
  
  

 بررسی اولويت های جنبش زنان 
 » تا قانون خانواده برابر«گفت و گوی 

 با زهره اسدپور، دالرام علی و مريم حسين خواه

، کنشگران جنبش زنان بر خواسته ها و مطالبات مشخصی پافشاری ١٣٨٨پيش از انتخابات تا : تا قانون خانواده برابر

به طور نمونه، جريان هايی که بر تغيير . که، جريان ها را می توان با خواسته های آنها شناسايی کرد به طوری . داشتند

 و کمپين قانون  ض به اليحه حمايت از خانواده،از جمله کمپين يک ميليون امضاء، اعترا: تاکيد داشتند قوانين تبعيض آميز 

 تغيير کرده است؛ ١٣٨٨برخی معتقدند خواسته ها و عملکرد جنبش زنان در سال های پس از انتخابات . بی سنگسار

در همين راستا، با برخی از کنشگران جبنش . همچنان که نيروهای درگير در اين جنبش با تغييرات بسياری مواجه بوده اند

ن در داخل و خارج از ايران به گفت و گو نشسته ايم تا بار ديگر اولويت های مسائل زنان، مطالبات و تاکتيک های زنا

متن حاضر به مصاحبه با دالرام علی، از فعاالن جنبش زنان و کمپين يک ميليون . مواجه آنان با اين مسائل را جويا شويم

سدپور فعال کمپين يک ميليون امضاء و از فعاالن زنان در رشت و مريم امضاء برای تغيير قوانين تبعيض آميز؛ زهره ا

 .حسين خواه، ديگر فعال کمپين يک ميليون امضا اختصاص دارد

 

 زهره اسدپور

  شکلی ندارندزنان ايران موجوديت همسان و هم

، به نقد »مسايل زنان ايران را در سال های اخير چگونه اولويت بندی می کنيد«زهره اسدپور در پاسخ به اين سوال که 

به نظرم بيش از هرچيز مهم است که تنوع درونی «: اولويت بندی مسائل زنان از سوی طبقه ای خاص پرداخته و می گويد

زنان ايران موجوديت همسان و هم شکلی ندارند و به همان ميزان نيز . ا در نظر بگيريممی ناميم ر» زنان ايران«آنچه ما 

اتفاقی که متاسفانه اغلب رخ می دهد، اين است که مطالبات و مسايل بخشی از زنان که . اولويت های يکسانی نيز ندارند

ومی زنان ايران طرح می شود و اين دسترسی به منابعی برای ابراز خواست های خود دارند به عنوان خواست های عم

موضوع که حتی اگر اين مسايل مشترک باشند، در طبقات و گروه های مختلف از اولويت های مختلفی برخوردارند ، 

از اين منظر به باور من بايد با حذر از تعميم آنچه که خود منطبق با خواستگاه طبقاتی و اجتماعی خود، به . مغفول می ماند

به ميان زنان . تلقی می کنيم، بگذاريم تا زنان خود از اولويت های خود بگويند» زنان«ه ی دارای الويت برای عنوان مسئل

برويم و نه بر اساس حدسيات خود، که بر اساس پژوهش و مطالعه ی علمی و مستند بگوييم که طبقات مختلف زنان ايران 



لی درک و شناخت اين اولويت در ميان فعاالن جنبش زنان بسيار به باور من جای خا. چه خواست ها و اولويت هايی دارند

 .»مشهود است

از سويی ديگر، من از آنچه که می بايست «: وی سپس به آنچه می بايست اولويت زنان از همه اقشار باشد اشاره می کند

به باور من خطر .  می گويماولويت و مسئله ی تمام زنان ايران مستقل از تنوع و گونه گونی درونی شان باشد نيز سخن

فزاينده ی جنگ و نظامی گری رو به گسترش، موجوديت جامعه ی ايرانی را با خطر مواجه کرده است و تنها حلقه ی 

کوچکی از زنان متصل به قدرت از اين نظامی گری فزاينده منتفع شده و باقی زنان به درجات مختلف از آن آسيب می 

اين مسئله از سوی مردم عادی که سال هاست در . در خور اهميت به نظامی گری نمی شودبه نظر می رسد توجهی . بينند

شنيده اند و به اين طريق نسبت به برهه ی حساس » خطرات خارجی«و » برهه ی حساس کنونی«زير بمباران تبليغاتی از 

های مختلف اجتماعی و جنبش زنان و هم از سوی فعاالن و کنشگران جنبش . کنونی، حساسيت زدايی شده اند ديده می شود

 .»که اگر خود مدافع اين شرايط نباشند، اهميت آن را به داليل مختلف ناديده می گيرند و يا مسکوت می گذارند

 تحوالت اقتصادی مسائل زنان را تحت تاثير قرار داده است

حوالت اقتصادی بر بسياری از مسائل جامعه دالرام علی در پاسخ به اولويت بندی مسائل زنان به اين نکته اشاره دارد که ت

به نظر می رسد که در «: و زنان تاثير گذاشته و در نهايت مسائلی را به اولويت های مطرح زنان در گذشته افزوده است

چند سال گذشته در ايران، تحوالتی در برخی حوزه ها روی داده است که مسائل زنان همچون ساير مسائل اجتماعی تا 

شدت گرفتن تحريم ها . تحوالت اقتصادی در چند سال گذشته يکی از تاثيرگذارترين آنهاست. ادی از آن متاثر استحدود زي

عليه ايران از سوی ديگر کشورها و همزمانی آن بااجرای سياست های خصوصی سازی در داخل باعث فشار اقتصادی بر 

ند که از نتايج فشارهای اقتصادی رنج می کشند اما بازتاب اگر چه اين تنها زنان نيست. طبقات محروم و متوسط شده است

زنان و دختران طبقات محروم در کنار تمام وظايف . اين فشارها خود را به اشکال متفاوتی در زندگی آنان نشان می دهد

.  در آن وجود داردکاری که عمدتا نه مهارتی را به آنان می آموزد و نه خالقيتی. خانگی به ناچار وارد بازار کار می شوند

حتی گاهی نه تنها امکان خروج از خانه و ورود به اجتماع را برايشان فراهم نمی کند بلکه به دليل آنکه در خود خانه انجام 

در . امکان تحرک حداقلی آنان و تعاملشان با جامعه را نيز از آنان سلب می کند..) کارهايی نظير بسته بندی و (می شود

 .ختی ها ماحصل مادی آن نيز چندان چشمگير نيست و امکان استقالل مالی را نيز در پی نداردکنار تمام اين س

آنان که در ساليان گذشته با ورود به دانشگاه ها، . زنان طبقه متوسط نيز به گونه ديگری از اين فشارها متاثر می شوند

بازار رقابتی کار به دليل گسترش بيکاری در جامعه امکان تحصيل يافته و حضور اجتماعی گسترده تری پيدا کرده اند، در 

گروهی که در انتظار ورود . جزو اولين گروه هايی هستند که از بازار کار کنار گذاشته شده و ناگزير خانه نشين می شوند

و ..) کنکور و يا پيش از آن، نظير کالس های (به دانشگاه ها هستند نيز به دليل عدم توانايی در تامين هزينه های تحصيلی 

يا تامين هزينه های زندگی در شهری ديگر، کم کم ناچار به کناره گيری از تحصيل شده و اندک اندک تعاملشان را با جامعه 

 .از دست داده و آنان نيز به دليلی ديگر خانه نشين می شوند



 

 دالرام علی

. در کنار خانه نشينی زنان و کمتر شدن حضور اجتماعی آنان و شکل گيری جامعه ای مردانه، خشونت گسترش می يابد

به اين ترتيب . اين خشونت که گاه خود پيامد ناتوانی مردان در برابر فشارهای اقتصادی است به خانه ها نيز کشيده می شود

چيزی که هم اکنون نيز تا حدود زيادی در جامعه و .  زنان و کودکان در سطوح مختلف گسترش می يابدخشونت عليه

باال رفتن آمار کودک آزاری های حاد گزارش شده در دو سال گذشته خود مشتی از خروار . خانواده ها قابل مشاهده است

قتصادی بر سن ازدواج و نرخ طالق نيز تاثير می دالرام علی در ادامه خاطر نشان می کند که چگونه فشارهای ا. است

 که اين به خودی خود منفی -از طرفی ديگر، افزايش فشارهای اقتصادی منجر به باال رفتن سن ازدواج می شود«: گذارد

. د و فرآيند ورود به بزرگسالی را برای آنان طوالنی تر می کن-نيست و در يک جامعه مدرن می تواند نشانه رشد نيز باشد

در نتيجه ازدواج اندک اندک تبديل به مفری برای استقالل و ورود به بزرگسالی می شود و نافرجام ماندن آن در نيل به 

 .هدفش، باعث باالرفتن نرخ طالق در جامعه خواهد شد

های گذشته طالق پديده ايست که همواره در ايران وجود داشته اما افزايش چشمگير نرخ طالق تغيير ديگريست که در سال 

هر چند طالق می تواند يک پايان دراماتيک نبوده و به نوعی تولدی دوباره تلقی . در ايران به وضوح قابل مشاهده است

شود اما در ايران گره خوردن آن با تبعيض های متعدد و نگرش های نادرست فرهنگی منجر به پديد آمدن مسائل گوناگونی 

و زنان سرپرست خانوار چنانچه توانايی تامين اقتصادی خود و کودکانشان را داشته لذا زنان تنها . برای زنان می شود

 راهی پر تالطم در مقابله با ديدگاه ها و نگرش - که در چنين اوضاع اقتصادی خود با مشکالت گوناگون همراه است-باشند

 .های منفی در جامعه را در پيش رو دارند

اعتياد اگر چه قدمتی . يگری هستند که در چند سال گذشته رو به گسترش بوده انداعتياد و ايدز در زنان دو مسئله ی د

همچنين بنا بر عقيده کارشناسان، . طوالنی در ايران دارد اما باال رفتن آمار آن در ميان زنان پديده ای نسبتا جديد است

رآورده های خونی آلوده و دومی ابتال از بيماری ايدز در ايران پس از پشت سر گذاشتن دو موج که اولی ابتال از طريق ف

طريق استفاده از سرنگ مشترک بوده است وارد موج سوم خود شده که به موج ابتال از طريق روابط جنسی شناخته می 

 .زنان يکی از قربانيان اصلی اين موج از بيماری ايدز خواهند بود. شود

ش است و بخشی نيز با توجه به سياست های اتخاذ شده اندک بخشی از آنچه گفته شد تاکنون روی داده و در حال گستر

که ... همه آنها در کنار مسائلی نظير نابرابری در قوانين مدنی، تفکيک جنسيتی در دانشگاه ها و . اندک نمودار خواهند شد

چنان الينحل باقی از سال ها قبل در رابطه با زنانی ايرانی مطرح بود، جای خواهند گرفت چرا که مسائل گذشته نيز هم



در . با توجه به پيچيدگی اين کالف ، اولويت بندی کردن مسائل يا اهم و فی االهم کردن آنها چندان ممکن نيست. مانده است

پايان بايد اضافه کنم، نبايد از نظر دور داشت که آنچه گفته شد، مسائلی هستند که عموم زنان جامعه در طبقات محروم و 

و همچنين ..) قومی، جنسی و ( رو بوده يا خواهند شد که به معنای در نظر نگرفتن مسائل اقليت ها متوسط با آن رو به

 .»گروه های خاص است

 

 مريم حسين خواه

 های همکاری موجود  تقويت شبکهيافتن راهکارهای نو؛ سازماندهی مجدد و

مريم حسين خواه، معتقد است اولويت ها نيستند که تغيير کرده اند بلکه شيوه دستيابی به آنها به عنوان اولويت جديد ظهور 

هايی که بخش های مختلف جنبش زنان در سال های گذشته پيگيری می کردند همچنان به قوت خود  اولويت«: کرده است

ما آنچه که در شرايط فعلی می تواند به عنوان يک اولويت جديد مورد توجه قرار بگيرد، يافتن راهکارهای نو باقی هستند، ا

در شرايط جديدی که در سالهای اخير به جامعه مدنی ايران به طور عام و جنبش زنان به . برای پيگيری اين مطالبات است

لی باالتر رفته است و به نظر می رسد که برخی شيوه ها طور خاص تحميل شده است، هزينه بسياری از روش های قب

همچون گفتگوی چهره به چهره با مردم يا طرح مطالبات زنان در رسانه های بزرگ و عرصه عمومی دشوارتر شده 

از سوی ديگر با تغييراتی که در بدنه جنبش «: حسين خواه همچنين به لزوم بازسازی نيروهای جنبش اشاره دارد. »است

های همکاری موجود نيز می تواند  ها و افراد فعال در جنبش ايجاد شده، سازماندهی مجدد و تقويت شبکه ن اعم از گروهزنا

به عبارتی ديگر در حال حاضر آنچه که تغيير کرده است . به عنوان يکی ديگر از مطالبات کنونی مورد توجه قرار بگيرد

 .»آن استخواسته های زنان نيست بلکه شيوه دستيابی به 

 جنبش زنان نيازمند افزودن شيوه های جديد به شيوه های گذشته است

) شرايط سه سال اخير(با توجه به شرايط فعلی » مطالبه محوری«دالرام علی در پاسخ به اين سوال که آيا هم چنان رويکرد 

ای زنان را در سال های گذشته چنانچه ما فعاليت ه«: می تواند مسير فعاليت های جنبش زنان را مشخص کند، می گويد

 يعنی تاکيد بر مطالبه ويژه ای –فرآيندی ببينيم که در ابتدا برای بلند کردن صدای زنان در جامعه ای مردساالر آغاز شد 

 و سپس رنگ و بوی مطالبه محوری به خود گرفت، می توانيم پيش -نداشت و بيشتر هدفش ديده شدن و شنيده شدن بود 

به عقيده من جنبش زنان همچنان هيچ يک از اين . ين فرآيند در آينده تغيير شکل هايی نيز پيدا خواهد کردبينی کنيم که ا

مراحل را به تمامی پشت سر نگذاشته و همچنان در عين حال که نيازمند فعاليت هايی برای ديده شدن و شنيده شدن صدای 

شايد با توجه به تغييرات پديد آمده که در . نيز نيازمند استزنان و درخواست مطالبات مشخص آنان است به خالقيت هايی 



بخش اول به تعدادی از آنها اشاره شد، فعاليت مسئله محور در حوزه های مختلف بتواند يکی از شکل های جديدی باشد که 

 .»جنبش زنان می تواند به فعاليت های خود بيافزايد اما اين به معنای ترک شيوه های گذشته نيست

به طور کلی من بر اين باورم که جنبش زنان نيازمند تغيير مسير از شکلی به شکل ديگر نيست «:  سپس تاکيد می کندوی

چرا که تاکنون نه مطالبات مشخص زنان پاسخی گرفته و نه . بلکه نيازمند افزودن شيوه های جديد به شيوه های گذشته است

د و آگاهی رسيده که مرتبا نيازمند يادآوری صدای زنان و ديدن آنها می توان اطمينان داشت که جامعه به سطحی از رش

 .»نباشد

 رويکرد مطالبه محور نبايد جايگزين نهاد سازی شود

ديگر عمل می زهره اسدپور رويکرد مطالبه محوری را کافی ندانسته و پرداختن صرف به آن را چشم پوشی از جنبه های 

اتفاقی که در سالهای اخير و به خصوص با اوج گيری کمپين يک ميليون امضا در ايران رخ داد اين بود که رويکرد «: داند

مطالبه محوری بيش از آنچه که توجيه کننده ی بخشی از کنشگری فعاالن جنبش زنان باشد، به همه ی کنشگری اين فعاالن 

ه به کنش جمعی مطالبه محور، ضروررت کنش هايی در جهت نهاد سازی و ارتقای آگاهی اهميت بيش از انداز. تبديل شد

در نتيجه با فروکش کردن کمپين، فقدان نسبی نهادهايی که بتواند از . های بنيادين فمينيستی را تا حدود زيادی به محاق برد

 تعريف کند، به شدت به جنبش زنان ضربه پراکنده شدن نيروها جلوگيری کند و چشم انداز های جديدی برای کار مشترک

به باور من رويکرد مطالبه محور به عنوان بخشی از کنشگری جنبش زنان و نه همه ی آن بسيار مهم است به ويژه در . زد

شرايط حاضر که هنوز بدنه ی جنبش آن چنان قدرتمند نيست که شاخه های مختلف آن بتوانند به تنهايی مطالبه ی خود را 

و البته . اما اين رويکرد نبايد به جای نهاد سازی در جنبش زنان عمل کند بلکه بايد در کنار نهاد سازی معنا يابد. برندپيش ب

مطالبه ی ای که می تواند محور کنش مشترک باشد بايد در پرتو تعامل و گفتگوی نهادها و فعاالن جنبش زنان و متناسب با 

به باور من مبارزه با نظامی .  و همه گير شدن مطالبه ی مورد نظر، تعيين شودتوان کنشگران و زمينه ی اجتماعی طرح

 .»گری در خود قابليت آن را دارد که آن مطالبه ی مشترکی باشد که حول آن کنش جمعی قدرتمندی را سازمان دهيم

  در صدر مطالبات زنان مطالبات حقوقی و مبارزه با خشونت

با «: تقد است که مطالبه محوری هم چنان جواب داده و تا تحقق خواسته ها بايد ادامه يابدمريم حسين خواه در اين رابطه مع

وجود همه تالش هايی که در چند سال اخير و در راستای رويکرد مطالبه محوری جنبش زنان انجام شده، همچنان بسياری 

شرايط سه سال اخير اگرچه روش های . نهاستازاين خواسته ها محقق نشده و نياز به ادامه فعاليت در راه دستيابی به آ

تالش برای رسيدن به اين خواسته ها را عوض کرده، اما در شرايط کلی زنان تغيير چندانی ايجاد نشده و ائتالف های 

موفقی که در سه سال اخير پيرامون برخی مطالبات و خواسته های مورد توافق گروه های مختلف زنان شکل گرفته است، 

 ». کارا بودن اين رويکرد استگواهی بر

مطالبات حقوقی زنان و مبارزه با «:  عليه زنان اشاره می کند وی سپس به اهميت مطالبات حقوقی و مبارزه با خشونت

 عليه زنان همچنان از مهمترين مطالباتی هستند که می توانند به عنوان يک اولويت، محور بسياری از فعاليت ها  خشونت

بته يافتن روشهای کار برای تحقق اين مطالبات در شرايط فعلی نيز کم اهميت تر از خود اين مطالبات نيست قرار بگيرد و ال

 .»و حتی می تواند به عنوان يک اولويت جديد در دستور کار قرار بگيرد



 بازسازی جنبش زنان نيازمند فضای امن و ايجاد ارتباط است

نبش زنان اکنون چگونه می تواند خود را بازسازی کند؟ و برای تقويت ج«مريم حسين خواه در پاسخ به اين سوال که 

بازسازی جنبش زنان و تقويت «: می گويد» نهادها و شبکه روابط فعاالن جنبش زنان در سطوح مختلف چه کار بايد کرد؟

نی خارج است و از نهادهای زنان از يک سو نياز به فضای آرام و امن در جامعه دارد که کنترل آن از دست فعاالن مد

سوی ديگر نيازمند گفت و گو، همفکری و ارتباط بين بخش های مختلف جنبش است که با وجود دشواری آن در شرايط 

فعلی و به دليل مهاجرت اجباری، زندانی بودن و فشارهای مداوم بر فعاالن زن، غير ممکن نيست و حتی در همين شرايط 

 .»فتنيز می توان راهکارهايی برای آن يا

ايجاد شبکه های ارتباطی بين فعاالنی که در چند سال اخير از ايران خارج شده اند و پررنگ «حسين خواه معتقد است که 

تر شدن ارتباط بين فعاالن داخل و خارج از ايران می تواند فعاليت هايی را که به صورت فردی يا درگروه های کوچک 

ی انجام فعاليت های مستقل اما در راستای اهداف مشترک جنبش زنان فراهم انجام می شود، هماهنگ تر و زمينه را برا

 .»کند

 جنبش زنان برای بازسازی نيازمند همدلی داخلی است

نمی توان يک نسخه تجويز کرد که با عمل به آن جنبش «: دالرام علی پاسح به اين سوال را دشوار دانسته و معتقد است

ت که جنبش زنان برای بازسازی خود از يک سو به همدلی داخلی و بازتعريف برخی وی معتقد اس. »زنان بازسازی شود

وی سپس به . فعاليت ها نيازدارد و از سوی ديگر با توجه به ريزش نيروهايش در سه سال گذشته، نيازمند جذب نيروست

چرا که از يک . آسانی نيستجذب نيرو در شرايط فعلی چندان کار «: دشواری های رسيدن يه اين نيازها اشاره می کند

طرف حواشی امنيتی در چند سال گذشته گسترش يافته و از طرف ديگر فعاليت به منظور تامين هزينه های زندگی، عمده 

ايجاد همدلی و بازتعريف فعاليت ها نيز . وقت افرادی را که می توانند جذب اين فعاليت شوند به خود اختصاص داده است

به اين منظور گروه های مختلف بايد بتوانند از فعاليت های يکديگر مطلع شوند، در . جه استبا مشکالت ديگری موا

. اين فعاليت ها با توجه به حواشی امنيتی، با سختی هايی همراه است. جلسات متعدد و مشترک شرکت کرده و همفکری کنند

اين مسئله کار را . ست داده يا از آنها دور استاز طرف ديگر جنبش زنان بخشی از نيروهای کارآمد خود را به نوعی از د

 .»سخت تر می کند

برای برون رفت از بن بست موجود اشاره » فعاليت متمرکز در قالب گروه های کوچک تر«در نهايت علی به راه حل 

ه گفته شد، با وجود همه آنچ«: کرده و هم چون حسين خواه بر لزوم ارتباط بين بخش های مختلف جنبش زنان تاکيد دارد

فعاليت متمرکز در قالب گروه های کوچک تر، ايجاد حداقلی از همدلی و همفکری و انجام برخی پروژه های مشترک و 

همچنين ايجاد ارتباط با گروه هايی که نه در قالب جنبش زنان بلکه در قالب سازمان های مدنی کوچک مشغول فعاليت در 

 .»ر خالقيت و نوآوری و پرهيز از تکرار هميشه می تواند راهگشا باشدرابطه با مسائل اجتماعی هستند، در کنا

 نهادهايی مبتنی بر مبناهای فکری تشکيل دهيم

به باور من روند نهادسازی کنونی بايد «: زهره اسدپور به راه حل کامال متفاوتی برای بازسازی جنبش زنان اشاره می کند

اغلب ما عادت کرده ايم تا خود را . نوع آنچه که فمينيسم ناميده می شود، توجه شودبا قدرتمندی ادامه يابد و بيش از اين به ت



فعال جنبش زنان بناميم، اين عبارت بسيار کلی است، بايد بياموزيم تا نه تنها از فمينيست ناميده شدن خود نهراسيم بلکه هم 

اين موضوع پذيرفته شده . ت ها را مشخص کنيمميان کنشگران جنبش زنان و هم ميان مخاطبان خود مرزبندی ميان فمينيس

هر کدام از ما بايد از خود بپرسيم که چگونه فمينيستی هستيم؟ نظرما . است که چشم انداز های فمينيستی بسيار متنوع اند

درباره ی تفاوت ميان زن و مرد چيست؟ درباره ی ساختارهای سرکوبگر چگونه می انديشيم؟ راه حل کالن ما برای 

ری چيست؟ درباره ی دين چه موضعی داريم؟ و بکوشيم تا پاسخ اين سئوال ها را از تاريخ جنبش زنان و منابع براب

بايد نهادهايی مبتنی بر مبناهای فکری تشکيل دهيم و گام های عملی خود را مطابق با نسبتی که با . تئوريک موجود بيابيم

 .»افق فکری ما دارد بسنجيم

عالوه بر آن بايد «: ه می بايست مراقب بازسازی روابط سلسله مراتبی ميان تهران و شهرها بودوی سپس گوشزد می کند ک

مسئله ی مخالفت با ساختار سلسله . از دستاوردهای جنبش زنان که ما خود بی واسطه با آن درگير بوده ايم بيشتر بياموزيم

ئله ی ساختارهای غيررسمی و مقابله با آن هنوز چالش مراتبی به نظر می رسد که در جنبش زنان نهادينه شده است اما مس

و نگذاريم رابطه ی . عالوه بر اين بايد نگران بازسازی رابطه ی سلسله مراتبی ميان تهران و شهرها باشيم. برانگيز است

در مراسم که » پنل شهرستان ها«به باور من نمونه ای چون . مرکز و پيرامون ميان فعاالن تهران و شهرها ادامه يابد

وقتی بديهی . مارس در تهران شاهد آن بوديم نمونه ای از رابطه ی مرکز و پيرامون بين تهران و شهرهاست٨بزرگداشت 

 البد به فعاالن -هستند که بايد در پنلی به گزارش کار خود... به نظر برسد که اين فعاالن مثال رشت و قم و ساری و 

ين شهرها مستثنی می شود، نا خودآگاه به جايگاهی فراتر برای تهران صحه گذاشته ايم  بپردازند و تهران از ميان ا-تهرانی

 .»و اين به نوبه ی خود به حاشيه راندن شهر ها منجر می شود که بيش از هر چيز به جنبش زنان آسيب می رساند
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