
 :گواهان

 Fronteversimo  جنبشسبک وها و مدارج علمی تحصیلی طرفداران و حامیان صداها، چهره

(یو فعال اجتماع سندهی)نو یانصار نایدکترن  

 

 با دکتر نینا انصاری   Myriam Defilippiی میریام دفیلیپی  مصاحبه

با   Donna Moderna، سر دبیر Myriam Defilippiِی طوالنی را که خوشحالیم که این فرصت را داریم که بخشی از مصاحبه

 ، منتشر کنیم.باشدمینیز  Fronteversismo جنبش ینینا انصاری، که از طرفداران برجستهدکتر  بلند آوازهاجتماعی فعال 

 بیوگرافی نینا انصاری

 است. "زنان در ایران یجواهرات اهلل، داستان ناگفته"کتاب ی نینا انصاری محقق، مورخ، کارشناس جنبش زنان در ایران و نویسنده

 سالگی با شروع انقالب اسالمی کشورش را ترک کرد. 12در تهران به دنیا آمد و در سن  وی

و  Barnard Collegeجامعه شناسی از کالج برنارد ی در رشتهخود را  کارشناسی که در شهر نیویورک بزرگ شد، مدرک وی 

ی دکترای خود را در رشته 2013در سال همچنین  دریافت کردی مطالعات خاورمیانه از دانشگاه کلمبیا کارشناسی ارشد خود را در رشته

 تاریخ در دانشگاه کلمبیا به پایان رساند.

 کند.همکاری می Women’s eNewsو وب سایت  Huffington Postبه طور منظم با هافینگتون پست  نامبرده

های هایی است که به سیاستسازمانو  متحد زنان سازمان مللملی ی آمریکایی زنان دانشگاه، سازمان ملی زنان و کمیتهعضو انجمن  او 

 است.گذاران برتر ایران در توییتر عمومی و حمایت از آموزش، خیریه و اهداف مرتبط با جنسیت اختصاص دارند. او همچنین یکی از تاثیر

 

 Fronteversismoی و جنبش نینا انصار

کنم. من از او را به خاطر مهربانی، فرهنگ و اشییتیا ش تحسییین می Giuseppe Siniscalchiی کمن عمیقا جوزپه سییینیسییکال"

شیوه سگزارم، زیرا او به  صلح کمک میسپا جنبش هنری خود، پیام ، Fronteversismoجنبش کند. او از طریق ای خاص به دنیای 

 که اغلب از خود کلمات  درتمندتر است. شودکند و هنر تبدیل به یک زبان رنگارنگ و جهانی میمیصلح را منتقل 

او اعتقاد به گفتگو و حل مسالمت آمیز ی دهد. ویژگی بارز فلسفهبین هستی و رفتار انسان را به ما نشان میی های او رابطهنقاشی

 ."عظیمی برای صلح است دارای پتانسیلFronteversismo جنبش منازعات است. 
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 کتاب نینا انصاری  یدرباره

 نام کتاب خود را جواهرات اهلل انتخاب کردید؟ چرا 

و فمینیست  نظر صاحبی جنبش فمینیستی در غرب، به نقل  ولی از یک ق دربارهیدر تحق"

برخورد کردم که جنبش زنان را با  Alice Stokes Paulآمریکایی به نام آلیس استوکس پل 

کردم که جنبش زنان نوعی موزاییک است همیشه فکر می من "کرد: میت توصیف ااین عبار

به دست گذاریم، سپس در پایان یک موزاییک عالی میهر کدام از ما سنگ کوچکی  که در آن 

های متفاوتی دارند، و نگرشها تصویر موزاییک به من الهام بخشید. زنان ایرانی دیدگاه .وریمآمی

هر زن یک سنگ  یمتی منحصر به فرد است و با هم  ها در آرزو و تالش برای آزادی با یکدیگر متحد هستند.آن لحااما در عین 

 ". جواهرات خالق ما، خداوند استی دهندهنشان

  هدف اصلی کتاب شما چیست؟

کند که که خواهرخواندگی جهانی زنانی را آشکار می ،در طول تاریخ ایران استادای احترام به بسیاری از زنان  درتمند کتاب این "

شکند و تعداد بیشماری از ای در مورد زنان ایرانی را در هم میفرضیات کلیشهاز برخی  اند.درنوردیدهمرزهای دین، نژاد و فرهنگ را 

جنسیتی مبارزه های تبعیض آمیز هدف معکوس کردن سیاست در نبردی دشوار باکه  کندزنان شجاع در ایران امروز را برجسته می

  ".تبعیض آمیز سرکوب شده است تقدیم به هر فردی است که توسط ایدئولوژی :داردتری نیز کنند. جواهراهلل مرزها و اهداف گستردهمی

 دارد؟ مختلفیهای اشکال و اندازه feminismآیا فکر می کنید فمینیسم 

فرهنگی خود ی را در زمینه feminismحق دارد مانترای فمینیستی را بر اساس دیدگاه خود تعریف کند. او باید فمینیسم  یهر زن"

، حجاب داشته باشدتصمیم بگیرد  آمداگر زنی با تحصیالت عالی و کار کنند.انتقاد میاز زنان محجبه  امروزه بسیاری از مردمتعریف کند. 

،  ابل  بول نیست و ناشی از انتخاب شودزن تحمیل  هندارم. ولی در صورتی که حجاب از طرف دیگری بآن  باشخصا هیچ مخالفتی من 

 ."خود او نیست

ای که پس از امروزه در ایران تعداد زنان در مقاطع تحصیلی عالی از مردان بیشتر است، با توجه به پدیده

 چگونه این اتفاق افتاد؟ ،ایجاد کردهای زیادی برای زنان رخ داد و محدودیت 1357انقالب 

سازی زنان ختم شد. آیت اهلل خمینی در وا ع بینی نشده ا دامات رژیم اسالمی است که از  ضا به توانمنداین یکی از پیامدهای پیش"

های تحصیلی به برخی از رشته. با توجه به تحصیالت عالی، در اوایل انقالب، ورود زنان کرداز امر تعلیم و تربیت همه، از جمله زنان دفاع 

ها حضور داشتند. تحمیل حجاب و اجبار آموزش رشتهی به تدریج و تقریبا در همهزنان ایرانی ها، ممنوع شد. با این حال، در طول سال

ی که توسط های سنتی  رار گرفت که نمی توانستند با روند غربدر سطوح ابتدایی و متوسطه مورد استقبال اکثر خانواده تک جنسیتی

ای به چنین فضای پاکیزه کردند که دخترانشان را درآن والدین احساس امنیت میسلطنت پهلوی به راه افتاده بود ارتباط بر رار کنند. 

 . "مدرسه بفرستند

یه گذشته در وین وئای که در ژبا نگاهی به آن از منظر بشر دوستانه، به نظر شما پیامدهای توافق هسته

 چه خواهد بود؟ ،امضا شد
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ها جمعیت ایران ها به شدت و برای سالحقوق بشری نبود. با این حال، تحریمهای مذاکرات مربوط به نقض حقوق زنان و سایر نگرانی"

خوشبین . به همین دلیل است که من محتاطانه هم باز شونددیگر  هایروزنهباز شود،  ی امیدروزنهرا ضعیف کرده است. امیدوارم اگر یک 

 ."تواند آغاز چیزهای بهتری باشد، از جمله حقوق زنان و آزادی بیشتر برای ایرانیان به طور کلیها به طور بالقوه میهستم که لغو تحریم

 ما در غرب چگونه می توانیم به زنان ایرانی کمک کنیم؟

فرض غیر منطقی  وانین مردساالرانه ضعیف ل پیشباید در جلب توجه به وضعیت اسفناک زنان در ایران که به دلی جهانیی جامعه"

ما مسئولیت جمعی داریم که صدای هر کسی یا هر گروهی را که به ناحق مورد ظلم  رار گرفته است، ی . همهمشارکت کنداند، شده

 ". ما را در این تالش یاری کنند توانندبا ماهیت بدون مرزشان میهای اجتماعی تقویت کنیم و رسانه

ی گیرد. دریافت کنندهخیریه مختلف تعلق می موسسات و هاسازمانبه  ایشان کل درآمد حاصل از فروش کتاب جواهراهلل از درصد  100

 کند.زنان جوان محروم در ایران را توانمند می که خیریه که بیش از یک دهه استی است، یک موسسه OMID اصلی بنیاد 


