خ ظر نگارنده مربوط به اقدامات و ا

اسرتاتژی ها، روش ها   اصول،  پرهیز تبیین شود تا چارچوب نظری و مقیاس تحلیلی اقدامات فراکسیون زنان روشن شود. در رسآغاز،

 .به طور مخترص ترشیح می شود  و کنش های خشونت پرهیزی مورد نظر

 پرهیز خشونت های اسرتاتژی و کنش

عموم اقدام ها و اســرتاتژی های مبارزات خشــونت پرهیز، از تحلیل مبارزات کالن و فراگیر ملل مختلف دنیا اســتخراج شــده اســت. 

ــتیابی به حقوق بنیادی  ــتان امریکا در دس ــیاه پوس ــتقالل طلبی هند به رهربی گاندی، مبارزات س مبارزات تاریخی مانند مبارزات اس

ی کینگ، مبارزات مردم لهستان، مبارزات مردم فلسطین در انتفاضه، انقالب اسالمی ایران و همچنین در برابر با سفیدپوستان به رهرب 

مقیاس کوچکرت نیز اقدامات اتحادیه های کارگری، اعتصـــابات و اعرتاض ها همه از جمله اقدامات خشـــونت پرهیز برای وصـــول به 

بری طلبانه جنبش های زنان در دنیا نیز بپردازیم، خواهیم دید این اهداف از پیش تعیین شــــده اســــت. اگر به تحلیل مبارزات برا

جنبش ها هم به وفور از روش ها و اســرتاتژی های مبارزات خشــونت پرهیز برای دســتیابی به حقوق برابر مانند حق رای اســتفاده 

 ]۱[کرده اند

دوازده اصل مبارزات خشونت پرهیزاسرتتژیک، که هر جنبش برای موفقیت به آن نیاز الزم دارد،  )۱۹۹۴(  ]۲[و کروگلر آکرمن  کرده

” اند. به باور این دومعرفی کرده  ،”بیســـتم قرن در مردم قدرت های پویایی پرهیز: خشـــونت اســـرتاتژیک تعارضـــات ” را در کتاب

ـــرتاتژیک کارایی را افزایش می دهد ـــول اس به عبارت دیگر، آنها بر این باورند که اگر ). ۳۱۸(ص.” تبعیت کامل از مجموعه ای از اص

فعاالن مبارزات بی خشونت اسرتاتژی های مدبرانه ای طراحی و اجرا کنند، به احت�ل قوی برنده خواهند شد. در دیباچه این کتاب، 

http://bikhoshoonat.com/?p=2213#_ftn1
http://bikhoshoonat.com/?p=2213#_ftn2


4

شارپ سرتاتژیک باید مبنای تحلیل راه ]۳[جین  صول ا ست این مجموعه از ا شونت پرهیز، معتقد ا ، نظریه پرداز مباحث مبارزات خ

 .اندازی هر کنش خشونت پرهیز توده ای قرار گیرد

اســرتاتژی یک فرایند اســت؛  برای ایجاد فهم مشــرتک، تعریف خود از اســرتاتژی را اینچنین ارائه کرده اند که ) ۱۹۹۴آکرمن و کروگلر(

منازعه را تحلیل کند و تعیین کند که چگونه به اهداف مورد نظر با کمرتین هزینه و ریسک   فرایندی که یک اسرتاتژیست ابتدا باید

با   فرایند تحلیلی حریف هم باید پیش بینی شود، زیرا اهداف مورد نظرباید  اتژیک،می توان دست یافت. همچنین در ارزیابی اسرت 

از جمله منابع مادی و نیروی انســانی وتحریم  –افزایش هزینه حریف بدســت آید. اســرتاتژیســت ها می خواهند بدانند کدام منابع 

شود ت -ها سخ احت�لی طرف مقابل، باید بکار گرفته  سیر هزینهبا در نظر گرفنت پا فایده برای موفقیت را ارائه کند. آنها  -ا بهرتین م

صفحه  سرتاتژیک را در  شونت پرهیز ا صول دوازدگانه مبارزات خ سته  ۲۳ا سه د صول در زیر مجموعه  اینچنین بیان کرده اند: این ا

 ٫۱شامل  توسعه و طراحی اصول. تنظیم شده است]۶[مفهومی اصول و]۵[عملیاتی و اجرایی اصول ،]۴[توسعه و طراحی اصول کلی،

سازمانی،  ۲٫تدوین اهداف عملی،  سی،  ۳٫توسعه قدرت  سا شنت منابع بیرونی،  ۴٫تجهیز منابع مادی ا سرتش مجموعه  ۵٫در نظر دا گ

بی اثر کردن سالح خشونت  ٫۷حمله به اسرتاتژی حریف در تحکیم مواضع،  ٫۶شامل  عملیاتی و اجرایی ای از تحریم ها است . اصول

و در نهایت گروه سوم اصول مفاهیم مشمول  حفظ انضباط خشونت پرهیزی ۹٫تضعیف پایگاه اجت�عی حریف، و  ۸٫ورزی حریف، 

تنظیم عملیات تهاجمی و دفاعی  ۱۱٫ارزیابی حوادث و گزینه ها از منظر ســطوح تصــمیم گیری اســرتاتژیک،   ۱۰٫موارد زیر اســت. 

 .تداوم و حفظ رابطه بین تحریم ها، مکانیزم ها و اهداف مبارزه ۱۲٫منطبق با اسیب پذیری نسبی شخصیت ها، 

پ نیز کنش های بی خشونت را در سه دسته طبقه بندی می کند. دسته نخست اعرتاض و اقناع خشونت پرهیز است. این جین شار 

مشی زمانی بکار می رود که ما به سیاست ها و عمل هایی که غلط می پنداریم اعرتاض می کنیم و سعی کرده آگاهی دیگران را در 

صوص اع�ل غلط افزایش دهیم. سته دوم عبا  خ ش�ریم و همکاری در د صوص مواردی که ما غلط می  ست از عدم همکاریدر خ رت

که   دســته ســوم روش ها عبارتســت از مداخله خشــونت پرهیز درواقع تحریم و بایکوت می کنیم.  آن مســیر را متوقف می کنیم. 

کار   .(۲۰۱۲/۱۹۹۹،]۷[یم (مک آلیسرتدرمقابل اع�ل و رویه هایی که غلط می ش�ریم ایستادگی ودخالت کرده و مانع ایجاد می کن
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ســاده اما تاریخی رزا پارکس، زن رنگین پوســت آمریکایی ، زمینه جنبش مدنی امریکا را ایجاد کرد. او طبق قانون وقت باید صــندلی 

یکی از  بدهد، اما از همراهی با این نابرای و تبعیض رسباز زد. همین اقدام او خود را به ســـفیدپوســـتی که وارد اتوبوس می شـــود 

 .انسان ها را بهبود بخشید  تاریخی تریننمونه های کنش خشونت پرهیز جهان را رقم زد و تاریخ زیست

که در انطباق کامل در خصـــوص کاربرد روش های تحریمی می گوید تحریم ها زمانی کامال موثر خواهند بود ) ۱۹۷۳جین شـــارپ (

اجزای دیگر مجموعه تحریم ها باشد؛ به گونه ای که هر اقدام مشخص، نقش اساسی در طراحی و موفقیت نتیجه مبارزه داشته   با

شد. ست که رهربانی که فهم و تحلیل خوبی از رشایط و فنون دارند بتوانند   با ستیابی ا شخص زمانی قابل د ترکیب نهایی اقدامات م

 .ن را به درستی ترسیم کنندمسیر کمپی

فهرســـتی از روش های کنش های خشـــونت پرهیزرا ارائه کرده اند که ازمیان آنها موارد زیر با کنش های ) ۱۹۹۴اکرمن و کروگلر(

درخواستنامه، ترک اعرتاضی جلسه ، سخ�انی، اقدامات سمبلیک، انسداد “فراکسیون زنان مجلس ششم قابل تحلیل و بررسی است. 

 خشـــم همچنین). ۶ص. ”(، اســـتعفا از پســـت و مقام، عدم شـــناســـایی مقامات منصـــوب شـــده، تحصـــن، آگاهی بخشـــیقانونی

صیرمتندانه سیون بکرات دید.  ب ضو فراک ست که می توان در کنش زنان ع واژه ای پر معنا وعمیق در برخورد با  یکی از روش هایی ا

باربارا می گوید این خشم   نویسنده فعال سیاسی صلح طلب و فمنیست در اشعارش استفاده کرد. ]۸[نابرابری ها که باربارا دمینگ

نشان می [ ۱۰]پم مک الیسرت در وب سایتش  .(۲۰۱۲/۱۹۹۹،]۹[بصیرمتندانه است که می تواند همه ما را نجات بخشد ( مک آلیسرت

 .دهد که چگونه زنان کنش های مبدعانه خشونت پرهیز را برای موضوعات مختلف استفاده می کنند

ــور یا منطقه خاص  ــونت پرهیز متعلق به یک کش ــونت مبارزات خش ــت. در رسارس دنیا مردم به طور طبیعی از روش های خش نیس

در بررســی مبارزات خشــونت پرهیز در  )۱۹۹۹( ]۱۱[پرهیز برای تحقق آمال و آرزوهای ملی شــان اســتفاده کرده اند. اســتفن زونس

استدالل می کند جنبه های مشخصی از فرهنگ اسالمی کامال ه�هنگ با اقدامات خشونت   (منا)منطقه خاورمیانه و ش�ل آفریقا 

شد. در حقیقت تعداد  سرتده مورد ح�یت قرار نگرفته با ست بطور گ شونت پرهیزی ممکن ا ست گرچه مفاهیم مبارزات خ پرهیز ا

 .ه منا تحقق یافته استقابل توجهی از مبارزات خشونت پرهیز این قرن در جوامع اسالمی در منطق
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 زنان خواه برابری جنبش

ست. همواره این تبعیض ها به نام  سانی نی شه های تاریخی عمیقی دارد که زدودن این تبعیض ها کار آ تبعیض علیه زنان در دنیا ری

سینه از طریق آموزش های رسمی و غ سینه به  سل،  سل به ن یررسمی منتقل دین و فرهنگ، آداب، رسوم بومی، ملی و منطقه ای ن

شده است. به صورتی که مصلحان اجت�عی اعم از زن و مرد که خواهان ریشه کن کردن این تبعیض ها هستند با مقاومت نهادهای 

ــتیزه گران نرم های تاریخی رانده می   مختلف اجت�عی ــلحان به نام س ــت که مص ــوند. این مقاومت چنان اس و دینی مواجه می ش

کوم می شوند، زندانی می شوند و گاه آواره از وطن و پناهگاه می شوند. گاهی اوقات با این مصلحان به شوند، کشته می شوند، مح

نام کســانی که می خواهند فرهنگ بومی و نهاد خانواده را نابود کنند، برخورد می شــود. جنبش زنان مانند بســیاری از جنبش های 

ل هنجارهای اجت�عی و قوانین متحمل می شوند. هنوز حوزه سیاست و اجت�عی خشونت پرهیز، سختی های بسیاری را برای تحو 

حوزه قانونگذاری در دنیا، حوزه مردانه است و هنوز کمرت فرصت برابر برای ش�رکت زنان فراهم است. طبق گزارش شکاف جنسیتی 

سال  ست. طبق گزارش اتحادیه بین  ۲۱، فقط ]۱۲[۲۰۱۳جهان در  شده ا سی کم  سیا شارکت  سیتی در حوزه م شکاف جن درصد از 

جالس کشـــورها با در نظر گرفنت قوانین  ۴٫۲۱زنان فقط ]۱۳[م یار دارند وآنهم  یا را در اخت جالس دن های م ــــد از کرســـی  درص

مثبت برای زنان (کوتا) و رزرو کردن درصدی از کرسی های مجالس قانونگذاری در بعضی کشورها مانند افریقای جنوبی، ]۱۴[سهمیه

شورها ست. آمار ک ستان این درصد در دنیا افزایش یافته ا سهمیه برای زنان در مجالس سوئد، نروژ، رواندا، اردن، عراق، افغان یی که 

درصد از کرسی های مجلس را در  ۴�ایندگان در نظر نگرفته اند نشان می دهد این سهم برای زنان بسیار ناچیز است. ایران کمرتاز 

 .اختیار زنان قرار داده است

سیتی، از روش ها و  ضات جن ستفاده کرده زنان برای مبارزه با نا برابری ها و مبارزه با تبعی شونت پرهیز ا سرتاتژی های مبارزات خ ا

ست یابند. زنان لیربیا شونت پرهیز، جنگ داخلی، که بیش از یک  ]۱۵[اند تا به برابری حقوقی د ستفاده از روش های مبارزات خ با ا

شیطان به جهنم "دهه کشور الیربیا را ویران کردو کشته های بسیاری از خود بجا گذاشت، به پایان رساندند. فیلم مستند  دعا کنید 

 .این مبارزه را به تصویر کشیده است]۶۱["باز گردد
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در دنیا هیچ مکانی که زنان در معرض خشـــونت نباشـــند وجود ندارد؛ بنابراین یکی از تالش های )۲۰۰۹(]۱۷[به گفته جونی ســـیگر

دولت ها برای تصــویب قوانینی در ح�یت از زنان و مجازات خشــونت  گروه های زنان از طریق مبارزات خشــونت پرهیز فشــار بر

همین کنش ها بسیاری از جنبش های زنان در رسارس دنیا را متحد کردکرد و یکی از موضوعات مهم فمنیست جهانی  است.  ورزان 

چاوداری)۲۰۰۵(، ]۱۹[کرد برنز را تبیین ]۱۸[یا فراملیتی های ملی و بین املللی زنان، همگی از  .)۲۰۱۱(، ]۲۰[؛ حلیم  این جنبش 

خشونت پرهیز استفاده کرده اند. از جمله راه اندازی کمپین های مدنی برای رفع تبعیض و تاکتیک ها، اسرتاتژی ها و ابراز مبارزات 

خشــونت علیه زنان و تصــویب قوانین مختلف به نفع زنان اســت همچون راه اندازی کمپین امضــا زنان مراکشــی برای تغییر قوانین 

که زنان ایرانی نیز متاثر از همرزمان مراکشـــی خود کمپین یک میلیون امضـــا برای برابری را راه اندازی  )۲۰۱۱(، ]۲۱[خانوده فری

 .)۲۰۰۷(؛ میرحسینی، )۲۰۱۲(کردندحقیقت جو، 

 ایران در زنان جنبش

دستیابی به خواسته های زنان را پیگیری در ایران فعاالن زن بیش از یک قرن، با استفاده از اشکال مختلف مبارزات خشونت پرهیز،  

کرده اند. نخستین تالش های مستند شده زنان ایران در دوره انقالب مرشوطه رشوع شد. این زنان خواستار حق تشکل سیاسی، حق 

 .)۲۰۰۶/۱۹۹۶آفاری،   ؛۲۰۰۷تحصیل برای زنان و حق رای برای زنان بودند( صدقی،

سالمی، جنبش زنان در شم جانی تازه گرفت. فعاالن زنان  پس از انقالب ا ش صالحات با ح�یت دولت محمد خامتی و مجلس  دوره ا

ــکل های مختلف مطرح و کمپین های مختلفی راه اندازی کردند. این کمپین ها در طرح  ــته های خود را به ش ــال ها خواس در آن س

وفیق نسبی بدست آورد، اما درصد بسیار کمی از تقاضا، آموزش عمومی مردم بویژه نسل جوان نسبت به نابرابری های جنسیتی ت

این خواســته ها در ســال های اخیر شــکل قانونی بخود گرفت و متاســفانه �ایندگان زن مجالس هفتم تا نهم که می بایســت حلقه 

االرانه که به واسطه فعاالن جنبش زنان با حاکمیت برای تحقق خواسته های برابرخواهانه آنها باشند، به دلیل عمق سنت های مردس

ــته های برابری خواهانه آنها را  ــوخ یافته کمرت زنان ایران و خواس نام دین و ح�یت از نهاد خانواده، در باورهای این زنان مجلس رس

سنت  شدند. این �ایندگان ماموریت خود را حفظ  ضد زن خود مایه اعرتاض زنان  ضع  سیاری موارد، با موا �ایندگی کرده، بلکه در ب
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لط ضــد زن، به نام دین، و با فهم غلط از فمنیســت بنام مبارزه با فرهنگ فمنیســت تعریف کرده بودند. این نگرش در مقاله های غ

ست (حقیقت  شده ا سیاست های قانونگذاری در ایران توسط نگارنده ترشیح  کمپین یک میلیون امضا و تاثیر آن بر قانونگذاران و 

 .)۲۰۱۲جو، 

نیاز به جنبش های فعال، پویا و فراگیر (جنبش های مســـتقل فمنیســـتی) و   ابری خواهانه، هر جامعهبرای تحقق خواســـته های بر 

(منتخبین مردم در نهادهای حکومتی مانند �ایندگان منتخب زن مجلس و معاون رئیس جمهور در  ]۲۲[همچنین فمنیســـت دولتی

امور زنان) دارد. منظور از فمنیســت دولتی فعالیت های نهادهای دولتی که رســ� مســوول ارتقا حقوق و وضــعیت زنان هســتند 

ــون و مازور ــتتس ــت). ۲۰۰۵به نقل از برنز،  ۱۹۹۵، ]۲۳[(س ــی از محققان در دفاع از فمنیس دولتی معتقدند تغییر از  همچنین بعض

به اعتقاد نگارنده و با ). ۲۰۰۵به نقل از برنز،  ۱۹۸۸، ]۲۵[؛ ستینربگ۱۹۸۹، ]۲۴[درون یک سیستم، بهرتین راه ایجاد تغییراست (گلب

سیم کار طبیعی  شم، همکاری موثر این دو بخش فعاالن برابری خواه، می تواند زمینه تق ش سیون زنان مجلس  شار از "تجربه فراک ف

 .کندرا برای تغییرات مطلوب زنان ایجاد ]۲۶["پایین و مذاکره از باال

ــیتی ــنت خودآگاهی جنس ــیتی بین ]۲۷[الزمه چنین رویکرد موثری، داش ــت. اگر نگاه برابری جنس و نگرش برابرخواهانه فعاالن زن اس

ــد، ــته باش ــازمانهای غیر دولتی و چه �ایندگان دولتی زنان وجود نداش ــور زنان د ر نهادهای حکومتی رصفا  فعاالن زن چه در س حض

ستیم.  شاهد آن ه سال های اخیر در ایران  شد که ما در  سنتهای اجت�عی خواهد  سیتی بنام دین و  تقویت کننده تبعیض های جن

سان  ستفاده  "فمنیست دولتی"مساله ای که بعضی محققان و کارشنا منتقد آن هستند. این محققان معتقدند بعضی دولت ها، با ا

و بدین وسیله   ابزاری از زنان در پستهای دولتی مربوط به امور زنان کوشیده است سیاست های غلط جنسیتی خود را توجیه کرده

معتقدند  )۱۹۸۹( ]۲۸[ی مانند مکینونایدئولوژی مردســاالرانه حکومت را تقویت و بیش از پیش نهادینه کند. در همین زمینه کســان

اهمیت ندارد که چند قانون به نفع زنان وضــع شــده و یا چند زن پســت های مدیریتی باال دارند، حاکمیت حافظ و مبلغ ســیســتم 

شند و زنان مطیع و شته با ست باال دا ست که مردان د ضی تغییرات  هرمی ا ست که به رغم بع شند و به همین دلیل ا فرمانربدار با

 .قانونی، زنان تاکنون پیرشفت قابل توجهی نداشته اند

http://bikhoshoonat.com/?p=2213#_ftn22
http://bikhoshoonat.com/?p=2213#_ftn23
http://bikhoshoonat.com/?p=2213#_ftn24
http://bikhoshoonat.com/?p=2213#_ftn25
http://bikhoshoonat.com/?p=2213#_ftn26
http://bikhoshoonat.com/?p=2213#_ftn27
http://bikhoshoonat.com/?p=2213#_ftn28


9

 زنان و فراکسیون

، ]۲۹[؛ بارلو و اکربزاده۲۰۰۹بســیاری از محققان معتقدند �ایندگان زن مجلس شــشــم به ح�یت از حقوق زنان پرداختند (حائری، 

سینی، ۲۰۰۸ شد که  ۳۵در مجموع   ).۲۰۰۴؛ و میرح شم مطرح  ش سائل زنان در مجلس  صوص م مورد تبدیل  ۱۷طرح و الیحه در خ

مورد باقی�نده، بعضی در کمیسیون ها در حال بررسی بود و به عمر مجلس ششم ختم  ۱۸از ). ۱۳۸۲به قانون شد (گرامی زادگان، 

ضی دیگر  شخیص  نداد. بع صمیم گرفت آنها را به مجمع ت شم ت ش شد و مجلس  شورای نگهبان رد  سط  صویب اما تو در مجلس ت

اشــاره کرد که همچنان در مجمع ]۳۰[انمصــلحت ارســال کند. از گروه دوم می توان به الحاق به کنوانســیون امحای تبعیض علیه زن

 .تشخیص مصلحت بایگانی شده و تصمیمی بر آن گرفته نشده است

به نقل )۲۰۰۲( ]۳۱[والدن). ۲۰۱۱یکی از اقدام های موثر فراکسیون زنان مجلس ارتباط با تشکل ها و فعاالن زن بود (حقیقت جو، 

شورت با جنبش زنان بهرت نیازها)۲۰۰۵(، ]۳۲[از کروک ستگذار زنان در م سیا ست نهادهای  و نگرانی های زنان را �ایندگی   معتقد ا

 .گروهی از زنان �اینده غیر منسجم می کنند تا

ـــپس �ونه هایی از وظیفه نظارتی   این مقاله تنها ـــم در حوزه زنان و س ـــش ـــی دو مورد از اقدامات قانونگذاری مجلس ش به بررس

 .�ایندگان، از منظر کنش های بی خشونت برای احقاق حقوق زنان، می پردازد

 زنان علیه قانونی تبعیضات کاهش هدف با قانونگذاری

صول دوازده گانه آکرمن و کروگلر ( صول طراحی و ) ۱۹۹۴اگر از منظر ا سیون زنان پردازیم؛ خواهیم دید که ا به تحلیل عملکرد فراک

صول تدوین اهداف  ست. ا شده ا شم به کار گرفته  ش سیون زنان مجلس  سط فراک شونت پرهیز به درستی تو سعه کنش های خ تو

ــازمانی، تجهیز  ــعه قدرت س ــط عملی، توس ــتفاده توس ــول مورد اس ــنت منابع بیرونی از جمله اص منابع مادی رضوری و در نظر داش

فراکســیون بود. فراکســیون زنان در ابتدا اهدف روشــنی را برای فراکســیون تعریف کردکرد و ســپس قدرت ســازمانی فراکســیون را با 

اد. اعضای این گروه مطالعاتی را گروهی از حقوق تاسیس گروه مطالعاتی زنان در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی توسعه د
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دانان، دانشـــگاهیان و روحانیون تشـــکیل می داد. هدف این گروه تعیین اولویت ها در حوزه زنان و تدوین پیش نویس قوانین 

ن زنان با مربوطه بود. این گروه زیر نظر دکرت فاطمه راکعی، رییس کمیته امور زنان کمیســـیون فرهنگی مجلس و رییس فراکســـیو 

همکاری خانم ارشف گرامی زادگان حقوق دان فراکســیون زنان، کار می کرد. همچنین، فراکســیون ارتباط منظم و مســتمر با نهادها، 

و روزنامه نگاران زن را برای توســـعه منابع بیرونی خود تنظیم کرد. در این راســـتا، زنان منتخب حتی پیش از آغاز به کار   فعاالن

رتباط با فعاالن زن را با تشــکیل ســمینار اولویت های قانونگذاری در حوزه زنان را با همکاری ریاســت دانشــگاه مجلس شــشــم این ا

 .الزهرا دکرت زهرا رهنورد رشوع کردند

ــونت پرهیز دو ــیون زنان از منظر کنش های خش ــوص الحاق به   مثال قانونگذاری  برای تحلیل عملکرد فراکس ــیون “در خص کنوانس

سیاسی” از کشور خارج دانشجو به اعزام قانون) ۳( ماده اصالح“و ” علیه زنان امحای تبعیض اجت�عی در روند تصویب -و حواشی 

 .این قوانین مورد بررسی قرار می گیرد

 ۱۳۶۴ مصوبه کشور از خارج به دانشجو اعزام قانون )۳( ماده اصالح قانون

این قانون همچون ). ۱۷۷۳۲تصـویب شـد (روزنامه رسـمی، ش:  ۱۳۶۴قانون اعزام دانشـجو به خارج کشـور در مجلس دوم در سـال 

قرارداده بود و این حاکی [ ”۳۳]اعزام دانشجوی پرس“را   این قانون اساس ۳بسیاری از دیگر قوانین حاوی تبعیض جنسیتی بود. ماده 

زنی که باید یک مرد (شـــوهر، پدر یا ولی ). ۲۰۱۲تلقی کردن زن نشـــات می گرفت ( حقیقت جو، ” ضـــعیفه“از نگرش دون پایه و 

، زنان متاهل به رشط همراهی همرس می توانستند از مزایای این قانون بهره مند شوند. ۳ماده  ۱قانونی) قیم اش باشد. طبق تبرصه 

ـــیل در مقاطع عالی محروم می کرد. به رغم تالش نه  ـــیه دولتی برای ادامه تحص این قانون، زنان مجرد را از حق برخورداری از بورس

دستغیب و مریم بهروزی در مجلس دوم داشتند، به دلیل نگرش چندان برنامه ریزی شده که دو �اینده زن، خانم ها گوهر الرشیعه 

صوص  شور درس خواهند خواند، تبعیض علیه زنان مجرد  غالب �ایندگان وقت در خ شدن زنان مجردی که در خارج ک سد  امکان فا

حصیل در خارج کشور قانونی شد و زنان به رشط تاهل و در معیت همرس خود می توانستند مورد ح�یت مالی دولت برای ادامه ت

قرار گیرند. بدین ترتیب این قانون، زنان مجرد مســتعد را از ادامه تحصــیل در خارج از کشــور محروم کرد. زنان در مجالس قبلی نیز 
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سته زنان نخبه را تبدیل به قانون کنند. بنابراین گرچه تعداد زن ستند این خوا انی عالقمند به رفع این تبعیض بودند، اما هیچگاه نتوان

که از مزایای این قانون می توانستند بهره مند شوند محدود بود، اما این تبعیض قانونی شده در سطح وسیع زنان نگرش منفی ایجاد 

کرده بود و هیچ مستند قرانی نیز مانع تصویب چنین قانونی �ی شد. بلکه توصیه پیامرب عزیز اسالم نیز طلب علم ولو در چین بود 

صیه ای ع سنتهای غلط حاکم بر که یک تو شها و  ست که این تبعیض بر پایه نگر شن ا سیتی بود. بنابراین، کامال رو ام بدون قید جن

جامعه ایران قانونی شـــده بود که رنگ دین هم به خود گرفته بود. گرچه در این مقاله قصـــد بررســـی عملکرد زنان در مجلس دوم 

مربوط به تصـــویب این قانون حاکی از آن اســـت که �ایندگان زن بجای وجود ندارد اما نگاهی به مرشـــوح مذاکرات مجلس دوم 

ـه  ۳از اصــل ماده  "پرســ"درخواســت برای حذف واژه  بودند، که اگر نبود تذکرات مردان، با  ۳ماده  ۱به اشــتباه بدنبال حذف تبرصـ

 .بطورکلی هیچ زنی �ی توانست از مزایای بورسیه تحصیلی برخوردار شود ۱حذف تبرصه 

 ۱۳۷۹یک ماه پس از تشکیل مجلس ششم، در هشتم تیر  ۱۳۶۴از کشور مصوبه  خارج دانشجو به اعزام قانون) ۳( ماده اصالح طرح 

�اینده  ۱۵�اینده در مجلس اعالم وصــول شــد. رویه ارائه طرح های قانونی در مجلس به این شــکل اســت که حداقل  ۲۹با امضــای 

کان طرح در مجلس را داشــته باشــد. همچنین هر طرح و الیحه ای در دو شــور در کمســیون های باید یک طرح را امضــا کنند تا ام

ستور کار مجلس  شور دوم در د صالح جزئیات در  شور اول و برای بررسی و ا صحن علنی مجلس برای بررسی کلیات در  مربوطه و 

 .قرار می گیرد

سی سیا ضای  صوص -گرچه ف صالحات در خ ضعیت زنان، مثبت بود و این نگرش عمومی در بین  اجت�عی جامعه در دوره ا بهبود و

ــد بودن  ــبت به زنان و همچنین نگرش غلط فاس ــم هم حاکم بود، منتهی، با توجه به نگرش عمومی غلط نس ــش �ایندگان مجلس ش

سیاری از محافظه کاران و شد تا ب شور، باعث  رسان در خارج ک در مجلس اعرتاض روحانیون به بررسی این طرح   روابط دخرتان و پ

از   کنند. مقاالت بسیاری در جرائد محافظه کاران و سنتی ها علیه این طرح منترش شد. بعضی امامان جمعه و روحانیون عالی رتبه

مجلس ششم برای در دستور قرار دادن این طرح تاختند و تصویب این طرح را مساوی فاسد کردن   مکارم شیرازی به… جمله آیه ا

 .تلقی کردزنان ایرانی 
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شم به دلیل طرح    ش سنتی ها، تبلیغات خود علیه �ایندگان مجلس  شور اول این طرح در مجلس، محافظه کاران و  صویب  پس از ت

و این مســاله بســیاری از �ایندگان، حتی �ایندگان اصــالح طلب را نگران کرده بود، به گونه ای که   این اصــالحیه شــدت بخشــیدند

و دودلی در رای دادن به شــور دوم این طرح شــده بودند و کمیســیون آموزش و   چار تردیدبعضــی از �ایندگان اصــالح طلب هم د 

برای اعزام دانشجویان زن مجرد را ارائه  "اجازه ولی"تحقیقات مجلس، برای تخفیف فشارهای سیاسی بر خود، پیشنهاد اضافه کردن 

 .داد

ولی آنها با اتخاذ اصول کنش های خشونت پرهیز تالش برای تصویب بنابراین، کار برای اعضای فراکسیون زنان بسیار سخت شده بود 

از تبرصه یک این ماده  "تاهل"از منت اصلی ماده سه و قید  "پرس"این قانون را در دستور کار قرار دادند. هدف کامال روشن بود. قید 

اکسیون زنان در جهت تصویب این قانون جنجال باید حذف و در برابر افزودن هرگونه قید تبعیض آمیز جدید باید مقابله می شد. فر 

ــت بر مخالفان غلبه کند. مهمرتین تاکتیک های مورد  ــتفاده از آنها توانس ــد و با اس ــل ش ــونت متوس برانگیز به تاکتیک های بی خش

ستفاده از این قرار بود:  صاحبه با رسانه ها"ا صالح ط"، "م شدن مقاالت ایجابی در روزنامه های ا شته  ست نو برگزاری "، "لبدرخوا

ــگاهی ــی در محیط های دانش ــات آگاهی بخش ــینی و تبلیغ اینکه آنها "و  "جلس ــرتاتژی مخالفان بجای ترس و عقب نش حمله به اس

بکار گرفته شد تا اینکه مخالفان پس زده شوند. در  "البی، تشویق و تهدید". در داخل مجلس نیز ابزار "مخالف پیرشفت زنان هستند

 .فراکسیون مشارکت بعنوان یکی از مهمرتین فراکسیون های مجلس ششم، رای به این طرح را تصویب کرد نتیجه این تالش ها

تاکتیک دیگری بود که به درستی مورد استفاده قرار گرفت. اعضای فراکسیون زنان باب گفتگو با  "مذاکره و گفتگو با محافظه کاران"

کار قرار داد و آنها را به همکاری در تصویب این طرح تشویق کردند. از جمله، اعضای ذی نفوذ فراکسیون محافظه کار را در دستور 

یکی از �ایندگان روحانی مجلس، آقای ابوترابی، �اینده ولی فقیه در دانشگاه تهران بود. وی به فضای دانشگاه آشنا و نسبتا روحانی 

ای دخرتان ایرانی صـــحبت کرده و در خصـــوص مســـاله روشـــنی بود. نگارنده با وی در خصـــوص تاثیر روانی تصـــویب این طرح بر 

ساد سد   ف ساله فا سیت در م ست: جن اخالقی هم که مهمرتین نگرانی محافظه کاران بود نکاتی بیان کردم که اهم آن به رشح زیر ا

شور و داخ ساد ربطی به خارج ک شود. ثانیا ف سد  شور ندارد. شدن اهمیتی ندارد به این معنا که هم زن و هم مرد می تواند فا ل ک
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در میان   کســـی که به اصـــول اخالقی تن �ی دهد در داخل کشـــور، در قم و در حوزه علمیه قم هم می تواند فاســـد شـــود. ثالثا،

فساد اخالقی وجود دارد (در این خصوص آمار زندانیان روحانی در زندان اوین که بدلیل فساد اخالق در زندان بودند  روحانیون هم 

شد، روحا سل ارائه  صوص به تهدید نیز متو شاهد بودم). حتی در این خ صا آنها را در مالقات های چندگانه از زندانها  شخ نیونی که 

شده که اگر در مخالفت با این طرح �ایندگان مخالف، به مساله فساد اخالقی استناد کنند، آمار روحانیون فاسد و روحانیونی که به 

ستند ر  ساد اخالقی در زندان ه شد که برخی از آنها از جمله آقای اتهام ف سبب  شد. این تالش ها  رش خواهد  ا از تریبون مجلس منت

 .ابوترابی راد وعده دادند که در تصویب این قانون همکاری می کنند

سی و دیگر موارد به دفاع ا سا ستناد به قانون ا سیون زنان مجلس فعاالنه با ا شور اول و دوم، �ایندگان فراک ز طرح در هر دو نوبت 

شد. به  ست انداز مواجه  شور دوم با د شد، چون مخالفتها اوج نگرفته بود، اما  صویب  شور اول به راحتی ت پرداختند. این طرح در 

برای اعزام دانشجوی زن مجرد را تحت فشارهای سیاسی اضافه کرده بود و در ” اذن ولی” دلیل اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات 

 .�ایندگان محافظه کار و اصالح طلب به دفاع از این رشط اضافه شده پرداختند صحن علنی هم تعدادی از

ـــی   ـــیون آموزش به چند نکته مهم پرداخت از جمله تحلیل زیربنای نگرش ـــنهاد کمیس ـــخ�انی خود، برای حذف پیش نگارنده در س

صویب طرح و رفع تبعیض جنیستی حس بالندگی زنان ایرانی رشد یافته اند؛ ت مخالفین طرح که نگران فاسد شدن زنان مجرد بودند؛ 

سی منجر به کم کاری  سیا شارهای  ستدالل مخالفین؛ پذیرش ف ستفاده از احادیث دینی جهت مقابله با ا در زنان را تقویت می کند؛ ا

تا زنان بدانند چه  مجلس در اصالح قوانین می شود و نهایتا تهدید به انتشار اسامی �ایندگانی که به این طرح رای ندهند در جراید

 :کسانی رای آنها را گرفته اند، اما به مطالبات زنان رای نداده اند بخشی از سخ�انی نگارنده به رشح زیر است

 مجلس کنیم توجه مجلس علیه منفی تبلیغات این . اگر بهبکنیم را کم منفی گویند فشار تبلیغاتمی که از دوستانی متأسفم من"…

هستند منتظرند  مجلس در خارج که طلبانی ضداصالح بکند واال متام تصویب دارد نباید قانونی از اصالحات بویی که چیزی هیچ در

 نکنید به تصــویب بکنید و چه را تصــویب طرح شــ� این بکنند و قطعاً چه بیاید و حمله در مجلس طلبانه اصــالح اصــالحیه یک که

شم مجلس ست خواهند کرد. بنابر این حمله ش شار حمالت که اگر بنا  از حقوق که از این باک و چه ترس چه قرار بگیریم ما زیر ف
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 رئیس به (من سال سه بودند و در این آمدند زنان اصالحات پشت که از کسانی باشد یکی و یادتان بکنیم ح�یت زنان شده ضایع

سخگویی را دریافت مطالبات کمرتین ) زنانکردم عرض هم مهور محرتمج صالً پا سب کردند و ا سبت منا  در طول زنان مطالبات به ن

 ویژه عنایت زنان به مربوط قوانین به که اســـت این طلب اصـــالح از مجلس زنان و انتظار جامعه نگرفته صـــورت ســـال ســـه این

 ")۱۶۲۸۴روزنامه رسمی، ش. …(ندبکن

بنابراین، شور دوم این اصالحیه تصویب شد. اما شورای نگهبان ایراد رشعی بر مصوبه گرفت. �اینده این شورا دالیل رد مصوبه را به 

شورای نگهبان وارد نبود چرا که آنها دین را از زا ساس ایراد  ضیح داد. گرچه از نظر نگارنده از ا سیون آموزش تو سیار تنگ کمی ویه ب

به گونه ای که بسیاری از تفاسیر آنها هیچ انطباقی با مسائل جدید روز و تحوالت اجت�عی جامعه امروز ندارد. اما به   تفسیر کرده

صوبه مربوط به زنان رسیع  سیار زیادی برخوردار بود و هدف این بود که اولین م صالحیه از اهمیت ب شدن این ا دلیل اینکه قانونی 

به قانون شود برای رفع ایراد شورای نگهبان، کمیسیون تصمیم گرفت استناد به قانون گذرنامه را به اصالحیه اضافه کند. نهایتا  تبدیل

به تایید شورای  ۱۳۷۹اسفند  ۱۷به تصویب مجلس رسید و تاریخ  ۱۳۷۹اسفند  ۱۴اصالحیه قانون اعزام دانشجو به خارج کشور در 

ماه پس از آغاز به کار مجلس ششم، از زنان نخبه در این حوزه رفع تبعیض شد و اولین اقدام فراکسیون  ۸نگهبان هم رسید. بنابراین 

 .زنان مجلس با موفقیت بسیاری انجام شد

 زنان علیه تبعیض امحای کنوانسیون به ایران دولت الحاق تصویب

سیون  ستین بار الحاق به این کنوان شرتی توام بود. برای نخ سختی بی سیون امحای تبعیض علیه زنان در مجلس با  کار الحاق به کنوان

سالمی  شورای ا شد. اما هیچگاه به مجلس  ضا  سنجانی، دکرت علی اکرب والیتی ام شمی رف توسط وزیر خارجه دولت آقای علی اکرب ها

را  "زنان علیه تبعیض اشکال محو کلیه کنوانسیون به ایران اسالمی جمهوری الحاق"اقای خامتی الیحه  در آن دوره ارسال نشد. دولت

 .)۱۶۵۹۳شد (روزنامه رسمی، ش.  وصول اعالم۱۳۸۰دی ماه  ۱۸تاریخ  ۱۸۳  کرده و در جلسه تقدیم اسالمی شورای مجلس به
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اینســت که دولتها می تواند ضــمن پذیرش کلیات یک کنوانســیون با صــالحدید منافع  در خصــوص کنوانســیون های بین املللی رویه 

صی حق تحفظ صوص ماده یا مواد خا شد؛ در خ شته با سیون ندا صورتی که مغایرتی با روح کنوان برای خود قائل ]۳۴[کشورشان، در 

صل صی را که قبول ندارند را �ی پذیرند و متعهد به شوند. یعنی ا سیون را پذیرفته اما بند خا ستند. در   کنوان اجرا آن بند خاص نی

که کلیساهای مسیحی قوی و متنفذ دارند، حق تحفظ برای بعضی از   خصوص کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان ، بعضی از کشورها

صویب کرده اما حق تحفظ مواد، ازجمله ماده مربوط به ازدواج قائل  سیون را ت سالمی الحاق به کنوان شورهای ا ضی از ک شدند. بع

خود را در خصوص بعضی مواد درج �ودند و بعضی کشورها هم تحفظ کلی اعالم کردند. در ایران نیز، دولت تحفظی کلی متناسب 

ست  ست د شد. گرچه این حق تحفظ کلی می توان سالم در این مورد قائل  دولت ایران را باز بگذارد که هر ماده ای که با رشیعت ا

علیه الحاق به کنوانسیون و علیه مجلس ششم S]1[  مغایر با رشیعت تفسیر کند را اجرا نکند؛ اما مخالفین الحاق، کمپین گسرتده ای

سفانه کمپین مخا شورای راه انداختند. متا شتند و رفت و آمدی نیز به  صیالت حوزوی دا ضی از زنان که تح سط بع لفین در ابتدا تو

شد و ابعاد گسرتده تری در جامعه پیدا کرد. به گونه ای که به نظر می  شتند، آغاز  شورای عالی انقالب فرهنگی دا اجت�عی زنان در 

یران به کنوانسیون جامعه مذهبی را علیه اصالح طلبان و مجلس ششم رسید مخالفان جنبش اصالحات عالقه دارند به بهانه پیوسنت ا

 .تحریک کنند

صویب قوانین مربوط به زنان،   شواری در ت سبت به د ستفاده از تجارب مجالس قبلی و آگاهی ن شم با ا ش سیون زنان مجلس  فراک

اق به کنوانسیون را به تصویب برساند. البته تصمیم قاطع داشت که تحت تاثیر فشارهای سیاسی بیرون از مجلس قرار نگرفته و الح

فراکسیون زنان مجلس باید اسرتاتژی ای طراحی می کرد تا اسرتاتژی مخالفین  این کار، کار آسانی نبود و حدودا دو سال طول کشید. 

ـــویب الیحه الحاق ـــیون زنان با هدف تص ـــیون را ناکارآمد کند. فراکس ـــویب کنوانس دولت ایران به  و کمپین آنها با هدف عدم تص

کنوانســیون منع تبعیض علیه زنان و خنثی کردن کمپین ضــد الحاق به کنوانســیون روشــهای مختلفی درطول دو ســال به کار گرفت. 

تبلیغات رسانه ای، آگاهی بخشی و سخ�انی در فواید الحاق، البی با هیات رئیسه مجلس، تذکر و نامه نگاری با هیات رئیسه، گفتگو 

شارکت، و گفتگو با دولت در ح�یت از الیحه ارسالی از جمله با محافظه کا سیون م سیون در فراک صویب رای به کنوان ران متنفذ، ت

 .روش های فراکسیون بود

http://bikhoshoonat.com/?p=2213#_ftn34
http://bikhoshoonat.com/?p=2213#_msocom_1
http://bikhoshoonat.com/?p=2213#_msocom_1
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عموما تصویب الحاق به کنوانسیون ها یک شوری است و پس از بررسی کمیسیون مربوطه ( که در این خصوص کمیسیون فرهنگی  

قرار گرفت. اما به دلیل فشارهای بیرون از مجلس ۱۳۸۰/۱۲/۲۲مجلس در تاریخ    ه در دستور صحن علنیبود) رسیدگی به این الیح

به یک باره و به طورغیر قانونی از دستور آن جلسه خارج شد. این مساله بدون اطالع فراکسیون زنان انجام شد و فراکسیون یکباره 

ور بعدی مجلس قرائت شد، بالفاصله خانم اعظم نارصی �اینده اسالم آباد غرب در مقابل کار انجام شده قرار گرفت البته وقتی دست

 .)۱۶۶۴۳تذکری در این خصوص ارائه کرد (روزنامه رسمی، ش. 

قانون آئین نامه داخلی مجلس، تغییر دستور هفتگی مجلس نیاز به تصویب اکرثیت مطلق �ایندگان حارض دارد، که  ۱۲۱طبق ماده 

مجلس در خروج رســیدگی به الیحه الحاق به کنوانســیون غیر قانونی بود و پاســخ رئیس جلســه نیز که بهانه  عملکرد هیات رئیســه

 .برطرف کردن عیوب را آورده بود، انطباقی با این قانون نداشت و روشن بود که فشارهای سیاسی اع�ل می شود

ران کرد. بنابراین در فراکسیون مقرر شد دکرت فاطمه خامتی، طوالنی شدن تعویق بررسی الیحه در مجلس، فراکسیون زنان را بسیار نگ

قرائت کند و به این تاخیر  ۱۳۸۱/۱۲/۱۳�اینده مشهد تذکر آئین نامه ای دهد و دکرت الهه کوالیی نطقی را در این خصوص در تاریخ 

 :دکرت کوالیی گفت  اعرتاض کند.

 از دستور کار مجلس زنان علیه تبعیض اشکال یا محو کلیه” سیدا“ کنوانسیون به پیوسنت الیحه غیرقانونی از خروج یکسال نزدیک …

 توجه بدون و شکاکان ، بدبینانکرده اعالم کنوانسیون این به پیوسنت را برای مشخصی رشط دولت گذرد، درحالیکهمی اسالمی شورای

 رشط این �ایند که آشـــکار توجه واقعیت این به اینکه تاختند، بدون آن به با رشع الحاقی بندهای این مغایرت عدم ، یعنیآن به

را  املللیبین در محیط داخلی دستاوردها و تالشهای عرضه فرصت حال سازد. در ه�نمی فراهم بومی ارزشهای حفظ را برای زمینه

 )۱۶۹۲۷(روزنامه رسمی، ش. … باشممی الیحه این خواستار در دستور قرار گرفنت مرصانه محرتم رئیسه �ایند. لذا از هیأتمی فراهم

تذکر شــامل نامه نگاری های مکرر با هیات رئیســه مجلس، اخطار  ۱۰پیگیری های دو ســاله اعضــای فراکســیون زنان مجلس بیش از 

منجر به طرح مجدد کنوانسیون در مجلس شد و فراکسیون موفق شد که هیات رئیسه   قانون اساسی و تذکرهای علنی و غیر علنی

مجلس و فراکسیون دوم خرداد را همراه کند تا از فشارهای وارده بر مجلس نهراسد. در طول این دو سال مذاکراتی هم با بعضی از 
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سیون محافظه کا ضای متنفذ فراک ستور اع صوبه از د سی برای خروج م سا شد. در این بین دکرت غالمعلی حداد عادل نقش ا ر انجام 

 .جلسه داشت و فراکسیون زنان نیز مذاکراتی را با ایشان داشت

ساعد دفرت  ست کردکرد برای جلب نظر م سالمی بود، در خوا شورای ا دکرت حداد عادل که �اینده غیر رسمی دفرت رهربی در مجلس 

ضی از نهادهای حکومتی و حوزه های علمیه رهربی  شامل بع شه کنند. مخالفین  شرتی پی صرب بی و کم کردن مخالفین، �ایندگان زن 

هم می شــد و تصــور اولیه این بود که اگر از شــدت مخالفت ها کاســته شــود در مجموع به نفع زنان و افزایش همکاری های بین 

هد بود. اما وقتی به نظر رســـید که حداد عادل در حال خریدن وقت اســـت و نه تنها نهادهای دولتی برای رفع تبعیض از زنان خوا

مخالفت ها کم نشده بلکه به شدت و حدت آن افزوده شده، فراکسیون تصمیم گرفت که هیات رئیسه مجلس را بیشرت تحت فشار 

ــتو  ــیدگی به این الیحه را از دس ــیدگی به قرار دهد؛ بویژه اینکه آنها به طور غیر قانونی رس ر مجلس خارج کرده بودند. تاخیر در رس

این الیحه باعث شد موج تبلیغی علیه مجلس ششم برای تصویب این الیحه شدت یابد و هدف مخالفین نیز این بود که تحت تاثیر 

 .موج تخریبی، �ایندگان را از تصویب چنین الیحه ای منرصف �ایند

در دستور جلسه مجلس قرار گرفت. گرچه دو رشط بسیار محدود کننده به تصویب  ٠١/٠٥/١٣٨٢نهایتا بررسی کنوانسیون در تاریخ

مجلس رسید اما تصور ما این بود که الحاق با رشط و تحفظ بهرت از عدم الحاق است چرا که بعضی از کشورهایی هم که با رشط و 

 .تحفظ به کنوانسیون پیوستند بعد از یک دوره این رشایط را حذف کردند

 :خالفین و موافقین دالیل خود در خصوص الحاق به کنوانسیون را ترشیح �ودند. رئوس دالیل مخالفین به رشح زیر استسپس م

 :دکرت حسن سبحانی

کنوانسیون هایی از نوع کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان در راستای فرایند جهانی سازی است؛ تساوی حقوقی زن و مرد مبنای این 

هنگ جامعه و عرف جامعه را به ســمت پذیرش معیارهای بین املللی ســوق دهد؛ فســخ کلیه قوانین مغایر با کنوانســیون اســت؛ فر 

شاغل، اذن ولی در  ضی م صدی در بع ضاوت و ت شهادت، دیه، حق ق صاص، دادرسی،  ساوی و برابری مانند نحوه اجرای مجازات، ق ت
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، ، تابعیتاقامتگاه و مرد در تعیین زن مســاوی حق نت، پذیرشنکاح، ممنوعیت نکاح زن مســل�ن با غیر مســل�ن، حق طالق، حضــا

ــتغال ــت تاریخی از کشــور ؛ نگرش ، خروجاش  جایگزین مرد محورانه منحط داد با نگرشرشــد �ی حق با آنان را که زنان به نگریپَس

درت خانه رن را به قدرت حکومت رن مبدل کند؛ حق کند، یعنی مشــــابه بودن با مردان؛ تعریف جدید از روابط قدرت یعنی قمی

 زنان شــخصــیت به توهین کنوانســیون این به الحاق"تحفظ بر اســاس کنوانســیون بی معناســت. از همه مهمرت اینســت که نامربده 

 .می داند "کشورمان مسل�ن

 :حجه االسالم موسی قربانی

از  دارد تعریف می کند؛ بعضـی حقوقی از مسـائل غرب که برداشـتی را بر اسـاس در اسـالم تبعیض وجود ندارد؛ کنوانسـیون تبعیض

سائلی ضی ارث ما وجود دارد مثل دینی در فرهنگ که م سائل و بع سمش م ست تبعیض این گذارند کهمی را تبعیض دیگر آنها ا ؛ نی

دارند که بعضــی از حقوق براســاس این تفاوتها وضــع شــده اســت.  زن و مرد با هم تفاوت دارند. حقوق مشــرتک دارند وتفاوتهایی

با همدیگر هستند  متفاوت دو انسان و مرد چون بنابراین تبعیض نیست انچه هست تفاوت است و تفاوت چیز نامرشوع نیست. زن

شده برای در رشع که هم آنها و تکالیفی حقوق بنابراین ست متفاوت آنها مقرر  سالممثال  ا شته؛ گنجاندن از زن جهاد را ا صل بردا  ا

ساوات سیدر قانون ومردانزنان میان م سا سی امان را تغییر دهیم.؛ ما بعداً مکلف ا سا را  شد قوانین�ن خواهیم یعنی باید قانون ا

در  موظفیم را هم مان جامعه عرف و حتی سـالمیا مجازات ) قوانیندیات ، قانونازدواج ، قانونارث ، قانوناسـالمی مجازات (قانون

ستای سیون از این تبعیت را صمیممی فرزندانش مرد در مورد تابعیت که میزان ؛ ه�نتغییر بدهیم کنوان را  حق بگیرد ه�ن تواند ت

 .دهد؛ تحفظ طبق این کنوانسیون امکانپذیر نیستمی هم زن به

سیون بود.  اغلب دالیل مخالفین سیون زنان برای الحاق به کنوان ست  از جمله دالیل فراک که به لحاظ فیزیکی  نگارنده بر این باور ا

تفاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد اما این تفاوت ها دلیلی بر تبعیض نیســت و بســیاری از مواردی تبعیض آمیز که رنگ دین به 

ری ندارد. به ظور مثال نگاه کنید به اخرین محور نظر آقای قربانی . وی هیچ خود گرفته از اســــاس تبعیض اســــت و تعریف دیگ

و یا محل زندگی نظر دهد. در صـــورتی که در   اعتقادی به این ندارد که زن هم مانند مرد می تواند در خصـــوص تابعیت فرزندش
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سرتی  ست دادگ شخص که ریا ساله به میان نیامده و این  سخنی از این م ستان را هم پیش از �ایندگی مجلس هیچ جای قران  یک ا

ست را  ساله چیزی که مثال روشن تبعیض ا ست. برای کم رنگ کردن م سا تبعیض ا سا ساله ا ست که این م عهده دار بوده معتقد نی

عد هم رساغ  ند و ب فه مســـل�ن را تبعیت بی چون و چرا از آن می دا که وظی ند  به قرارداد بی چون و چرای دینی می ک بدیل  ت

حانیونی باالدست تر که همچون خود فکر می کنند می روند و علیه الحاق به کنوانسیون حکم می گیرند تا مجلس را تحت فشار رو 

است که قانون اساسی موجود جمهوری اسالمی تبعیض جنسیتی را روا   قرار دهند که تصویب نکند. پس خود این شخص هم معتقد

 .ن قانون اساسی استداشته است و نگران فشار برای تغییر ای

ن تعداد زیادی از �ایندگان به عنوان موافق ثبت نام کرده بودند که از میان آنها دکرت اله کوالیی و دکرت احمد پورنجاتی در دفاع از ای

 .الیحه سخ�انی کردند. البته ه�نطور که ذکر شد ترتیب مذاکرات یک مخالف، یک موافق و بعد رای گیری است

 :دکرت کوالیی

ست؛  شده ا ست؛ نگاه بدبینانه به اهداف جامعه بین امللل مانع نگاه واقع بینانه به این رضورت  ضلی جهانی ا تبعیض علیه زنان مع

 شده انسانها تلقی و کرامت انسانی و آزادیهای حقوق برابری اصول ناقض زنان علیه رفع تبعیض نه مشابه سازی هدف است؛ تبعیض

 مساوات مانع و اینکه کشورها بوده و فرهنگی ، اقتصادی، اجت�عیسیاسی در زندگی با مردان مساوی در رشایط زنان ترشک مانع که

ــده و خانواده در جامعه ــکوفایی و امکان ش ــتعدادها و توا�ندیهای کامل ش ــوار  و آن برده از بین جوامع را درخدمت زنان اس را دش

قر و عقب ماندگی ویژگی زنانه پیدا کرده است؛ تحقق آرمانها مستلزم تامین حقوق کامل زنان و مردان است؛ رشط تحفظ ؛ فساخته

کشور مسل�ن به این کنوانسیون پیوستند؛ عدم الحاق  ۴۶  نگرانی ها را از بین می برد؛ استفاده از تجربه کشورهای مسل�ن و اینکه

ان از تبعیض علیه زنان را ایجاد می کند؛ مخالفت ها بر اساس استداللهای بدبینانه نسبت به این شبهه طرفداری جمهوری اسالمی ایر 

 .کنوانسیون است

 :دکرت پورنجاتی



20

سیتی ست؛ دوره ای که زن موضوع این به مخالفان نسبت که حسا ستند گذشت؛ الحاقمی العقلرا ناقص دارند غیر طبیعی ا  به دان

هست؛ حق تحفظ را در کنوانسیونهای دیگر مانند کنوانسیون حقوق برش پذیرفته ایم؛  و رایج امر عرفی یک املللیینب کنوانسیونهای

 اولیه ولو در احکام را پذیرفته چیزی عقالء یک ســـیره وقتی دارد، یعنی امضـــائی دارد، احکام ثانویه دارد، احکام اولیه احکام اســـالم

 .باشیم کند ؛ ما باید در مجامع بین املللی حضور داشتهامضاء می نبوده اسالم

 همکاری با روزنامه نگاران

یکی از روش های مهم فراکســیون زنان ارتباط منســجم با روزنامه نگاران بود. نقش خربنگاران پارملانی زن در تبلیغ و گســرتش ایده 

رضورت الحاق به کنوانســـیون رســـانه ای و نقش نظارتی جامعه مدنی در برابری جنســـیتی بســـیار مهم بود از جمله آنها به خوبی 

سیون به �ایندگان یاد آوری کرد که مواظب  صوص این کنوان سه بهنگام رای گیری در خ سخگویی �ایندگان را ایفا کردند. رئیس جل پا

 .]۳۵[خربنگاران باشند

البته با توجه به جو منفی ایجاد شده در جامعه روشن بود که شورای نگهبان این الیحه را وتو خواهد کرد. بنابراین ، این الیحه یکبار 

 دیگر در دســتور کمیســیون فرهنگی و صــحن علنی مجلس قرار داده شــد و پس از اســتدالل مخالفان و موافقان مجددا در تاریخ

 .مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شدتصویب و به  ٢٣/٠٧/١٣٨٢

دوم خرداد و مشارکت و �ایندگان مجلس تصمیم گرفتند   به رغم فشارهای سنگین بر مجلس، هیات رئیسه مجلس، فراکسیون های

تحت تاثیر فشارهای بیرونی قرار نگیرند. مجید انصاری یکی از اعضای   که اراده سیاسی خود را با تصویب این الیحه نشان دهند و

سخنان وی بیانگر  شاره می کند. محتوای  سیون بودجه مجلس در دفاع از مجلس به این تهاج�ت ا سوت مجلس و رئیس کمی شک پی

 :وی گفت چالش سنت و مدرنیته در جامعه ایران است. 

 از مجالس برخی، در از مطبوعات در کشــور در برخی وســیعی در مقیاس در مجلس مســأله این بعد از تصــویب تأســف با ک�ل 

 مواد را تصویب فرستادید این مجلس ش� به که را خواندند و گفتند �ایندگانی کنوانسیون رشع از مواد خالف ، آمدند بعضیمذهبی

http://bikhoshoonat.com/?p=2213#_ftn35
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سات در بعضی و تاب اند! با آبکرده ساوی مثل بوده رشع خالف که مواردی از جل موارد را  اینگونه ثالو ام طالق یا مثالً حق ارث ت

 بحق که کشور و افرادی خاطر متدینین اطمینان برای خواهممی اند. منکرده اینها را تصویب مجلس کردند و گفتند �ایندگان اعالن

و  همه برادران عزیز، به هموطنان همه به ، منیا نیست آنها پایبند هست ارزشی و موازین رشع به آیا نسبت مجلس حساسند که

مواد  تک تک اســـالمی شـــورای ، مجلسبدهم کنند اطمینانمی صـــحبت در مجالس از رس دلســـوزی که عزیزانی همه ، بهخواهران

سیون ست نکرده را اینجا بحث کنوان صویب که ا شد، این کرده ت ست ظلمی چه با  اعالم رصاحت با شود؟! مجلسمی مجلس به که ا

صدای و یکبار دیگر هم کرده ست گفته مجلس شود کهمی رسا اعالم با  سالمی جمهوری دولت ا آنها بپذیرند  که رشط این به ایران ا

با  که ، مواردیکرد نخواهیم موارد را رعایت این و اگر عضـــو شــــدیم نداریم را ما قبول رشع بپذیرند موارد خالف را، یعنی تحفظ

را  اجازه این برود و عضو شود. آیا مردم دولت نیست هم رشع و خالف هست هم زنان جامعه و بنفع است املللبین حقوق موازین

ستم . مناول نکته دهند؟ اینما �ی به شود و رفع مجلس از حق دفاعی خوا شو  از متدینین تردید و نگرانی ب صور نکنند در  ر کهک ت

 )۱۷۰۹۶گذارند. (روزنامه رسمی، شرا زیر می اند و رشعنشسته العیاذبالله �ایندگان مجلس این

 زن �ایندگان پرهیز خشونت های تاکتیک

 :بخشی آگاهی  تاکتیک دستور؛ از پیش های سخ�انی الف)

یکی از کنش های خشونت پرهیز در مبارزه، اعرتاض و اقناع است. �ایندگان فراکسیون زنان از نطق های پیش از دستور مجلس به  

ــنتهای تبعیض آمیز علیه  ــته های زنان جامعه ، اعرتاض به روش ها و س ــی برای افزایش آگاهی ها، بیان مطالبات و خواس عنوان روش

ستفاده کردند. به عنوان  زنان و به عنوان کنش تهاجمی و صالح قوانین اجت�عی ا سنتی ا سوء مخالفین  صوص تبلیغات  دفاعی در خ

سیون زنان  شاعر و رئیس فراک ساله زنان، نطق خانم دکرت فاطمه راکعی  صوص م �ونه یکی از مهمرتین نطق های �ایندگان زن در خ

ـــبت روز ز  ۱۳۸۲مرداد  ۲۸بود. در این نطق که در تاریخ  ـــد، دکرت راکعی نکات مهمی در ارتباط با نگرش جنس به مناس ن قرائت ش

دومی در مواجهه با تصـــویب قوانین مربوط به زنان، عدم روز آمدی قوانین مربوط به زنان و نیاز به تحول این قوانین متناســـب با 
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سخ به تها صوبات زنان و پا شورای نگهبان در مواجهه با م ضاهای روزافزون زنان، انتقاد از  سیون تقا صویب کنوان ج�ت مربوط به ت

 :اقتصادی جامعه امروز راکعی گفت  بیان کرد. در خصوص عدم تطبیق قوانین کشور با تحوالت گسرتده اجت�عی

 و تحوالت زمان رضورت به نخواهیم و چه بخواهیم چه که با زنان کشـــور در ارتباط اقتصــــادی در حوزه و گســـرتده عمیق تحول

 آنچه رغمعلی در جامعه زنان به نســبت دومی جنس دیدگاه  که اســت در حالی تأســف با ک�ل اســت و این افتاده اتفاق عیاجت�

 نشینیخانه عموماً با نگاه که پیش سال) ۱۰۰حدود ( مصوب در قوانین ، همچنینپیدا نکرده زیربنایی دهد تحولمی ظاهر امر نشان

 )۱۷۰۵۰. (روزنامه رسمی، ش. است نیفتاده اتفاق تجدیدنظر اصولی اند هیچگونهشده تدوین زن به بگیریفقهو ن

ستفاده از زبان   یکی از بخش های مهم نطق دکرت راکعی حمله محرتمانه به شورای نگهبان در مواجه با مصوبات مربوط به زنان با ا

 :مرسوم حکومتی ها است

صوبات نگهبان محرتم شورایبرخورد  نوع صوص مجلس با م شخیص مجمع شود، بهرد می رشع خالف عموماً بعنوان که زنان درخ  ت

شــورا  این محرتم . انگار اعضــایاســت زنان به مربوط امور قانونی ناپذیر در تحولانعطاف از نگرش گردد، حاکیمی ارجاع مصــلحت

رضتاند تکرده فراموش ضای به ایتذکر پدرانه«فرمودند:  را که امام ذکر از ِرس درِد ح شان که دهممی نگهبان شورای اع از  قبل خود

ــلحت ــایل یکی را درنظر بگیرند، چرا که نظام درگیریها، مص ــیار مهم از مس ــوب در دنیای بس  در نوع و مکان زمان نقش کنونی پرآش

 .هاستگیریتصمیم

 :راکعی همچنین در مواجهه با حمله های سنتی ها نسبت به فراکسیون زنان مجلس از روش تدافعی و تهاجمی استفاده کرده گفت

 هایخود با جوآفرینی ضـــد اصـــالحات تخریبی اَع�ل در راســـتای کار که محافظه افراطی انگیز اقلیتحیرت از برخوردهای بگذریم

ــاب ــده حس ــتمر و مکرر به اجعاتو با مر  ش ــی از هیچ عظام عل�ی مس ــبت منفی ایجاد نگرش برای تالش در  مردم �ایندگان به نس

شهای کردن و خنثی مجلس سب قانونگذاری آنها برای تال ضایقه جامعه با نیازهای متنا  طیف این هایکنند. غوغاآفرینی�ی امروز، م

تجدید نظر قابل کنونی متحول و در رشایط آنرا اقتصــادی هایاز عل�ء ریشــه بســیاری و مرد که زن دیه ســاویت چون مســایلی علیه
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. ادعاست مؤید این ، همهزنان علیه تبعیض هرگونه رفع کنوانسیون به ایران الحاق و اخیراً علیه در کابینه حضور زنان دانند، علیهمی

گرانقدر و  عل�ی مورد به در این نظرات و غیرامانتدارانه کامالً یکطرفه و انتقال الحاق با این در ارتباط گســـرتده جوســــازیهای

 که اســت روشــنی تخلفات ، همهالحاق نظر مخالفین تبلیغ برای عمومی هایاز صــدا و ســی� و دیگر رســانه یکجانبه هایاســتفاده

 .باشند خداوند و افکار عمومی داوری در پیشگاه آن پاسخگوی باید مرتکبین

ــی از �ایندگان مرد نیز از حقوق زنان بخوبی دفاع کردند و اگر همکاری و همراهی �ایندگان مرد مجلس  بغیر از �ایندگان زن، بعض

جلس گذراند. حجته االســالم مهدی کروبی شــشــم نبود ، امکان نداشــت که بتوان تعداد قابل توجه مصــوبات مربوط به زنان را از م

 مطلوب غیر سنتی هایشیوه" ریاست مجلس هم نطق خوبی در خصوص وضعیت زنان ارائه کردند. از جمله وی ترصیح می کند که

ای می همچنین کروبی به نکات تاریخی مهمی در نطقش اشــــاره می کند که عده . "بود کرده پای�ل را زنان حقوق ،معقول غیر و

خواستند زنان مشارکت اجت�عی نداشته باشند و داستانی را بیان می کند که در محافلی حضور داشته که می خواستند نامه نگاری 

 بشـــدت که تفکری" :کروبی گفت  اما به شـــدت ایه الله خمینی مخالفت می کند.  کنند تا زنان را از حضـــور در صـــحنه ها منع

 …ا آیه قصــد که گوید می وی  ."�ود ایســتادگی عظمت آن به امام و نباشــند گوناگون هایصــحنه در خا�ها که کردمی ایســتادگی

 ".بود زنان حضور مخالف که بود تفکری کردن منزوی

 مسووالن به تذکر و نگاری نامه   ١-١

نامه نگاری و تذکر به مسووالن نیز از روش هایی بود که فراکسیون زنان به کرات از آن استفاده می کرد. به طور �ونه وقتی شورای 

معاونین وزارت بهداشــت و درمان به طور ســلیقه ای بخش نامه ای برای محدود کردن حضــور دانشــجویان دخرت را در دانشــگاه ها 

در   ون زنان مجلس واکنش الزم را از خود نشــان داد. عالوه بر تذکرات آئین نامه ای در این مورد،تصــویب کرد، بالفاصــله فراکســی

ست  شت و درمان و علوم پزشکی نامه ای را فراکسیون زنان خطاب به ریا سهمیه جنیستی علیه زنان در وزارت بهدا خصوص اع�ل 

�اینده به رئیس  ۱۵۸ا امضــاء کنند و در نهایت این نامه با امضــای و از دیگر �ایندگان مجلس نیز خواســت که آن ر  تهیه   جمهوری

 .جمهور ارسال شد
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در خصوص امضا نامه ها باید یادآور شد که جمع آوری هر امضاء وقت بسیار زیادی را از �ایندگان فراکسیون زنان می گرفت، چرا  

م که این نامه خطاب به رئیس جمهور را امضــا کنند. اگر حجم که باید با تک تک �ایندگان گفتگو می شــد و آنها را راضــی می کردی

فعالیت �ایندگان زن مجلس شـشـم و حضـور بسـیار قوی آنها در مذکرات مختلف در مجلس نبود، کمیسـیون ها و فراکسـیون های 

ــد. این نامه در تاریخ ــا فراهم �ی ش ــی و منقطه ای، امکان جمع آوری این تعداد امض ــیاس ــحن علنی مجلس در  ٠٣/١٠/١٣٨٢ س ص

 :قرائت شد

 "تعالیبسمه"

 خامتی آقای جناب

 ایران اسالمی جمهوری محرتم ریاست

 خیر دعای و سالم با

سالمی انقالب برای که ایرانی زنان سالمی (جمهوری آن مثره از دفاع و ا سیاری هایهزینه )ا صالحات گیریشکل در اند،پرداخته ب  و ا

 حقوق رصیح نقض با داریم انتظار عالی جناب از آنان �ایندگان بعنوان ما اند.کرده ایفاء جدی نقش نیز عالی جناب از ح�یت

ــانی ــتعداد که ایرانی زنان انس ــیل به متایل و اس ــته در تحص ــکی هایرش ــکی ،پزش ــازی و دندانپزش  مقابله مؤثر بطور دارند، را داروس

 .دفرمایی

شت وزارت ،عالی جناب رصیح دستور برخالف و مجلس �ایندگان رسمی تذکر به باتوجه  سالجاری در پزشکی آموزش و درمان ،بهدا

 هعلی ناعادالنه مصوبه این لغو دستور صدور از ماه سه هنوز و است کرده اع�ل را دخرتان علیه جنسیتی سهم داروسازی رشته برای

سانی حقوق شته ایرانی زنان ان صی کار بدون که نگذ ص سان و صاحبنظران از نظرخواهی و تخ ً  ،ذیربط کارشنا  سهمیه اع�ل مجددا

 و شد خواهد اع�ل دخرتان علیه جنسیتی سهمیه آینده تحصیلی سال در کندمی اعالم اینک از .داده قرار کار دستور در را جنسیتی

 .شد نخواهند پذیرش درصد )۵۰(از بیش دخرتان یادشده هایرشته در
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سانی حقوق علیه آشکارا اقدام این صیل ادامه برای ایرانی زنان ان شد.می تح سیون به پیوسنت ش� دولت که رشایطی در با  رفع کنوان

ـانه عالی جناب از ،اســت داده قرار تصــویب مورد ســیاســی مســموم فضــاســازیهای رغمعلی را زنان علیه تبعیض اشــکال کلیه  مرصـ

 .�ایید برخورد قاطعانه آمیزتبعیض و غیرمنصفانه اقدام این با خواهیممی

 ]۳۶[رشیف وجود آن برای سالمتی و توفیق آرزوی با

 مجلس نظارتی وظیفه

ســبب متایز ) ۱۳۸۵عالوه بر قانونگذاری یکی از کارهای مهم فراکســیون زنان مجلس نظارت بر اجرای قوانین بود که به نظر کوالیی (

ست. ارتقا سطح مدیریتی زنان یکی از پروژه های مهم فراکسیون زنان بود. برای تحقق  این دوره از مجلس با دوره های قبل از آن ا

سوال از وزرا، عدم این  شی وتبلیغ رسانه ای، البی با مقامات عالیه و نظارت بر وزرا،  سرتاتژی های مختلفی از جمله آگاهی بخ امر ا

 رای اعت�د به وزیر در پرتو مسائل زنان، تهدید به استیضاح بر پایه مساله زنان مورد استفاده قرار گرفت

 زنان مساله پرتو در ارتوز  مقام تصدی برای اعت�د رای کسب عدم   ٢-١

کمرت از چهار ماه پس از تشکیل مجلس ششم، سید محمد خامتی، رئیس جمهور وقت، نرصاله جهانگرد را به برای کسب رای اعت�د 

برای تصـــدی مقام وزارت پســـت، تلگراف و تلفن به مجلس معرفی کرد. پیش از این معرفی، برای دوره کوتاهی وی رسپرســـتی این 

بعهده داشــــت. در ک�ل تعجب، وی مشــــاور وزیر در امور زنان را برکنار و دفرت امور زنان را نیز تعطیل کرد. نگارنده  وزارتخانه را

بالفاصــله پس از اطالع از این مهم، مالقاتی با مشــاور معزول وزارتخانه و رسپرســت وزارت داشــت. رسپرســت وزارتخانه معتقد بود 

ی وقتی مقابل این پرسش قرار گرفت که چرا خانم توا�ندی را جایگزین نکرده به این پاسخ عملکرد مشاور امور زنان ضعیف بوده ول

صاب ندارد؛ چرا عالوه بر  شت که اگر حق انت سخ پرسش دیگری در پی دا صاب ندارد. این پا سنده کرد که بعنوان رسپرست حق انت ب

ــاختار اداری را تغییر داده و دفرت امور زنان را تعطی ــاور، س ــب رای عزل مش ــت تا روز رای اعت�د و کس ل �ود. حال آنکه می توانس

 .�ایندگان منتظر مباند و بعنوان وزیر ایشان را عزل و فرد شایسته ای را منصوب کند ولی این پرسش و پاسخ ها ره به جایی نربد

http://bikhoshoonat.com/?p=2213#_ftn36
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مصوبه ای را گذراند که �ایندگان وزیر پیشنهادی و نگارنده، دو عضو شورای مرکزی حزب جبهه مشارکت بودند. شورای مرکزی حزب 

عضــو حزب حق مخالفت با وزاری پیشــنهادی آقای خامتی را ندارند. این مصــوبه قدرت چانه زنی در رضورت برخورد اصــالحی در 

روز رای اعت�د به وزیر پیشنهادی بود (روزنامه رسمی،  ۱۳۷۹مهر  ۱۲خصوص حوادث وزارت پست و تلگراف و تلفن را کاهش داد. 

سیتی در  ). ۱۶۲۱۵ش.  سب با مساله زنان و عدم تبعیض جن شنهادی برای برخورد منا سوی وزیر پی نگارنده بدنبال یافنت تضمینی از 

وزارت پست، تلگراف و تلفن و پیشگیری از رخداد حوادث مشابه بود. لذا، در این خصوص نایب رئیس وقت حزب مشارکت و رئیس 

س مورد مشــاوره قرار گرفت تا بعنوان میانجی عمل کرده و مانع مخالفت علنی نگارنده با کمیســیون امور خارجه و امنیت ملی مجل

 .جای جهانگرد بود؛ هیچ رشطی را �ی پذیرفت وزیر پیشنهادی شود. وی ضمن رد میانجیگری بیان کرد اگر 

سخگوی عملکرد غلط اش تبعیض  مساله اعرتاض به رسپرست جای خود باقی بود و با ک�ل تاسف نیز وزیر پیشنهادی حارض نبود پا

آمیزش باشــد. بنابراین، نگارنده در فهرســت مخالفین وزیر پیشــنهادی ثبت نام کرد. به محض اطالع، رئیس حزب مشــارکت که نایب 

نایب رئیس اول  رئیس مجلس هم بود با تحکم ارصار در انرصاف من داشت که هیچ تاثیری نداشت. سپس همین تقاضا را محرتمانه 

شنهادی بی نتیجه بوده مجل صالحه با وزیر پی ضا توضیح داد که قبال تالش الزم برای م ضمن رد تقا س،بهزاد نبوی تکرار کرد. نگارنده 

ــاور زن  ــنهادی در اعرتاض به عزل مش ـاف از حق قانونی ندارد. بدین ترتیب نگارنده به عنوان مخالف وزیر پیش ــد انرصـ ــت و قص اس

 .سخنانی را ایراد کرد

صله  البته با شد، بالفا ساله زنان با سنت نبود که یکی از مبانی رای اعت�د وزیری م توجه به اینکه چنین چیزی در تاریخ پارملان ایران 

 .یکی از اقایان �اینده به رئیس تذکر آیین نامه ای داد که چرا چنین بحث های در رای اعت�د مطرح می شود

عدم همکاری و بایکوت همراه اصول حمله به اسرتاتژی حریف و ارزیابی حوادث و  کاربرد روش اعرتاض به اع�ل تبعیض جنسیتی ،

گزینه ها از منظر ســطوح تصــمیمگیری، در عدم رای اعت�د به وزیر پیشــنهادی موثر بود. رای عدم اعت�د به وزیر پیشــنهادی باعث 

م به مطالبات زنان بکنند. حتی نوع نگاه به شــــد که مردان دولت خامتی مســــاله زنان را جدی تر تلقی کنند و توجه بیشـــرتی ه

�ایندگان زن هم تغییر کرد. آقایان متوجه شدند که اگر اعضای فراکسیون زنان بخواهند می توانند مجلس را برای یک مساله بسیج 



27

عت�د و عضویت در کنند و این قدرتی است که نباید نادیده انگاشت. همچنین این مساله باعث شد که آقایانی که برای کسب رای ا

معرفی شــــده بودند رابطه بهرتی را با فراکســـیون زنان مجلس تنظیم کنند و آثار آن را بعدها هم در رای   کابینه دوم اقای خامتی

 .اعت�د و هم در طرح استیضاح وزیر کشور در خصوص مساله زنان مشاهده کردیم

 عالیرتبه مقامات با مذاکره و البی   ٣-١

ستور کار برای ترویج اید شور را در د سیون زنان طرح مالقات با مقامات مختلف ک شور، فراک سطوح عالی مدیریتی ک ه ارتقا زنان در 

ست مجمع  شاهرودی و کروبی، ریا سه گانه خامتی سای قوای  شامل مالقات با رهربی آیه الله خامنه ای، رو قرار داد. این مالقات ها 

مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن رضایی، و دبیر شورای نگهبان جنتی و بعضی تشخیص مصلحت نظام هاشمی رفسنجانی، دبیر 

ـــد ) ۱۳۸۵بود. کوالیی (  از عل� ـــیون زنان در دیدار با برخی از مراجع و رهربان مذهبی، به "در مقاله اش می نویس ـــای فراکس اعض

 ".انتقال دگرگونی ها و طرح خواسته های زنان ایرانی پرداختند

سائل مالقات با این آقا صوص م سیون زنان نکاتی را در خ ضای فراک یان در مجموع مثبت بود. در مالقات با آقای خامنه ای، متامی اع

ست های عالی نکاتی را بیان کرد. از  صوص رضورت ارتقا مدیریتی زنان به پ زنان و قانونگذاری زنان مطرح کردند. نگارنده هم در خ

رسان از طرف جمله اینکه به دلیل محدودهای زیادی که بر  شند زیرا پ رس با زنان وجود دارد، دخرتان نوجوان ایرانی عالقه دارند که پ

سیار بیشرتی دارند. همچنین تعداد روزافزون زنان در رشته  شوند و آزادیهای عمل ب خانواده، و جامعه به اندازه دخرتان محدود �ی 

است که زنان مستعد و مدبر ایرانی هم بتوانند توانایی هایشان  های دانشگاهی رضورت تحول در حوزه مدیریتی را می طلبد و الزم

شان در گرفت و در  شند. در این حوزه گفتگوهای دوجانبه بین من و ای شان داده و در خدمت جامعه با را در عرصه های مختلف ن

 .ر سطوح باال مدیر شودنهایت ایشان گفتند که از نظر وی هیچ منعی وجود ندارد ا گر زن قوی هم وجود داشته باشد تا د

انتخاب اعضای حقوق دان شورای نگهبان با معرفی رئیس قوه قضاییه و رای اعت�د مجلس شورا صورت می گیرد. بنابراین، مالقاتی با 

ضاییه نکات  ضور زنان در قوه ق صوص وضعیت زنان در دادگاه ها، ح شد تا هم در خ ضاییه انجام  ست قوه ق شاهرودی ریا آیه الله 

ست تا مورد  شاهرودی فرصت خوا شد.  شورای نگهبان ارائه  ست معرفی حقوقدان زن برای عضویت در  شود و هم درخوا نظر بیان 
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معرفی نکرد. این هم از جمله مواردی تبعیض آمیز غیر قابل اغ�ض بود.   در این خصوص فکر کند اما وی هیچ خانم حقوق دانی را

برای عضــویت در شــورای نگهبان افراد بســیار ناشــناخته حتی میان   شــده به مجلس دو تن از ســه حقوق دان معرفی  بخاطر اینکه

مرد بی ". اما در اینجا آقایان "بی تجربه "موردی که همیشه در خصوص زنان گفته می شد "بی تجربه."حقوق دانان بودند. دو جوان 

 .را به راحتی برای پست بسیار مهم عضویت در شورای نگهبان تحمل می کنند "تجربه

دانان زنان قابلی هم یافت می شــد که می شــورای نگهبان همواره شــورای مردانه ای بوده اســت. اما هم در میان فقها و هم حقوق

شورای نگهبان درآیند. به عنوان �ونه منیره گرجی و زهره صفا ستند به عضویت  تی از جمله مجتهدین زنی است که مورد قبول توان

 .بسیاری از عل� از جمله شخص آیه الله خامنه ای نیز هست

سرتاتژی های  در تحلیل خواست انتصاب یک زن  به شورای نگهبان باید گفت که فراکسیون زنان برنامه ریزی کافی نکرده بود و از ا

ــونت پرهیز بخوبی بهره نگرفته بود. از جمله می  ــانه ای راه اندازی کرد. با دیگر افراد نیز البی کرد تا این هدف خش ــد کمپین رس ش

صص  شورای نگهبان کار اجرایی �ی کنند و فقط باید تخ ضای  شود. بویژه اینکه، اع شاهرودی  تبدیل به مطالبه عمومی از آیه الله 

ر رشع برای فقهای عضو) را داشته باشند. حال آنکه الزم در تحلیل قوانین (از منظر حقوق اساسی برای حقوق دانان عضو و از منظ

فراکسیون حتی با اقای کروبی و هیات رئیسه مجلس هم مذاکره نکرده بود تا خواسته انتصاب حقوقدان زن به شورای نگهبان را در 

 .جلسه روسای قوا و اقای خامنه ای طرح کند

ص حضور زنان در پست های وزارتی و معاون وزرا جلسه ای ترتیب فراکسیون زنان با کروبی ریاست مجلس شورای اسالمی در خصو  

 .داد. کروبی از این مساله دفاع کرد و در این خصوص مصاحبه رسانه ای نیز انجام داد

از قبل فراکســیون زنان فهرســتی از زنان توانا را تهیه کرده بود تا به عنوان   همچنین فراکســیون مالقاتی هم با رئیس جمهور داشــت.

 .یر و عضو کابینه به خامتی معرفی شود. انتظارات جامعه زنان در خصوص حضور وزیر زن در کابینه را به وی یادآوری شدوز
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ـــار قم، ـــیتی را   البته گرچه رییس جمهور تحت فش ـــیون زنان این تبعیض جنس ـــای فراکس وزیر زن به مجلس معرفی نکرد. اما اعض

ــاحبه های مکرر به نقد نظر  ــت برنتافت ، طی مص ــت های مدیریتی به زنان پرداخت. همچنین فهرس خامتی ومخالفین واگذاری پس

دیگری از زنان برای پســت های معاونت زنان تهیه و به خامتی ارائه شــد. وی وعده داد که از وزرا بخواهد که معاون زن هم معرفی 

 .کنند

 زنان وضعیت ارتقا به منوط وزرا به اعت�د رای   ٤-١

وزرای پیشنهادی برای کسب رای اعت�د را به مجلس معرفی کرد؛ با پیشنهاد نگارنده مقرر شد وزرای پیشنهادی به وقتی آقای خامتی 

فراکسیون زنان فراخوانده و ضمن شنیدن برنامه های آنها در خصوص نحوه ارتقا زنان در وزارت مربوطه، رای خود را موکول به قول 

معاون وزیر کنیم. در فاصله کوتاهی که وزرای پیشنهادی معرفی شدند تا هنگام برگزاری  آنها در انتصاب مدیران زن بویژه در سطح

جلسات کسب رای اعت�د، فراکسیون با اکرثیت وزرای پیشنهادی دیدار و مذاکره �ود. به غیر محمود حجتی وزیر معرفی شده برای 

ه دادند عالوه بر ارتقا زنان در ســطوح مختلف، معاون زن تصــدی وزارت جهاد کشــاورزی، بقیه وزرایی که به فراکســیون آمدند وعد

منصــوب کنند. بعضــی نیز درخواســت معرفی زنان مدیر وتوانا �ودند. از جمله وزایی که معاون زن منصــوب �ودند وزارت کار و 

 :گفت ۱۳۸۱آموزش و پرورش بود. در همین خصوص اعظم نارصی در مصاحبه ای با مجله حوزه در شهریور 

ــت. یعنی ما در رأی اعت�د به وزراء مواردی را با تک تک آنها رایزنی  ــه مدیریتی اس ــارکت زنان در عرص یکی از موارد ، توجه به مش

کردیم و از جمله خواســـتیم از زنان قابل، توا�ند و مدیر ما که زیاد هم هســـتند در عرصـــه های اجرایی و به دور از ســـلیقه های 

 )۱۳۸۱هاج، شخصی بهره مند شویم. (ابت

بعضی از آقایان معرفی شده در برنامه خود به مجلس مبحث مربوط به زنان را هم گنجاندند. دکرت ک�ل خرازی در سخ�انی معرفی 

ــور فعال "گفت:  ۱۳۸۰مرداد  ۲۹برنامه خود به مجلس در تاریخ  ــحنه و مؤثر زنان حض ــی در ص ــور زنان و افزایش دیپل�س در  حض

 خواهد شد. اعزام دنبال بیشرتی با جدیت که بوده امور خارجه وزارت از دیگر اولویت های امور خارجه در وزارت یمدیریت سمتهای

سان ساس زن کارشنا سرتش و کیفی و از نظر کمی شده رشوع قبل چهارساله در دوره دایم مأموریتهای به شده تدوین ضوابط برا  گ
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ـــمی، ش. ( "خواهد یافت ـــکن نیز بیان مود که یکی از ). ۱۶۴۶۲روزنامه رس ـــده برای وزارت مس علی عبدالعلی زاده وزیر معرفی ش

 .اولویت هایش اصالحات ساختاری است که به ارتقا مدیریت زنان توجه ویژه ای نشان خواهد داد

 .نکات مهمی را اشاره کرد آقای رئیس جمهور نیز در دفاعیه خود از وزرای پیشنهادی به مساله زنان پرداخت و

 زنان مساله خصوص در وزرا از سوال   ٥-١

بعضــی از وزرا گرچه وعده انتصــاب وزیر زن دادند اما در عمل خلف وعده کردند. به همین دلیل نگارنده از وزرایی که در فاصــله  

تند سوال کرد. رویه طرح سوال به این شکل یکسال پس از انتصابشان، به ارتقا سطح مدیریتی زنان ازجمله انتصاب معاون زن نپرداخ

است که ابتدا وزیر برای پاسخ به سوال به کمیسیون مربوطه مراجعه می کند و سوال کننده در کمیسیون حارض شده و سوال خود 

شود. صحن علنی مجلس ارجاع می  سوال به  شود این  ضی ن سوال کننده را ضیحات خود را می دهد. اگر  از  را می پرسد و وزیر تو

میان وزرای مورد پرسش اقایان جهانگیری وزیر صنایع، خرازی وزیر خارجه، و معین وزیر علوم در کمیسیون توضیحات خود را ارائه 

 .کردند و متاسفانه توضیحات شان در این خصوص قانع کننده نبود و بنابراین سوال از این وزرا به صحن علنی مجلس ارائه شد

مساله زنان، پدیده ای منحرص بفرد و بسیار مهم در تاریخ تشکیل پارملان در ایران است. در طول یک پرسشگری از وزرا در خصوص 

صی برخورداربود. برای  شده بود. لذا از این حیث از اهمیت خا ضار ن ساله زنان اح صوص م شته وزیری به مجلس در خ سال گذ صد 

و می بودند. این پاسخگویی البته اثرات مثبت خود را هم در کوتاه اولین بار وزرا باید در خصوص مساله ارتقا وضعیت زنان پاسخگ

مدت و هم در بلند مدت بجا گذاشت. به زنان نشان داد که برای تحقق خواسته هایشان، حقوق و ابزارشان را بشناسند و بتوانند به 

 .درستی از ابزار مورد اختیار در رسیدگی به حقوق زنان استفاده �ایند

 ۱۳۸۱خرداد  ۲۲که در صــحن مورد پرســش قرار گرفت دکرت مصــطفی معین، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری بود.  نخســتین وزیری

سوال می  صوص عدم ارتقا زنان  سخ داد. به دلیل اینکه برای اولین بار از وزیری در خ سوال نگارنده پا صحن علنی به  دکرت معین در 

است و هیچگاه زنی را  ه مواجه شد. چرا که جامعه مدیران کشور که به شدت مردانه شد، این پدیده با اعرتاض یکی از مردان �ایند
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در ســطوح باال مدیریتی تجربه نکرده بودند؛ تا حق زن را هم بدانند که وزیر یا معاون وزیر شــود. چه برســد برای عدم دســتیابی به 

هم مورد سوال قرار گیرد. همین مساله برابری جنسیتی در دسرتسی به مدیریت سطوح عالی تصمیم گیری از جمله  "مردی"این حق 

سوال نگارنده از وزیر خامته  سیون منع تبعیض علیه زنان بود. به محض اینکه  ستناد مخالفان الیحه الحاق ایران به کنوان موارد مورد ا

سوال  سخ به  صالح طلب، طیپیدا کرد و معین آماده پا سوال از وزیر علوم   برآمد؛ رجبعلی مزروعی �اینده ا تذکر آئین نامه ای به 

در خصــوص ارتقا وضــعیت زنان معرتض شــد؛ متاســفانه بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس هم با نگرش مردســاالرانه اعرتاض وی را وارد 

 .دانست

ــه تذکری را ــوال، به این معنا بود  طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس، وقتی رئیس جلس وارد بداند، باید اجرا هم بکند و در مورد س

ــه تذکر دادند که چون تذکر  ــله چند مرد دیگر به رئیس جلس ــد. به همین دلیل بالفاص ــخ وزیر قطع می ش که باید ادامه گفتگو پاس

ستور دیگر پرداخت. البته سوال متوقف و به د سته اید؛ بنابراین باید  سیون زنان هم فعال  مزروعی را وارد دان ضای فراک صله اع بالفا

شوخی گفت اگر گفتگو را قطع کند،  سیون جلو من“شدند و تذکر آئین نامه دادند. نبوی به  سته و قوت خانم ها با قدرت فراک ش  ن

وزیر کامال قانونی قانون اســاســی اشــاره کردم که ســوال از  ۲۰و  ۱۹من هم به اصــول ”. کشــدمی باال پایین را از همین و من اســت

تکرار ســخنانش در کمیســیون آموزش و تحقیقات بود رضــایت  در هر صــورت ســوال ادامه یافت پاســخ های وزیر که ه�ن   اســت.

 ) ۱۶۶۹۲بخش نبود؛ بنابراین سوال برای بررسی بیشرت به کمیسیون آموزش و تحقیقات وفناوری ارجاع شد. (روزنامه رسمی، 

شد. مرضیه افخم به عنوان مدیرکل روابط عمومی وزارت امور خارجه  سوال از وزیر خارجه منجر ستین مدیرکل زن  صاب نخ به انت

شید تا در دوره اقای روحانی  سال طول ک شد بیش از ده  سخنگویی به وی (که قاعده مرسوم بود) داده ن ست  شد. اما پ صوب  من

سوال من از وزیر خارجه مر   نهایتا شد.  سخنگوی وزارت خارجه  ست. افخم  سفیر زن معرفی نکرده ا شان  بوط به این بود که چرا ای

این سوال منجر به این شد که ایشان بگوید رییس جمهوری مخالف است اما خامتی که ازوزیر خارجه برای انتقال ناکامل مساله گله 

 .مند بود بیان کرد که رهربی، مخالف انتصاب سفیر زن هستند

 ممکن یرغ یا ممکن زن استاندار انتصاب ٦-١
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یکی دیگر از اقدام های فراکســیون زنان تالش برای انتصــاب نخســتین اســتاندار زن در تهران بود. معمول اســت که فراکســیون های 

ستانی عمل می کند.  سیون های ا شنهاد فراک شورهم مطابق پی ستانداری معرفی کنند و معموال وزیر ک ست ا ستانی فردی را برای پ ا

اشـــت و اکرثیت هیات رئیســـه مجلس هم از �ایندگان اســـتان تهران بودند. در یکی از جلســـات مجمع �اینده د ۳۸اســـتان تهران 

شور،  شخص هم به عهده وزیر ک شد. انتخاب  ستان تهران زن با ستاندار ا شد که ا صویب  ضا ت ستان، با رای قاطع متامی اع �ایندگان ا

شد. در عین حال خانم ارشف بروجردی  شد که آقای وزیر عبدالواحد موسوی الری با ستان هم معرفی  با رای قاطع مجمع �ایندگان ا

 .را نیاورد "بهانه یافت می نشود"

ستان تهران را به وزیر ابالغ کرد. اما موسوی الری مخالفت   سیون ا صوبه فراک ستان تهران علی اکرب موسوی م دبیر مجمع �ایندگان ا

ــاب ــت  کرد و گفت که حداکرث کاری که وی خواهد کرد انتص ــمیرانات اس و به هیچ عنوان وی حارض  فرماندار زن برای فرمانداری ش

مصوبه مجمع �ایندگان است و اگر  نیست که استاندار زن منصوب کند. نگارنده به وزیر کشور تاکید کرد که انتصاب استاندار زن 

را معرفی کند. اما وی �ی تواند تبعیض ایشــان مخالفتی با شــخص معرفی شــده دارند، این حق وزیر اســت که اســتاندار زن دیگری 

 .جنیستی قائل شود و زنان را از دستیابی به این پست محروم کند

مذکرات با وزیر کشور نتیجه ای نداشت. هر دو طرف مذاکره ارصار بر پیشنهاد خود می کردند. نهایتا مطرح شد که اگر وزیر کشور 

شود و زنان صابات خود قائل  سیتی در انت ساله  تبعیض جن ستانداری محروم کند؛ این م ست ا ستیابی به پ را به رصف زن بودن از د

 .البته وی نیز برای استیضاح اعالم آمادگی کرد  منجر به طرح استیضاح وزیر در مجلس خواهد شد.

ست برای اینکه می توان تعداد قابل توجه   ضاح برخوردار ا ستی سیار خوبی برای ا شور از رشایط ب ضی که عموما وزیر ک �اینده نارا

شور، با بهزاد نبوی نایب  ضاح وزیر ک ستی ضا از �ایندگان برای ا ضا کنند پیدا کرد. نگارنده قبل از جمع اوری ام ضاح را ام ستی ورقه ا

رئیس اول مجلس و عضو موثر فراکسیون دوم خرداد در خصوص احت�ل استیضاح وزیر کشور مذاکره کرد. کروبی رئیس مجلس و دو 

مراه تعدادی دیگر از اعضــای هیات رئیســه عضــو مجمع تهران بودند و خود جز رای دهندگان به مصــوبه هیس مجلس بهنایب رئ

 .مجمع در معرفی استاندار زن بودند
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نبوی توصیه کرد ابتدا اصالحات پیروز شود سپس پیگیری مطالبات زنان ادامه یابد. در پاسخ، نگاره توضیح دادم که چنین برداشتی از 

حات صحیح نیست و اصالحات را به معنای پاسخگویی به مطالبات اقشار مختلف مردم از جمله زنان تفسیر کرد. نهایتا پیشنهاد اصال 

 .پیگیری کند جمهورنبوی این بود که وی مساله را از طریق هیات رئیسه مجلس و هیات دولت و رئیس

شت چندین روز، محمدعلی ابطحی، معاون پارملانی رئ صالحه کرد. وی پس از گذ ست م یس جمهور با نگارنده متاس گرفت و در خوا

شور مرافعه جدی در هیات دولت رخ  ستاندار زن و انکار وزیر ک صاب ا ضای مجمع �ایندگان تهران و انت ضیح داد که بخاطر تقا تو

سوی ست. در عین حال، مو سته ا ست و آقای خامتی �ایندگان زن را محق دان ستاندار زن نرفته و راه الری زیر بار ا  داده ا صاب ا نت

 .حل میانه را در انتصاب ارشف بروجردی به عنوان معاون اجت�عی وزیر کشور می دانند

در سطح معاونت وزارت کشور نیز تا آنزمان زنی حضور نداشت و این هم یک پیرشفت است گرچه به استانداری زن در این مرحله 

ی های شــهر، روســتا و اســتان به همراه بقیه امور اجت�عی در حوزه اختیار معاونت ختم �ی شــد. همچنین مســوولیت متامی شــورا

اجت�عی است و این مساله هم قابل توجه است. تصور نگارنده این بود که این یک گام به جلو است و هم هیات رئیسه مجلس و 

ــیده اند و تدبی ــده اند و به این راه حل میانی رس ــاله ش ر حکم می کند که این راه حل میانی را پذیرفته هم هیات دولت درگیر مس

شـــود. بنابراین ، اولین معاون اجت�عی زن هم در وزارت کشـــور منصـــوب شـــد و بعدها آقای الری از عملکرد خانم بروجردی ابراز 

 .رضایت هم داشتند

 بندی جمع

در مجموع می توان گفت در جاهایی که اعضــای فراکســیون زنان بخوبی اســرتاتژی های عمل را طراحی کرده و درســت و به موقع 

شد و برعکس در جاهایی که به  سخگویی به مطالبات زنان  شربد اهداف زنان و پا سیون در پی صیب فراک ستفاده کردند توفیقاتی ن ا

ا و کنشهای خشونت پرهیز مطالعه کافی و برنامه ریزی نشده بود، توفیق هم حاصل نشد. اندازه کافی در خصوص اسرتاتژیها، روشه

فراکسیون زنان در استفاده موثر از روش ها و کنش های خشونت پرهیز موفق بود و به همین دلیل هم است که کارنامه فراکسیون 
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و کنش های فراکسیون در   فاع است و بسیاری از اقداماتزنان چه در حوزه قانونگذاری و چه در حوزه نظارت بر دستگاه ها قابل د

 .طول تاریخ قانونگذاری در کشور منحرص بفرد بوده است

) ۱۹۹۴کنش های فراکسیون زنان قابل تطبیق با اصول دوازدهگانه کنش های خشونت پرهیزی معرفی شده توسط آکرمن و کروگلر (

ضعیت و حقیق زنان ایران پیگ ست که برای بهبود و سیون به دقت اهداف مورد نظر ا شد. در ابعاد قانونگذاری و نظارت ، فراک یری 

برای هر بخش را طراحی کرد و به توســعه قدرت ســازمانی فراکســیون از طریق ایجاد گروه مطالعاتی در مرکز پژوهش های مجلس، 

ـــجم با روزنامه نگاران پرداخ ـــازمان ها و فعاالن زنان، ارتباط منس ـــتمر با س ـــل ارتباط مس ـــیون به خوبی از اص ت. همچنین فراکس

اسرتاتژیک حمله به حریف و تنظیم اقدامات تهاجمی و دفاعی و ارزیابی مستمر حوادث و گزینه ها برای تصمیمگیری بهره گرفت. 

س سیون منع تبعیض علیه زنان و در بعد ارتقا مدیریتی زنان ا صویب الیحه الحاق به کنوان صول بویژه در ارتباط با ت شد. این ا تفاده 

ست. ه�نگونه که  شده ا رشیح  ستفاده کرد که در این مقاله ت سیون های تاکتیک های مختلفی را ا یک ” اعرتاض توام با اقناع“فراک

ه کرات توســط زنان �اینده هم در حوزه دیدیم که این روش ب]۳۷[روش بســیار مهم در کنش های خشــونت پرهیز معرفی می شــود

سیون  صویب الیحه الحاق به کنوان ستفاده قرار گرفت. اگر تذکرات پیاپی زنان در لزوم رسیدگی به ت قانونگذاری و هم نظارت مورد ا

ضات مکرر در غالب صویب �ی کرد. همچنین اعرتا شم این الیحه را ت ش شاید هیچگاه مجلس  تذکرات  منع تبعیض علیه زنان نبود؛ 

آیین نامه ای و نامه به رئیس جمهور زمینه لغو اع�ل سهمیه جنسیتی به رضر زنان دانشجو را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

صدی وزرات پست و تلگراف  شنهادی برای ت پزشکی فراهم کرد. همچنین �ونه دیگری از اعرتض و اقناع، رای عدم اعت�د به وزیر پی

هزینه ای بود که دولت اصالحات پرداخت تا بداند که با جدیت بیشرتی مساله ارتقا مدیریتی زنان را پیگیری �اید. و تلفن بود و این 

 .در مجموع �ایندگان زن فراکسیون زنان به خوبی از اختیارات و ابزار قانونی خود برای بهبود وضعیت زنان بهره بردند

  

http://bikhoshoonat.com/?p=2213#_ftn37
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 جین شارپ]۳۷[

 از وب سایت بی خشونت
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