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Encounter, as a contemprary art event, is back again with a novel approach to artistic production. 
Encounter is a new way for an enhanced interaction between the curator and the photographer; 
something akin to the connection between the language as medium and that of photography. 
Over a five-weeks period, a curator and five photographers present their study, which is the re-
sult of their photographic encounters with interior and exterior spaces. The curator’s interaction 
with these works of art, mainly through linguistic processes, creates an atmosphere in which the 
photographed objects are assigned further semantic roles, assuming new meanings.
Such a constant artistic dialogue between the curator and the photographer allows a deferment 
of meaning, giving the objects the ability to assume roles far beyond the frame. Therefore, the 
spectator’s conventional understanding of objects and arts is effectively challenged. In other 
words, the statements accompanying these photos, connect the objects’ semantic role to the 
world outside the frame, helping the spectator to extend what is inside the frame to meanings 
outside it. Hene, this encounter invites the spectators to reconsider their understanding of ob-
jectivity in photography.     

Roham Shiraz - Curator

رویــداد رویارویــی 2 در مهرمــاه ســال 1398 و در ادامــه ی مامرســت قبلــی اش، رویــداد رویارویــی 

ــر اســاس آن  ــر هــری اســت. شــیوه ای کــه ب ــد اث ــرای تولی ــازه ب 1، مشــقی در جهــت شــیوه ای ت

تعامــل مخصوصــی مابیــن کیوریتــور و عــکاس - بــه مثابــه ی همــکاری  رســانه ی زبــان بــا رســانه ی 

عکاســی– برقــرار شــده اســت. 

در ایــن رویــداد، طــی پنــج هفتــه، یــک کیوریتــور و پنــج هرمنــد مبــادرت بــه ارائــه ی ماحصــل 

مشــقی می کننــد کــه در وهلــه  اول از مواجهــه عکاســانه ی عــکاس بــا فضا هــای داخلــی و خارجــی 

شــکل گرفتــه اســت. در وهلــه دوم، از تعامــل کیوریتــور بــا ایــن مواجهــات در خــال فرآیندهــای 

زبانــی، نقــش فرضــی و گســرش  یافته تــری بــرای اشــیای عکاســی شــده شــکل گرفتــه اســت. 

ایــن تعامــل در گفتگویــی دایمــی مابیــن کیوریتــور و عــکاس رد و بدلــی هرمندانــه را شــکل داده 

اســت، به گونــه ای کــه اجــازه منی دهــد شــی عکاســی شــده رصفــاً در قــاب عکاســانه معنــای خــود 

را کامــل کنــد. در نتیجــه، فهــم تاریخــی مــا از اشــیا و مفاهیــم نیــز بــه چالــش کشــیده می شــود. 

بــه ایــن ترتیــب، نوشــته  های همراهی کننــده ی عکس هــا، گســرش دهنده  یــا وصل کننــده ی 

نقــش مفهومــی اشــیا از داخــل قــاب عکــس بــه خــارج از آن و بــه مفاهیــم فرضــی و تــازه ی زبانــی 

هســتند. گسرشــی کــه بیننــده را وامــی دارد نــه تنهــا در خوانشــش از مفاهیــم تاریخــی، بلکــه در 

خصوصیــت عینیت گرایــی عکاســی نیــز تجدیــد نظــر کنــد.

                                                                                            رهام شیراز    

                                                                                             کیوریتور     

@shirazroham
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Even the Mother is not in Possession of the Child in Her Rented Womb

On one side is the client and on the other side is the labor; tenant and wager. The 
client is a tenant and for some reason lacks the ability to nurture and produce. Not 
fertile yet able afford fertility. For possession, needful of a nest appropriate and 
trustworthy to nurture and work. The hired labourer is however fertile. Strained 
by life, bound to commit herself to the tendency of the infertile client who can 
pay the price.Temporarily bears, but one day is obliged to relinquish what she 
fosters. For one the road bends, while the other has reached the end. One chases 
the other. They need one another. One collaborates to dream and the other to 
realize it. Both able to exploit the other’s disadvantage.

Siavash Hamidi - Photographer

حتی مادر هم بچه ِی رحِم اجاره ای اش را مالک نیست. 

یک طرف کارفرماست و طرف دیگر کارگر، مستاجر و اجیر.

کارفرمــا مســتاجر اســت و بــه هــر دلیلــی، توانایــی پــرورش و ســاخت را نــدارد. بــارور نیســت 

امــا می توانــد هزینــه ی بــاروری را بپــردازد. بــرای متلــک، محتــاج بســری مناســب و قابــل اعتــامد 

بــرای پــرورش و کار اســت.

ــه ای  ــت هزین ــی، حــارض اســت در ازای دریاف ــر فشــار زندگ ــارور اســت. زی ــا ب ــر ام ــر اجی کارگ

خــودش را وقــف پــرورِش خواســت کارفرمــای نابــارور کنــد. موقتــاً پــرورده ای را بــه دوش 

می  کشــد کــه ناچــاراً روزی بایــد تحویلــش دهــد. 

ــم  ــِی ه ــر دو در پ ــت. ه ــیده اس ــط رس ــای خ ــه انته ــری ب ــاده و دیگ ــره  افت ــی در کارش گ یک

ــری  ــد و دیگ ــکاری می کن ــک آرزو هم ــه ی ــل ب ــرای نی ــی ب ــد. یک ــاز دارن ــم نی ــه ه ــد. ب می گردن

ــد.         ــر را دارن ــاز یکدیگ ــردن از نی ــره ب ــوان به ــر دو ت ــامن آرزو. ه ــق ه ــرای تحق ب

                                                                                      سیاوش حمیدی

                                                                                             عکاس

@siavashhamidi
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رحــم اجــاره ای روشــی اســت کــه در آن یــک زن )مــادر جایگزیــن( فرزنــد زوجــی را کــه 
بــه روش هــای معمــول قــادر بــه بچــه دار شــدن نیســتند در رحــم خــود حمــل می کنــد.

Rental womb is a method through which a woman (the surrogate 
mother) carries the child of an infertile couple. 
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مادر باید جوان و متاهل باشد و با ارائه  گواهی سامت روحی، روانی و جسامنی برای 
حمل به مدت نه ماه اجیر می شود.

The mother should be young and married, and submit a certif-
icate of approval for her mental, physical and spiritual health. 
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حارض در قاب:

فواد: جوشکار / اهل کابل، افغانستان / حقوق ماهیانه ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان

اشیا در قاب:

۶ مر سیم سیاه / ۲۴.۰۰۰ تومان

۴ مر کابل برق سیاه / ۱۲۰.۰۰۰ تومان

نردبام چوبی بلند / ۲۱۰.۰۰۰ تومان

پنجره کوچک دوجداره / ۱۸۰.۰۰۰ تومان

در فلزی ورودی / ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

سنگ سفید کف / ۲۵ مر / ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

سنگ سیاه دیوار / ۵.۵ مر / ۲.۷۵۰.۰۰۰ تومان

گچ کاری دیوارها و سقف / ۷۵ مر / ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

جمع کل: ۴۳.۷۸۴.۰۰۰ تومان

غایب در قاب:

فواد در جنگ خانواده خود را از دست داده و رسپرستی برادر کوچکش را به عهده دارد. هزینه 

معمول زندگی در طبقه کارگر روزی حدود ۲۵.۰۰۰ تومان است، یعنی ماهیانه ۷۵۰.۰۰۰ تومان.

شارژ ماهیانه یک واحد آپارمتان این ملک ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان است.

۴۰ مر البی ساختامن / مری ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان / ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

Present: 
Fowad: Welder / from Kabol, Afghanistan / monthly salary 1,600,000 Tomans

Objects in the frame:
6 metres black wire / 24,000 Tomans
4 metres black electricity cable / 120,000 Tomans
Long wooden ladder / 210,000 Tomans
Small double-glazing window / 180.000 Tomans
Metal entrance door / 25,000,000 Tomans
White stone floor / 25 meters / 12,500,000 Tomans
Black stone wall / 5.5 meters / 2,750,000 Tomans
Stucco wall and ceiling / 75 meters / 3,000,000 Tomans
Total price: 43,784,000 Tomans

Absent:
Fowad has lost his family in the war and has his younger brother to care for. 
The daily expenses of the working-class is estimated at 25,000 Tomans a day, 
meaning 750,000 Tomans per month. 

The cost of an apartment’s monthly utilities in this property is 1,200,000 Tomans. 
40 meters of corridor / 25,000,000 Tomans per meter / Total price: 1,000,000,000 Tomans
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حارض در قاب:

حسام: کارگر ساده / اهل هرات، افغانستان / حقوق ماهیانه ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

اشیا در قاب:

۸ مر لوله قرمز / ۴۸۰.۰۰۰ تومان

 ۶ مر سیم سیاه / ۲۴.۰۰۰ تومان

فرقان زرد رنگ / ۳۴۰.۰۰۰ تومان

استامبلی / ۴۰.۰۰۰ تومان

سطل آشغال آبی / ۵۸.۰۰۰ تومان

کابینت فلزی مستهلک / ۱۶۰.۰۰۰ تومان

۳ عدد شیر آب مستهلک / ۹۰.۰۰۰ تومان

عایق بندی فلزی سقف / ۲۰ مر / ۴.۲۰۰.۰۰۰ تومان

جمع کل: ۵.۳۹۲.۰۰۰ تومان

غایب در قاب:

حسام تازه ازدواج کرده است. او برای تهیه وسایل خانه )جهیزیه( باید حدود دو لگ افغانی 

داشته باشد.

دو لگ افغانی در حال حارض چیزی حدود ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان است.

۲۰ مر پارکینگ / مری ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان / ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

Present: 
Hesam: Simple worker / from Harat, Afghanestan / monthly salary 
1,400,000 Tomans

Objects in the frame:
8 meters of red pipe / 480,000 Tomans
6 meters of simple black wire / 24,000 Tomans
Yellow wheelbarrow / 340,000 Tomans
Steel gold pan / 40,000 Tomans
Blue garbage bin / 58,000 Tomans
Used metal cabinet / 160,000 Tomans
3 used water faucets / 90,000 Tomans
Metal insulation of the ceiling / 20 meters / 4,200,000 Tomans
Total price: 5,392,000 Tomans

Absent:
Hesam has recently married. To prepare the household goods he 
needs about 2 Afghan Lags. 
2 Afghan lags are now estimated at about 40,000,000 Tomans. 
20 meters of parking space / 25,000,000 Tomans per meter / Total 
price: 500,000,000 Tomans
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حارض در قاب:

استاد کرم: رسکارگر / اهل بروجرد، لرستان / حقوق ماهیانه ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان

اشیا در قاب:

۴ مر سیم قرمز / ۱۶.۰۰۰ تومان

چهارپایه فلزی / ۳۴۰.۰۰۰ تومان

بشکه سبز و آبی / ۱۲۰.۰۰۰ تومان

الوار چوبی / یک عدد / ۷۰.۰۰۰ تومان

تیرآهن / یک شاخه / ۵۸۰.۰۰۰ تومان

عایق بندی فلزی سقف / ۵۰ مر / ۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان

گچ کاری دیوارها و سقف / ۹۵ مر / ۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان

جمع کل: ۱۱.۲۲۶.۰۰۰ تومان

غایب در قاب:

برادرش بخاطر تصادف و پرداخت دیه در زندان به رس می برد. کرم برای کمک و پرداخت دیه 

در تاش است. دیه یک مرد در حال حارض ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان است.

۵۰ مر پارکینگ / مری ۲۵۰۰۰۰۰۰ تومان / ۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

استاد کرم برای خرید این پارکینگ نیاز به حقوق ۴۹ سال از عمر خود دارد. در حالی که برای 

پرداخت دیه به ۱۰ سال حقوقش نیاز دارد.

Present: 
Master Karam: Foreman / from Brujerd, Lorestan / monthly salary 2,100,000 Tomans

Objects in the frame:
4 meters of red wire / 16,000 Tomans
Metal footstool / 340,000 Tomans
Green and blue barrel / 120,000 Tomans
Wooden Lumber / One piece / 70,000 Tomans
Metal girder / One piece / 580,000 Tomans
Metal ceiling insulation / 50 meters / 7,500,000 Tomans
Stucco walls and ceiling / 95 meters / 2,600,000 Tomans
Total price: 11,226,000 Tomans

Absent:
His brother is imprisoned because of a car accident and the wergild he has to pay. 
Karam is struggling to help with paying the wergild. The price of this accidental homi-
cide now stands at 270,000,000 Tomans. 

50 meters of parking space / 25,000,000 Tomans per meter / Total price: 
1,250,000,000 Tomans
Master Karam needs to labor for 49 years of his life to buy this parking space. Never-
theless, the money he earns in 10 years suffices for the wergild. 
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حارض در قاب:

محمد آقا: در استخدام رشکت آسانسور / اهل )دج، الربز / حقوق ماهیانه ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

اشیا در قاب:

۵ مر سیم سیاه / ۲۰.۰۰۰ تومان

۱۴ کیسه سیامن / ۲۲۰.۰۰۰ تومان

بشکه سبز / ع)، ۰۰۰ تومان

گج ک(ری دیوارها / ۶۰ مر / ۵.۸۰۰.۰۰۰ تومان

جمع کل: ۶.۱۱۰.۰۰۰ تومان

غایب در قاب:

فرزند سوم محمد به زودی به دنیا ت ی ایًد. تحت پوشش بیمه نیست. در تاش برای گرفنت 

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان وام از رشکت برای ت+ل( فرزندش است.

۶۵ مر پنت هاوس / مری ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان / ۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

Present: 
Mr. Mohammad: Employed by the elevator company / from Ka/je, Alborz / monthly salary 
1,800,000 Tomans

Objects in the frame:
5 Meters black wire / 20,000 Tomans
14 bags of cement / 220,000 Tomans
Green barrel / t_., Tomans 
Stucco wall / 60 meters / 5,800,000 Tomans
Total price: 6,110,000 Tomans

Absent:
Mohammad’s third son is due to g;ds born soon. He does not have insurance coverage. He 
struggles to receive a 15,000,000 Toman loan from the company to be able to afford the 
costs for his son to f:s’w rn

65 meters of Penthouse / 70,000,000 Tomans per meter / Total price: 4,550,000,000 Tomans
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حارض در قاب:

عرفان: تاسیسات / اهل قم، قم/ حقوق مهیانه ۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان

اشیا در قاب:

۵ مر سیم سیاه / ۲۰.۰۰۰ تومان

چهارپایه فلزی / ۳ عدد / ۱.۰۲۰.۰۰۰ تومان

ضایعات فلزی / ۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان

ع اق بندی سقف / ۱۰ مر / ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

برچسب ایمنی / ۱۵.۰۰۰ تومان

جمع کل: ۴.۷۵۵.۰۰۰ تومان

غایب در قاب:

عرفان به همراه همکارش در یک ا(اق زندگی میکنند که حر روز برای آمدن به اینجا ۱:۳۰ @ت 

در راه هستند وفاصله محل زندگی تا کارشان بشر از ۱۳ کیلومر است. هزینه ماهانه رفت و 

آمد او بااتوبوس رشءت واحد ۵۲.۰۰۰ تومان است. در یک سال گذشته دو ۱۲ث مریض شده و 

بیمه نیست، هزینه پزشکی او ۲۱۰.۰۰۰ تومان شده است.

۱۲ مر پارکینگ / مری ۲۵۰۰۰۰۰۰ تومان / ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۹ مر حیاط مشاعات / مری ۲۶×&ت ۴ تومان / ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان 

جمع / ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

Present: 
Erfan: Handyman / from Ghom / monthly salary 1,900,000 Tomans

Objects in the frame:
5 Meters black wire / 20,000 Tomans
Metal footstool / 340,000 Tomans
Metal rubble / 2,300,000 Tomans
Cg;iling insulation / 10 meters / 1,400,000 Tomans
Caution tag / 15,000 Toman
Total price: 4,755,000 Tomans

Absent:
Erfan and his colleague live together in a single room. Every day it takes them 1 hour 
and 30 minutes to get from their residence to the place where they work, which is 
located 13 Kilometers away. The commute costs them 52,000 Tomans by bus. In the 
past year he has twice fallen sick and he is not insured. The cost of his medication 
came to 210,000 Tomans. 
12 Meters of parking space /  25,000,000 Tomans per meter / Total price: 
300,000,000 Tomans
9 Meters of shared yard /  34.grez Tomans dsk .,a; / Total price: 225,000,000 Tomans
Total price: 525,000,000 Tomans
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حارض در قاب:

حم&د: برق کار / اهل ارومیه، @×ث۶ غربی / درآمد ماهیانه ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اشیا در قاب:

۳ مر( ][ سیاه / ۱۲.۰۰۰ تومان

نردبان چوبی / ۱۱۵.۰۰۰ تومان

سنگ سیاه ٪،&۵/ ۱۵ مر / ۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان

سنگ سفید کف / ۸ مر / ۵«۲۶۱۰) تومان

سنگ شکسته / ۳ مر / ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

گچ کاری دیوارها و سقف / ۲۵ مر / ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان

جمع گ×٪: ۱۵.۵۲۷.۰۰۰ تومان

غایب در قاب:

مجرد است و تصمیم به &۲غٌ اح دارد. برای تشکیل خانواده نیاز به ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان برای 

اج:ة یک آپارمتان دارد و هزینه )صبئ برای مراسم عروسی و هدیه ای برای عروس در ضمن برای 

خرید قسمتی از وسایل منزل هم باید با همرس خود مشارکت کند.

۴» أسهت اب مشاعات / مری ۲۵۰۰۰۰۰۰ تومان / ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۴ مر آپارمتان / مری ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان / ۷ضژر۲) × تومان

Present: 
Hamwh: electrician / from Urmia, west  $2vldr.p/ monthly salary 2,500,000 Tomans

Objects in the frame:
3 Meters black wote / 12,000 Tomans

Wooden ledder / 115,000 Tomans
Black stone 5”:s, / 15 meters / 7,500,000 Tomans

White stone floor  / 8 meters / ‘;w14.+ Tomans
piece of stone / 3 meters / 1,500,000 Tomans

Stucco wall and cilling / 25 meters / 2,400,000 Tomans
tovlw price: 15,527,000 Tomans

Absent:
He is single and he desides sk;{km . He needs 80,000,000 Tomand for Rlwen an 
apartmjennt and his wed}2[ding ceremony nedds some primary equipments  to 

share with his bride.

4 ?Zdks of SJerd space /  25,000,000 Tomans per meter / Total price:200,000,000 
Tomans

4 Meters of apar+1-mnt/ 60,000,000 Tomans m?>< .,a; / Tdk?>< l k 502 Tomans
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حارض در قاب:

رسوش: ٫، ل غص و برق کار ۲ق س / رودرس / درآمد (حا۵۲آتومان

اشیا در قاب:

=أ×» برقی / ۴۵۸.۰۰۰ تومان

۴٪-، چوبی / ۳ عدد / ۹ ثرذرص ۴ تومان

بشکه گونی پیچ / تق ٍُ٪ تومان

گچ کاری ءه( و سقف ×/ یل مر / ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان

جمع کل: ۹ق(۳۹۳غ تومان

غایب در قاب:

برای داشنت یه کارگاه کوچک در٪صازس نیاز به ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ت غلرثح دارد. تغلرث 

×بٍخت او ۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان است. برای تامین این ۳،غ ت نیاز به لایراض ماه حقوق چه{ دارد.

۱×مر نپهتبز / مری ع× تومانتذد / ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

Present: 
Soroosh: }zMs[ / f>Om Roodsar / skqly salary 02-}30Tomans

Objects in the frame:
qwomC./k wire / 458,000 Tomans
Wooden 4&)@_l / 3 pwox / 92oa:mn Tomans
BO,wkx .Covrso with / ml;w9>CM Tomans
Cg;iling insulation Flowjn / kdw22 meters / 2,100,000 Tomans
Total price :k2049”:{ Tomans

Absent:
For organaisinfk an small work space #72(@ needs a 250,000,000 Tomans lfemsd”. 
OB:”@ fk^# 2,300,000 Tomans. for procuring this m$kf7& needs k#@ salry LK2#.

1 Meters laspwk?}e / lep3232s per meter / 900,000,000 Tomans
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ژولیــا کریســتوا واژه ی /Chora/ را از افاتــون عاریــه می گیــرد تــا ســامانه ی لزومــاً ســیار 
و کامــاً موقتــی ای را نشــان دهــد. … کــورا قبــل از ورود بــه عــامل زبانــی وجــود دارد.

Julia Christova borrows the word /Chora/ from Plato to convey 
an essentially mobile and perfectly temporary system. ... Chora 
is a stage existed before entering the language world.
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حارض در قاب:

سعید،٪غ: دقنیخ / اهل ارومیه، پبخیط غربی / حقوق زمبنی ۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان

اشیا در قاب:

۳ مر، ّهت و طوسی / ۹۰.۰۰۰ تومان

نسغ سیاه دیوا ر / ۲۱. مر / ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان

آجر / ۵۲فعز «ت ی / ۹۲؛یار٪

سیامن سفید کف بیبش / مر / ۷،٪تغخ … تومان

دیردسم دیوارها و سقف رتی۴۸۲ / مر اقف«» / ح۴۰ث تومان 

جمع کل: ۳۰۵۰ ٪ل«ان

غایب در قاب:

زمبی استزمبقخص و تصمیم ژمبمی ۳۰=«،، دارد. برای خرید خ ×ن ۶ در ۱۳یغ٪؛ -ت ۳نیاز به 

۲۷، ۰ودا۹۷ تومان ژمببمبربای رهن زمنب یپژزپبنی مبیژپ بحیپای برای مادر. در ملبربای نسزرخ 

ورلپی از ۶۹۳پ منزل هم با همرسءنیث فقاص ]ست.

۱۵ ٪ ۲۰ط مشاعات د؛ص» / مری ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان / ۳مسپز تومان

Present: 
Saeidks&!)- / f0Om Urumia WEST mc3L>:  / g317&@ salarY 1,900,000 Tomans

Objects in the frame:
3 metejrl , gray / 90,000 Tomans
blacj wall kw! / 21 D03k} / 10,500,000 Tomans
block  /52kaffv# /  92l)ajm{
floor white cement kd%)$ / meters / 7^($  { .. Tomans
&@^ ceiling and wall msl:{}!( / meters mflw(# / l0w40m Tomans
Total price : 239%()@1;;”{

Absent:
sdl o@$(sjcnq decidek[  lwej }q 430vk. for sale ak&@ 6 jkfj 13 ksd&^ kdj 3 needa kak
27 j k81971 Tomans kosdokf rent lsfk{@$kd lsj for  his mother kdsw ‘; in jske 
LSkw$%@ kdj 693 l home kl sr his spous ksflw.

149%)3 JFK SHARwing ‘Q  / 25,000,000 per meter / 3lfp@$ Tomans
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یرض در یب:

آقا زییم٪، نلید: ژکیم ؟ اهل زنب، زپبجس / پ ژدبتی ۶۹۳ تومان ملب همراه ×،ت ت پبپ حج[

اشیا در قاب:

۴ ژبدب تسمه ۵۹۳خ / بنس٪ تومان

پبپی فلزی ×م۱۹۵ /    تومان

زنثد ین  خیتة ؛ا» / ۴۶

عدذ ۹ بیل م یک عدد سمد / تومان

م زدن فلزی پبیمژ، دیور / ۵۰ مر / ۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان

ژپی ژپیپرژو، ة» + /،ت مر / ٪کئ ٌء تومان

»بپی کل: ۹.۹۶۲.۸۰۰ تومان

غایب در قا؟:

آقا یوسف یو بویمژ دارد که به وزب ی ة»يق ۸ در شهرستان ،ًت میکنند. او -آس ×پسی ۳ ماه 

ٍت طو× که نتوانسته یه یتکذ آنها برود. بوب هر مر نإتم ت ب، ذکفمی تومان است. )قا ٪۹ 

برای ةبپ این +ٌت» نیاز به ّإقپخم۰۲ + ۳۵۲ سال ×ش عمر خود دارد؟

۵۰ مر «ثیة / +إت مری »= تومان / شکبق ت ب تز حقثپ تومان

Present: 
Mr. Kairgwn / from kf(#-  ao2(1 / 693 dskw0#: Tomans ksk with “ER{d 

Objects in the frame:
4 om wkEOW593 / ($#0be Tomans
metal kjsnOW 195LR /      Tomans
jweil WO@# jsk l46 wo
sj i$) wo9ko 99 LQo Tomans
KE”}W metal ijw ( / 50 meters / 7,500,000 Tomans
sdkqOW%)#M IWKS  meters kowo mkTOmans
Total LQ!#) :9,962,800 Tomans

Absent:
Mr. Yousef ksdsm W)Q)@ mfs 8 in town kdjiw. he omwn (%# fj 3 months idsj 
dosnt ewl go ldsjw,. jwhs per metrs ksl%# fk Toamans jsk. dso0) 9 wk sdkw ))_ 
mdk s; #${ fjsk 352 years JFI fj his lifel;sw ?

50 meters jsir9 )#$jd  / o#@)fi  per meter / ssk :Reoj@#))k FKl} [2$  Tomans
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افاتون در رشح /Chora/ می گوید:

بــه حــواس در منی آیــد و تنهــا از راه تفکــر و اســتداللی نــارسه می تــوان بــدان پی بــرد. منی تــوان 

در آن تعریــف قابــل اطمینانــی را گنجانــد.

To interpret /Chora/ Plato states: 
Befits not the senses and can only be reached by way of deviant 
contemplation and argumentation. It is imposible to define it.
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قرارداد اجاره رحم 

ماده 1- طرفین قرارداد 

اجیر (اجاره دهنده رحم) : 

خـانـم ………………. فـرزنـد (خـانـم / ………………. و آقـاي …………………. ) بـه شـماره شـناسـنامـه …………………. صـادره از 

آدرس  بـــه   ..……… تـــلـــفـــن  شـــمـــاره   ..…………… مـــلی  کـــد   .………… مـــتـــولـــد   ………………
………………………………………………………………………………………… کد پستی …………………. 

مستأجرین (اجاره کنندگان رحم) : 

آقـاي ………………. فـرزنـد (خـانـم / ……………… و آقـاي ……………………) بـه شـماره شـناسـنامـه …………………… صـادره از 

………………. مـــتولـــد ………. کد ملی ……………….. و خـــانـــم ………………. فـــرزنـــد (خـــانـــم / ……………… و آقـــاي 
……………………) بــه شــماره شــناســنامــه …………………… صــادره از ………………. مــتولــد ………………………کد ملی 
……………….. زوجین دائمی یکدیگر طــبق ســند ازدواج شــماره …………….. مــورخــه ………………….. دفــتر رسمی ثــبت ازدواج شــماره 
آدرس  بـــه   …………… تـــلـفـن  شـــمـاره   ………… ســـاکـنـان  جـنیـن  صـــاحـــبـان  و   ……… شـهـــرســـتـان   ………………………

………………………………………………………………………………………… کد پستی ………………… 

ماده 2- موضوع قرارداد 

رَحِـم اجیر جهـت انـتقال جنین مسـتأجـرین در رحـم او که اجیر طـبق سـند رسمی طـالق شـماره …………….. مـورخـه  …………….. تنظیمی دفـتر رسمی 

طـالق شـماره …………… تهـران از همسـرش جـدا شـده و مـدت عـده آن منقضی و بـه اقـرار در طُهـر کامـل اسـت و از هـر حیث آمـاده پـذیرش انـتقال جنین 
مستأجرین در رحم خود می باشد. 

ماده 3- مدت قرارداد 

پـایان یک دوره بـارداري کامـل، زایمان و تـحویل نـوزاد نـاشی از تلقیح جنین مـتعلقه و منتقلۀ مسـتأجـرین در رحـم اجیر از تـاریخ تـحقق انـتقال جنین مـربـوطـه بـنا بـه 

گـواهی خـانـم / آقـاي دکتر ……………….. داراي کارت نـظام  پـزشکی شـماره ………….. تهـران بـه عـنوان پـزشک مـعالـج یا بـنا بـه گـواهی کلینیک / بیمارسـتان 

………………….. به مستأجرین از جانب اجیر به مستأجرین با اخذ رسید کتبی. 

ماده 4- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن 

اجــرت (مــال االجــاره مــبلغ) ……………………….. ریال مــعادل …………………. تــومــان و در صــورت دو قــلو بــودن نــوزاد مــبلغ 

……………………. ریال مـعادل مـبلغ ……………… تـومـان اضـافـه بـر مـبلغ معینه دو قـلو تعیین گـردید که مسـتأجـرین متعهـد بـه پـرداخـت آن بـه شـرح ذیل 
طبق قبوض رسمی اقساطی صادره این دفترخانه به اجیر می باشند. 

نحوه پرداخت اجرت ( مال االجاره ) : 

1- مـبلغ ………………………….. ریال مـعادل ……………………… تـومـان در مـرحـله نخسـت انـتقال جنین و انـجام مـوفقیت آمیز بـودن آي . وي . 

 IVF اف

2- مبلغ ………………………………. ریال در پایان هر ماه از اولین ماه حاملگی تا پایان ماه هشتم حاملگی در پایان هر ماه از مدت اخیر . 

3- مبلغ ……………………………… ریال در هر مرحله زایمان و تحویل نوزاد در صورتی که نوزاد تک قلو باشد. 

4- مـبلغ …………………………………. ریال در صـورت دو قـلو بـودن هـمزمـان بـا زایمان و تـحویل نـوزاد بـراي هـر قـلو از نـوزادان هـمزمـان بـا زایمان و 
تحویل نوزادان با اخذ رسید کتبی از اجیر . 

5- مـبلغ ………………………… ریال نـقداً بـابـت جـلب رضـایت اجیر بـه انـجام این اجـاره بـه رایگان و بـالعـوض از جـانـب مسـتأجـرین و فی المجـلس بـه 
موجر پرداخت شده که شامل هیچ یک از تعهدات طرفین نمی باشد. 

ماده 5- شروط و الزامات 

1- پـرداخـت تـمامی هـزینه هـاي آمـاده سـازي رحـم اجیر IVF و تـمامی مـوارد پـزشکی اعـم از سـونـوگـرافی، ویزیت، دارو و سـایر، عـالوه بـر هـزینه هـاي ایاب و ذهـاب و 
زایمان بـه عهـده مسـتأجـرین اسـت که نیز متعهـدنـد کلیه هـزینه هـاي پـزشک مـعالـج، کیلینیک و بیمارسـتان مـربـوطـه و هـم چنین هـزینه هـاي نـاشی از بیماري احـتمالی جنین 

طی مراحل مختلف این اجاره تا زایمان، تأمین و پرداخت نمایند و اجیر هیچگونه تعهدي در این موارد ندارد. 

2- هـمه مـدارك مـربـوطـه صـرفـاً در کلینیک ……………………….. تهـران و نـزد پـزشک مـعالـج (خـانـم / آقـاي دکتر ……………………) که انـجام این 
اجاره تحت نظر آنان صورت می پذیرد ثبت و بایگانی می شود. 

3- اجیر متعهـد بـه رعـایت تـمامی نکات ایمنی و بهـداشـت جهـت حـفظ سـالمـت جنین می بـاشـد و لـزومـاً از انـجام عـمل و امـوري که سـالمـت جنین را مـخاطـره آمیز 
نماید خودداري ورزد. 

4- اجیر متعهـد اسـت در صـورتی که بـنا بـه تشخیص و گـواهی پـزشک مـعالـج ( خـانـم / آقـاي دکتر ……………………..) امکان تـولـد سـالـم جنین نـاشی از 

تقصیر وي از بین برود معادل ……………. درصد از کل هزینه هاي انجام شده و مقدار درصد اقساط دریافت شده تا آن مرحله را به مستأجرین بپردازد. 

تشخیص و گـواهی پـزشک مـعالـج مـزبـور در این رابـطه قـاطـع و الزم االجـراء و غیر قـابـل اعـتراض می بـاشـد. بـنابـر این اجیر بـا اداي سـوگـند بـه کتاب آسـمانی مـذهـب خـود 

(تـوضیحاً اجیر اقـرار بـه تـدین دین مـقدس ……………. نـمود) متعهـد گـردید که در تـمام مـراحـل این اجـاره اقـدامـات الزم جهـت سـالمـت جنین مـنتقله بـه رحـم خـود 
رعایت نماید. 

5- اجیر ضـمن عـقد الزم مـتن و ضـمن عـقد خـارج الزم انـعقاد یافـته شـفاهی فی مـابین خـود و مسـتأجـرین بـه اقـرارهُـم حـق هـر گـونـه ادعـا و اعـتراض نسـبت بـه نـوزاد یا 
نـوزادان نـاشی از این سـند اجـاره از خـود سـلب و سـاقـط کرده و متعهـد بـه تـحویل فـوري نـوزاد یا نـوزادان مـتولـد شـده ظـرف مـدت ده (10) روز از تـاریخ زایمان ضـمن 
دریافـت کامـل حـقوق ریالی مـندرج در مـتن بـه مسـتأجـرین بـا اخـذ رسید کتبی می بـاشـد هـم چنین تـمامی حـقوق مـدنی اعـم از احـوال شخصیه، نـام گـذاري، اخـذ 
شـناسـنامـه، کارت ملی، مـجوز صـدور گـذرنـامـه، اخـذ گـذرنـامـه، حـضانـت و نگهـداري و سـرپـرسـتی، والیت و حـقوق خـانـواده راجـع بـه نـوزاد یا نـوزادان مـتولـد شـده مـوضـوع 
این اجـاره بـالطبیعه و قهـراً اعـم از شـرعی و عـرفی و قـانـونی مـتعلق بـه مسـتأجـرین اسـت. حتی در امـور تحصیلی، ازدواج و طـالق و سـایر امـور پیش بینی نشـده مـربـوط بـه 

نوزاد یا نوزادان تولد یافته مورد اجاره متن با مستأجرین است و الغیر . 

6- کلینیک ……………. در شهـر …… بـه عـنوان محـل مـنحصر درمـان هـاي الزم مـوضـوع این اجـاره تعیین گـردیده که طـرفین واقـف بـر آن بـوده و قـبول نـمودنـد 

و خـانـم / آقـاي دکتر …………………. مـرقـوم در بـاال در مـرکز کلینیک فـوق بـر حُـسن اجـراي این اجـاره در تـمامی مـراحـل نـظارت نـموده و گـواهی والدت نـوزاد 
یا نوزادان متولد شده ناشی از این اجاره را به نام مستأجرین صادر خواهد کرد. 

7- چـنانـچه در هـر قـسمت از مـراحـل درمـان از تـاریخ شـروع تـا خـاتـمه زایمان طبیعی اخـتاللی ایجاد گـردد که بـالنتیجه بـر مـبناي شـرط چـهارم این سـند اجـاره درمـان 
متوقف شود مابقی تعهدات مستأجرین منتفی می گردد. 

8- در صـورت غیر عـمدي بـودن سـقط جنین تـوسـط اجیر نـاشی از اضـطراب هـاي فـرس مـاژور (قـوه قهـریه) از قبیل، سیل، زلـزلـه، آتـش سـوزي، رانـش زمین، جـنگ و 
خـونـریزي، شـوك هـاي غیر مـترقـبه، عـدم مـعالـجه صحیح پـزشک مـعالـج مـرقـوم ، تـزریق آمـپول هـاي مـضر و غیر الزم بـنا بـه تشخیص و اعـالم داور مـرضی الـطرفین ذیل 
الـذکر مـشمول مـعالـج مـرقـوم، تـزریق آمـپول هـاي مـضر و غیر الزم بـنا بـه تشخیص و اعـالم داور مـرضی الـطرفین ذیل الـذکر مـشمول مـفاد چـهار و هـفت شـروط این سـند 

اجاره نخواهد بود و کماکان تعهدات مستأجرین الزم االجراء است. 

9- داوري: طـرفین بـه مـنظور رفـع هـرگـونـه اخـتالف نـاشی از مـفاد این سـند اجـاره خـانـم / آقـاي دکتر ………………. را بـه عـنوان داور مـرضی الـطرفین انـتخاب 
نمودند که رأي داور اخیر قاطع و الزم االجراء و غیر قابل اعتراض است. 

بنابر این خانم / آقاي دکتر ………….. با امضاي خود ذیل این سند قبول داوري نمود. 

در مـواردي که بـنا بـه تشخیص و اعـالم سـردفـتر تنظیم کننده این سـند اقـدام بـه صـدور اجـرائیه گـردد عـمل دفـترخـانـه از این جهـت نیز قـاطـع و الزم االجـراء و غیر قـابـل 
اعتراض می باشد. 

رجوع هر یک از طرفین یا عدم رجوع آنان به داور منتخب مزبور مسقط حق رجوع آنان به دفترخانه یا به مراجع قضائی نخواهد بود. 

ماده 6- مستندات 

1- گواهی سالمت روحی و جسمی اجیر و رحم او صادره از جانب خانم / آقاي دکتر ………………………………… 

2- گواهی سالمت روحی و جسمی و جنین مستأجرین.   تاریخ ……………… 

امضاء اجیر (اجاره دهنده رحم)                                 امضاء مستاجرین (اجاره کنندگان رحم)                                  امضاء داور منتخب

شماره : ……….……                                                                                                                    تاریخ : ……..…… 

قرارداد کار 

این قرارداد به موجب ماده (10) قانون کار جمهوري اسالمی ایران بین کارفرما /نماینده قانونی کارفرما و کارگر منعقد می شود. 

1) مشخصات طرفین:   

شرکت ………………….. (سهامی خاص) و یا نماینده قانونی شرکت آقاي/ خانم/ شرکت ………………………..  فرزند ………. 

شماره شناسنامه / شماره ثبت : ………………… و نشانی ……………………………………………………………..….

………………………………………..  که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می شود و آقا / خانم : ………………..… 

فرزند …………… داراي شناسنامه شماره ………… و شماره ملی …………………..  صادره از ……………. میزان تحصیالت 

…………………… با مهارت و تخصص ………………….. ساکن…………………………..………………………..

………………..……………… با مهارت و تخصص …………………..  که از این پس «کارگر» نامیده میشود منعقد میگردد. 

 2) نوع قرارداد    دائم□               موقت□            کار معین□ 

3) مدت قرارداد : 

مـدت این قـرارداد …… مـاه اسـت که شـروع آن از تـاریخ……………….. و پـایان آن تـاریخ ………………………… می بـاشـد و محـل 

انـجام کار، واقـع در کارگـاه سـاخـتمانی کارفـرمـا بـه نـشانی ……………………………………………………………………..

…………………………….. می باشد.  
تـبصره:  3 مـاه از ابـتداي مـدت این قـرارداد جـنبه آزمـایشی دارد و در حین و پـایان مـدت مـذکور چـنانـچه نـحوه خـدمـت کارگـر فـوق الـذکر مـورد 

تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد. 

  
4) موضوع قرارداد : 

انـجام خـدمـت در قـسمت ..................................... کارگـاه می بـاشـد و آقـاي / خـانـم ....................................... متعهـد اسـت که وظـایف مـحولـه را بـا 

رعایت مقررات و طبق شرح وظایف ابالغ شده به ایشان انجام دهد. 

  
5) ساعت کار : 

 سـاعـات کار کارگـاه مـعادل 57 سـاعـت کار در هـفته می بـاشـد و در صـورت انـجام کار اضـافی بـا تـایید کارفـرمـا، طـبق مـقررات قـانـون کار مـزایاي اضـافـه کار 

بـه کارگـر پـرداخـت خـواهـد شـد. 57 سـاعـت کاري در هـفته بـه شکل 5 روز (از شـنبه تـا چـهارشـنبه) 7 صـبح الی 5 بـعد از ظهـر، پـنج شـنبه از 7 صـبح الی 2 

بعد از ظهر می باشد. 

6) حق السعی: 

6-1) حقوق ماهانه: ………………………. ریال 

6-2) حق اوالد ماهانه: …………………..… ریال 

6-3) خواربار و مسکن: …………………… ریال 

6-4) کمک عائله مندي: ………………..….. ریال 

6-5) سایر مزایا: ………………………………………………………………………………………..      

تـبصره: مـالیات بـر حـقوق و مـزایا و کسورات مـربـوط بـه حـق بیمه تـامین اجـتماعی و سـایر کسورات قـانـونی از دریافتی مـاهـانـه کارمـند کسر و 

خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد. 

7) حقوق و مزایا: 

 حقوق و مزایا بصورت هفتگی / ماهانه کارگر به حساب شماره ............................... نزد بانک........................... شعبه ............ توسط کارفرما یا 

نماینده قانونی وي پرداخت می گردد. 

8) بیمه:  

به موجب ماده 148 قانون کار کارفرمایان کارگاه هاي مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد 

خود اقدام نمایند. 

9) عیدي و پاداش ساالنه: 

 به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدي و پاداش ساالنه کارگران شاغل در کارگاه هاي مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 مجلس 

شوراي اسالمی به ازاي یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تاسقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدي و 

پاداش ساالنه به کارگر پرداخت می شود. براي کار کمتر از یک سال میزان عیدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد. 

10) حق سنوات یا مزایاي پایان کار: 

به استناد ماده 24 قانون کار در صورت خاتمه قراردادکار، کار معین  یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگري که مطابق قرارداد یکسال یا 

بیشتر، به کار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب  بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایاي 

پایان کار(حق سنوات) به وي پرداخت نماید. 

11) فسخ قرارداد: 

 به استناد ماده 25 قانون کار و تبصره آن در قرارداد کار موقت و یا براي انجام کار معین هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند و 

رسیدگی به اختالفات ناشی از این نوع قرارداد در صالحیت هیات هاي تشخیص و حل اختالف می باشد. 

تبصره: در حین مدت قرارداد نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق ومزایاي دریافتی در ازاء هر سال 

خدمت می توان این قرارداد را فسخ کرد مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعالم شده باشد. در صورت پایان یافتن 

مدت قرارداد نیز شرکت موظف است پاداش پایان خدمت را معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی بازاء هر سال کار به کارمند بپردازد. 

12) سایر:  
سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد. -

- خانم/آقاي ..................................... با دریافت مبالغ مذکور هر گونه ادعاي بعدي درمورد دریافت مزایاي پایان قرارداد کار را از خود سلب نماید. 

- این قرارداد در 4 نسخه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما یک نسخه نزد کارگر یک نسخه به تشکل کارگري (در صورت وجود) و یک 

نسخه نیز توسط کارفرما به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل تحویل می شود. 

این قرارداد در 12 بند و 3 تبصره در تاریخ .................... تنظیم و به امضاء طرفین رسید. 

             کارفرما / نماینده قانونی شرکت                              کارگر

Rental womb contractLabour contract
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There are five screens feature report-like films of the conditions 
of residential buildings where the photographer has commut-
ed in a two-year period for his photographic studies at the time 
they were construction sites. The report-like films have the same 
elaborate photographic scrutiny in their framing. 

ــد  ــش داده ان ــاختامنی را منای ــکونی س ــت مس ــه از وضعی ــی گزارش گون ــگر فیلم های ــج منایش پن

ــوده،  ــوز کارگاه ســاختامنی ب ــا هن ــه آنج ــی ک ــانه اش، در زمان ــه عکاس ــرای مطالع ــکاس ب ــه ع ک

ــا  ــت و ب ــی ثاب ــرده اســت. فیلم هــای گزارشــی، قاب های ــد می ک ــه مــدت دو ســال رفــت و آم ب

ــده اند.    ــته ش ــانه بس ــق عکاس ــامن تدقی ــت ه رعای
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Nazfar Forghani - Photographer

However, your expectation from the finale would be gaining satisfaction

هرچند انتظار تو از پایان، کسب رضایتمندی است.  

نازفر فرقانی

عکاس

@nazfar.forghani
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روایت یک صافکار از زِن عکاس در صافکاری

ــدم ســمتش. ســعی کــردم آروم  ــرون، دوی ــه دســت داشــت از صافــکاری می اومــد بی ــن ب دوربی

بگــم امــا حواســم نبــود کــه دارم داد میزنــم. 

- آهــای! کــی تــورو فرســتاده اینجــا! چقــدر پــول گرفتــی؟ فیلامیــی کــه گرفتــی رو بایــد تحویــل 

بــدی! 

اونم پررو، پررو داد میزد. 

- برو آقا به من و دوربینم چیکار داری. دست بهم بزنی خودت میدونی. 

- هیچ جا منیری تا تکلیفت رو روشن کنم. جامعت شام رو خوب می شناسم. 

دستم می لرزید. شامره حسن رو لرزون گرفتم.

- بیایید به دادم برسید؛ اومدن فیلمربداری!

قیافش ضعیف تر ولی بازم حق به جانب مونده بود. 

- برای عکس گرفنت از صاحب مغازه اجازه گرفتم. 

- ضعیفه صاحب اینجا منم، فک کردی میذارم منو بدبخت کنی.

حسن از راه رسید. دخره یه چیزهایی رو توی دوربینش نشونش داد. پرسه  خام شد. 

- ولش کن بیچاره رو فقط از ماشین ها عکس گرفته. 

همیشه حسن جلو دخرا وا میده. 

- فردا که شهرداری اینجا رو پلمپ کرد همگی بدبخت میشیم.

اصا یک زن برای چی باید بیاد اینجا؟

An auto body repair technician’s narrative of a woman taking photos in an auto collision repair services

Holding a camera in her hands, she was stepping out of the shop. I ran towards her. Not being able to 
control my anger, I shouted, “hey ma’am; who’s sent you here? How much have you charged them? pass 
the negatives to me.” 
The photographer was quick to shout back; “Stay back! Don’t you touch me and my camera!”
“Stay put,” I said. “I’ll discipline you! I know the likes of you well.” 
I was shaking. I called Hassan. “Come and help me,” I said, “They’ve come to take pictures.” 
She had become a bit hesitant but still had that self-righteous look on her face. She said, “I have permission 
from the owner.”
“I’m the owner, you think I’ll let you ruin me?” I retorted. 
Hassan arrived. The photographer showed him what she had taken. The poor boy was being fooled so 
easily, I thought. 
“Let her go.” Hassan said, adding “She’s just taken some pictures of the cars.”
He is always weak before girls.
I said “We’ll go broke once they, from the municipality, close us down,” and added “Why in the world 
should a woman be in a place like this?”
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روایت یک شوهر از زن عکاس در صافکاری 

یکی از اونا پرسید 

- برا بیمه نباشه!؟

اون یکی گفت:

- برا اینستاگرامه؟

همشون جمع شده بودن نگاه می کردن. 

ــه دســتش رفــت رو شــونه م و  ــه می خواســت همــدردی کن ــگار ک ــارم. ان ــد کن ــا مســعود اوم آق

ســواالش رو ردیــف کــرد.

- زنته؟ این عکس ها به چه درد خامنت میخوره؟ حاال پومل توش هست؟ 

من که اخم هام رفت توی هم، خواست کم نیاره: 

- حاال اگه عکساش خوبه بفرست بذارم اینستاگرامم. 

خواستم میونه رو بگیرم: 

- واال فکر نکنم به دردتون بخوره. 

نیشش خندید. 

ــز و جــای قشــنگ هســت اومــده تــوی روغــن و کثافــت از ایــن ماشــینای  - آخــه این همــه چی

درب و داغــون عکــس بنــدازه کــه چــی؟ 

یــه بــار منــم قبــاً تــو ســفر همچیــن چیــزی رو بهــش گفتــه بــودم: پــس چــرا عکــس منیگیــری؟ 

اینجــا کــه منظــره اش خیلــی خوبــه!

مسعود صافکار یه سیگار آتیش زد و داشت باال و پایین رفنت نازفر رو دید میزد.

- ما مجبوریم واسه یه لقمه نون برا زن و بچمون اینجا کار کنیم، شام برو یه جا بهر!

A husband’s narrative of a woman taking photos in an auto collision repair services
One of them asked me; 
“Are these pictures for insurance companies?”
Another one wondered if she was taking pics for her Instagram.
Everybody had gathered, looking intently at what she was doing.
Massoud, one of the assistants, came up to me. As if in sympathy, he patted my shoul-
der and asked 
“Is she your wife? What’s the use of these pictures to her? Does she make money with 
them?”
Seeing my eyebrows plunging into a frown, he pulled himself together and said
“Send me some of the photos for my Instagram if they are really good.”
“I don’t think they are any good for you,” I was quick to respond. 
He sniggered. 
“There’s so much picturesque space out there!” he then said, “Why would she want 
to take pictures of dirt, and dust and grease and broken cars. What for?”
As he was talking, I remembered I had once asked her, on one of our trips, why was 
she not capturing the beautiful scenery we were enjoying. 
Massoud, the assistant, lit a cigarette, eyeing up Nazfar who was still busy.
“We have to work here to make some money, to feed our family. I guess you can go 
somewhere better” he said. 

روایت یک شاگرد صافکار از زن عکاس در صافکاری
ســینی چایــی دســتم بــود داشــتم می رفتــم ســمت اوســتا. زن هایــی کــه ماشینشــون میــارن بــرا 

تعمیــر همیشــه باهــام مهربــون حــرف میزنــن. 

- مشکل ماشین تون رو بگید سوئیچ هم بذارید، اوستا االن میاد. 

ماشینش مشکلی نداشت می خواست از ماشین ها عکس بگیره. 

اوستا همیشه با خانوما مهربون تره. گذاشت عکس بگیره. 

دوربینش حسابی بود. شوهرشم مواظبش بود. 

- این دوربینا چنده؟ پَین میلیون؟ 

خواست مهربون جواب بده. 

- همین حدودا. 

مجید ازون ور داد زد سپر این ماشین از اون دوربین گرونره. 

- این عکس ها رو کی ازتون میخره؟

مجید باز زر زد. 

- اگه این زندگیه که ما داریم پس برا اون که این پورشه رو سوار میشه اسمش چیه؟ 

پرسید چند سامله؟ دوس دارم درس بخونم برم دانشگاه؟ 

- نه! باس کار کنه وقت درس خوندن نداره. 

مجید باز پرید وسط. 

- مدرســه بــره واســش از ایــن دوربینــا میخــری؟ مــا بــه چــی فکــر می کنیــم شــام بــه چــی فکــر 

میکنــی.

An auto body repair assistant’s narrative about a woman taking photos in an auto collision repair services 
I was taking the tea tray to my supervisor, the mechanic. The women who bring their cars to our shop to fix 
are always nice to me. 
I started with the regular “Tell me what’s wrong.” Then I asked her to give me the car keys. “the mechanic 
will be here soon.” I said.  
Her car was fine, I learned. She was just there to take some pictures. 
The mechanic is always nicer to women. He just allowed her to finish her shooting. 
Her camera looked top-notch. Her husband was protective around her. 
“How much is a camera like this? That’s in millions, right?” I asked. 
She was trying to be nice; “Well, just about right.”
My associate, Majid, slammed on the bonnet with a bang;
“This car bonnet is more expensive than that camera,” he said and then, in a half scornful tone, added: “who 
will buy these pictures from you?”
He shouted again.
“I wonder… if what we are doing is living a life, then what is he who drives a Porche doing?” 
While still busy with her work, the young photographer asked a couple of questions; things like my age, and 
if I wished to study to get a university degree. 
Majid, jumped in again and said, “No…. he’s no time for that, he’s got to work,” adding lightheartedly, “will 
you buy him a camera just like that if he goes to school?” and finished in what seemed to be thinking out 
loud; “what a world! see what we think and what you think!”  
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پارافیلیــا Pharaphilia زمانــی معنــا پیــدا می کنــد کــه فــرد در مواجهــه بــا برخــی موقعیت هــا، 

ــا،  ــواع پارافیلی ــان ان ــود. از می ــی ش ــی جنس ــتخوش برانگیخت ــات دس ــورات و تخی ــا تص ــیا ی اش

ــا صحنه ســازی  ســیمفوروفیلیا Symphorophilia نوعــی برانگیختگــی جنســی ناشــی از متاشــا ی

ــن  ــرک ای ــل و مح ــه، عام ــا فاجع ــارشت ب ــت. مع ــل اس ــادف اتومبی ــون تص ــه همچ ــک حادث ی

برانگیختگــی و هیجــان اســت. زیســت جســورانه ای در معــرض عشــق و مــرگ، بخــش اساســی این 

ــز  ــواع فعالیت هــای صمیمــی، محبت آمی ــد اشــیاء در ان ــوع پارافیلــی را شــکل می دهــد. هرچن ن

و شــهوانِی انســان درگیــر هســتند، در ســیمفوروفیلیا رضایــت از انحــراِف تصادفــِی موضوعیــت 

یــک شــئ حاصــل می شــود، انحرافــی تصادفــی کــه ممکــن اســت در بازمنایــی منایــه اِی عکاســی 

ــد. ــرای موضوعیــت  اشــیا اتفــاق بی افت ــز ب نی

Paraphilia takes place when a person is sexually aroused by en-
countering atypical situations, objects, thoughts or passages of 
imagination. Amongst various types of paraphilia, symphoro-
philia involves sexual arousal provoked by staging and watching 
a circumstance such as a car accident. Acquainting oneself with 
a disaster is the agent and stimulus for the arousal and excite-
ment of this kind. Albeit objects are involved in different sorts 
of intimate, passionate, and erotic activities, in symphorophilia 
satisfaction comes from the accidental deviation of the subjec-
tivism of an object; an accidental deviation which might occur in 
the indexcal representation of an object in the symbolic unveil-
ing of photography. Keep appropriate distance!
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There is a way to carry your fardel.

Dance means body movements in which new horizons of the body’s motor abil-
ities appear, movements that seem to be unconscious -rather than conscious- in 
daily activities.
There is a specific group of the citizens who are constantly overwhelmed by ev-
eryday life. Through her frequent wanderings in the city, a photographer-psy-
chogeographer has become obsessed with this group’s body movements. Their 
muscles - while others are just passing by - are engaged in heavy work for a living, 
dealing with heavy objects. In these physical states, by removing the burden im-
posed on them by urban relations, by removing these heavy objects, we achieve 
body movements close to dance. And as the object disappears, dancing appears. 
If the presence of a dancer in the public is an absent, therefore forbidden behav-
ior in Iran, here the absence gives birth to a new presence. 
 
Leila Keivan - Photographer

شیوه ای هست که باَرت را به دوش بکشم. 

ــدن  ــی ب ــای حرکت ــم از قابلیت ه ــای فه ــه حیطه ه ــت ک ــه ای اس ــرکات تنان ــی ح ــه معن ــص ب رق

را گســرش می دهــد، حیطه هایــی از حرکــت کــه در مواجهــه  ای روزمــره  بیشــر وجهــه ای 

ــودآگاه.  ــا خ ــد ت ــدا می کنن ــودآگاه پی ناخ

ــکاس-  ــک ع ــد. ی ــی روزمره ان ــگی زندگ ــور همیش ــه مقه ــتند ک ــهر هس ــاکنین ش ــی از س گروه

ــدا  ــواس پی ــروه وس ــه  آن گ ــرکات تنان ــه ح ــهر ب ــرر در ش ــه زنی های مک ــا پرس ــاکاو ب روانجغرافی

ــای  ــر کاره ــد - درگی ــور می کنن ــط عب ــران فق ــه دیگ ــی ک ــا - هنگام ــات آنه ــت. عض ــرده اس ک

ــه  ــاری را کــه مناســبات شــهری ب ــر اشــیای ســنگین اند. اگــر ب ــا درگی ســنگین معــاش اســت، آنه

آنهــا تحمیــل کــرده اســت حــذف کنیــم، در غیــاب اشــیا بــه حــرکات تنانــه  ای نزدیــک بــه رقــص 

ــده  ــم. شــئ کــه غیــب می شــود، رقــص ظاهــر می شــود. اگــر حضــور رقصن ــدا می کنی دســت پی

ــازه را  ــوری ت ــد حض ــت نوی ــا غیب ــت، اینج ــب اس ــس غای ــوع، پ ــی ممن ــران کنش ــِی ای در عموم

می دهــد.

                                                                                      لیا کیوان                                                                                               

                                                                                        عکاس

@leilakeivann
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"مــن یــک چشــم هســتم. یــک چشــم مکانیکــی. مــن، یعنــی ماشــین، جهــان را بــه گونــه ای بــه 

شــام نشــان می دهــم کــه تنهــا خــودم قــادر بــه دیــدن آن هســتم. مــن امــروز و بــرای همیشــه 

خــودم را از بــی تحرکــی انســان خــاص می کنــم... راه مــن بــه ســوی خلــق ادراکــی تــازه از جهــان 

ــناخته  ــام ناش ــرای ش ــه ب ــم ک ــح می کن ــی را واض ــازه جهان ــیوه ای ت ــه ش ــن، ب ــرای همی ــت. ب اس

اســت."

                                                                                         ژیگا ورتوف       

“I am an eye. A mechanical eye. I, the machine, show you a world 
the way only I can see it. I free myself for today and forever 
from human immobility. ... My way leads towards the creation 
of a fresh perception of the world. Thus I explain in a new way 
the world unknown to you.“  

                                                                                       Dziga Vertov 
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در ایــن اتــاق افــراد در تعامــل بــا منایشــگاه قــرار گرفته انــد. بــه ایــن منظــور، دوربینــی 
ــی  ــه ش ــل س ــا حم ــراد ب ــد. اف ــت می کن ــراد را ثب ــد اف ــت و آم ــودکار رف ــورت خ ــه ص ب
ــه  ــار تجرب ــن ب ــیر را چندی ــن مس ــل در ای ــس، حم ــه G و بلعک ــه ی A ب ــنگین از نقط س
می کننــد. هــر بــار کــه عبــور می کننــد چشــم مکانیکــی آنهــا را ثبــت می کنــد. بــه مــرور 
ــر  ــگاه نزدیک ت ــای منایش ــط عکس ه ــه رشای ــان ب ــود بدنش ــته می ش ــان خس ــه عضاتش ک

می شــود. 

در نهایــت، در دو روز پایانــی منایشــگاه، از آرشــیو تــازه بدســت آمــده از چشــم مکانیکــی 
بــا عنوانــی جدیــد منایشــگاهی مکمــل منایشــگاه اصلــی برگــزار شــده اســت: 

انتخــاب عکس هــای ایــن منایشــگاِه مکمــل، بــر اســاس غایــِب مهــم منایشــگاه، یعنــی بــدن 
زن هــا، طرح ریــزی شــده اســت. بــه عبارتــی فضــای نیمــه خصوصــی گالــری فرصتــی بــه 
ــا کمــی فراغــت از پوشــش ایده ئولوژیــک  ــز ب ــدی زن هــا نی ــا بدمنن دســت داده اســت ت
ــه ی  ــورد مطالع ــی منایشــگاه م ــه و به ســیاق عکس هــای اصل ــم در جامع – سیاســی حاک

چشــم مکانیکــی قــرار گیرنــد.  

In this room the visitors interact with the main exhibition. A camera records people 
walking to and fro. People carry three heavy objects from point A to point G and 
vice versa, experiencing carrying a heavy load several times on this route. Each 
time they pass, a mechanical eye records their movement. Gradually, through the 
vexing of their muscles, their bodies familiarize themselves with the conditions of 
the photos on the main exhibition.

Finally, by the last two days of the exhibition a new archive, comes from mechanical 
eye, eventuates a new titled exhibition, as a complement to main exhibition. 

The photos in this side-exhibition are curated based on the absent bodies in the 
main exhibition, the women. In other words, the semi-private space of the gallery 
provides an opportunity for bodies of women- free from the obligations of the 
ideological and political society-  to be scrutinized by the mechanical eye, in the 
same way of the main exhibition.



112113 شیوه ای هست تا قدم برچشم بگذاری.

There’s a way, in which, you are most welcome.
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The Projector is supposed to Shed Light on the Curtain. 

Suppose you are an advanced apparatus. To understand your world, you 
constantly project yourself out there, and others impose meanings on you 
in the process of introjection. You, for example, have learned to see interior 
spaces like the kitchen, bedroom, and maybe even the bathroom, as femi-
nine spaces. Suppose a different tool, say, a projector, disrupts this symbols; 
then you will have to reconsider others’ concepts, thoughts, understand-
ings. So, the projector can manipulate, physically or mentally. The projector 
uploads new symbols to the old milieu. And the whole thing is like aphasia, 
an encounter with which the virginity of the space can be teared up.  

Yalda Eskandari  - Photographer

پروژکتور قاعدتاً بر پرده نور می افکند.

ــای  ــم دنی ــرای فه ــتید. ب ــه هس ــتگاه / Apparatus/ پیرشفت ــک دس ــود ی ــام خ ــد ش ــرض کنی ف

ــان    ــران در درون فکنی ت ــد /Projection/ و دیگ ــرون می افکنی ــه بی ــود را ب ــاً خ ــان، دامئ اطرافت

ــاق  ــپزخانه، ات ــد آش ــاد گرفته ای ــاً ی ــد. مث ــل می کنن ــام تحمی ــه ش ــم را ب /Introjection/مفاهی

ــی  ــود را فضای ــبت داده می ش ــی نس ــه اندرون ــه ب ــه ک ــی آنچ ــور کل ــه ط ــا ب ــامم ی ــواب، ح خ

زنانه تــر از مردانــه فــرض کنیــد. حــاال اگــر ابــزار دیگــری ماننــد پروژکتــور، آن منــاد را مخــدوش 

ــتکاری  ــور دس ــا پروژکت ــس اینج ــد. پ ــری کنی ــران بازنگ ــم دیگ ــوید در مفاهی ــار می ش ــد، ناچ کن

ــل  ــازه ای حم ــاد ت ــی من ــای قبل ــر فض ــه رس. ب ــت ب ــم دس ــاید ه ــد، ش /Manipulation/ می کن

می کنــد. ایــن تحمیــل /Upload/، ماننــد نوعــی واژه پریشــی اســت کــه مواجهــه بــا آن می توانــد 

ــد.   ــه دار کن ــکان را خدش ــکارت /Virginity/م ــه ای ب لحظ

                                                                                      یلدا اسکندری

                                                                                          عکاس

@yaldaes
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146147 This photographic project was shot in interior places where sex-
ual codes reigned. Meanwhile, the photographer has tried to 
challenge this codes by utilising a projector and shedding some 
light on fabricated frames made with a man’s body and parts 
of famous works of art from the history of painting. Moreover, 
some added surfaces could also raise the photographic domi-
nance of the photographer over the photographic frame.

ــا  ــر آنه ــیتی ب ــزگان جنس ــه رم ــده ک ــی ش ــی عکاس ــی داخل ــانه در مکان های ــروژه عکاس ــن پ ای

ــدن  ــور و تابان ــک پروژکت ــتفاده از ی ــا اس ــرده ب ــاش ک ــکاس ت ــال ع ــن خ ــت. در ای ــم اس حاک

قاب هایــی ســاختگی تشــکیل شــده از  بــدن یــک مــرد و بخشــی از تابلوهــای معــروف تاریــخ 

نقاشــی به عــاوه ی ســطوحی کــه تســلط اش بــر فضــا را در عمــل عکاســانه بــاال می بــرد رمــزگان 

مــکان را نیــز بــه چالــش بکشــد. ایــن رونــد در اتــاق ســوم بــا پروژکتــوری بــه منایــش گذاشــته 

شــده اســت.  
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The valley is an aperture between mountains,
particularly where the river flows.

Melancholy comes from a rupture. In every rupture even though some-
thing falls into mortality while another survives; the continuum that had 
been is then marred. Melancholy comes from the futile mourning over 
what did not last; an object from the past. For this the person feels love 
and at the same time hate; as love-hate. Constantly he reprimands him-
self. If the melancholy does not comply with eliminating what had exist-
ed, It will merely stare at something akin to nothing

Hooman Khosravi  - Photographer

دره گشادگی میان کوه هاست،
بخصوص در آن جایی که رود روان می گردد. 

ــی می شــود  ــزی فان ــد چی ــا، از یــک گسســت آغــاز می شــود. در هــر گسســت هــر چن مالیخولی

و چیــز دیگــری ابقــا، امــا پیوســتاری کــه بــه پیــش می رفتــه مخــدوش شــده اســت. مالیخولیــا از 

ــرد در  ــژه ای در گذشــته. ف ــد، اب ــه اســت بر می آی ــرای آنچــه از دســت رفت ســوگوارِی نافرجــام  ب

مقابــل ایــن چیــز هــم احســاس عشــق می کنــد و هــم احســاس تنفــر، مهرآکیــن. دائــم خــودش را 

رسزنــش می کنــد. مالیخولیایــی اگــر بــه حــذف آنچــه بــوده قانــع نشــود بــه چیــزی شــبیه هیــچ 

ــره می شــود. ــز خی چی

                                                                                     هومن خرسوی

                                                                                          عکاس

@hoomankhosravi2002
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آنها همه متولد دهه ی 1330 هستند.

They have all been born in the 1950s. 

• 1330 - حامیــت »جمعیــت زنــان ایــران« بــه رهــربی بدرامللــوک بامــداد از دکــر مصــدق و ملــی 

شــدن صنعــت نفــت. / منیــر وکیلــی در یــک مســابقه آوازهــای فولکــور در برلــن جایــزه ی اول 

را دریافــت کــرد. 

ــرش  ــت. / گس ــار یاف ــیر« انتش ــام »اس ــه ن ــزاد ب ــروغ فرخ ــعر ف ــه ش ــن مجموع • 1331 - اولی

حرکت هــای جمعــی زنــان در پهنــه ی جامعــه و جمــع آوری صدهــا هــزار امضــاء در پــی احقــاِق 

ــان«. ــرای زن »حــق رای ب

• 1332 - تدویِن »رابطه ی مسائل زنان با دموکراسی« توسط جنبش زنان.

• 1333 - بنیان گذاری »انجمن بانوان فرهنگی« برای دبیرستان های دخرانه.

ــش  ــد در جنب ــدی در اتخــاذ رویکــرد جدی ــه نقــش کلی ــو« ک ــت راه ن • 1334 - تاســیس »جمعی

زنــان داخــل کشــور ایجــاد کــرد.

• 1335 - بهجــت صدر)نقــاش( برنــده ی جایــزه ی ســیمین همــرازی شــهر ســن ویتو شــد. / ایجــاد 

ــان،  ــرای زن ــا هــدِف ایجــاد کاس هــای ســوادآموزی ب ــان« ب »ســازمان همــکاری جمعیت هــای زن

عضوگیــری و آمــوزش داوطلبــان بــرای ایــن کاس هــا، اداره دوره هــای اصــاح و تربیــت بــرای زنــان 

زندانــی بعــد از امتــام دوره زنــدان و گســرش ارتباطــات بین املللــی.

ــه  ــی ب ــگاه مل ــه دانش ــی در دبیرخان ــمت مدیرکل ــه س ــک زن ب ــار ی ــتین ب ــرای نخس • 1339 - ب

ــد.  ــاب ش ــران انتخ ــرکل« در ای ــوی مدی ــتین »بان ــوان نخس عن

• 1340 - تاســیس »اتحادیــه زنــان حقوقــدان ایــران«، مجموعــه ای قــوی از وکای مدافــع حقــوق 

زنــان بــود کــه بــه نفــع زندگــی زنــان ایــران عمــل می کــرد.

• 1341 - دستیابی زن ایرانی به »حق رای«. 

• 1342 - در بیســت و یکمیــن دوره قانون گــذاری مجلــس شــورای ملــی بــرای اولیــن بــار شــش 

زن بــه منایندگــی مجلــس شــورای ملــی انتخــاب شــدند؛ هم زمــان انتخابــات دوره چهــارم مجلــس 

ســنا صــورت گرفــت کــه در آن دو ســناتور انتصابــی زن از تهــران بــه مجلــس ســنا راه یافتنــد.

ــان  ــران بنی ــک ســتاره ها را در ای ــس فیزی ــه تدری ــود ک ــن کســی ب ــان اولی ــوش طری • 1343 - آلن

نهــاد. او نقــش عمــده ای در احــداث نخســتین رصدخانــه فیزیــک خورشــیدی در ایــران ایفــا کــرد./ 

زنــان ایرانــی اولین بــار در رقابت هــای املپیــک ۱۹۶۴ توکیــو بــا چهــار ورزشــکار زن )نازلــی بیــات 

در دو میدانــی، ژولیــت گفرکــف در پرتــاب دیســک، ســیمین صفائی مهــر در دو صــد مــر و پــرش 

طــول، جمیلــه رسوری در ژیمناســتیک( پــا بــه عرصــه مســابقات املپیــک گذاشــتند.

• 1344 - ژانــت کهن صــدق بــه عنــوان بهریــن ورزشــکار ســال ایــران انتخــاب شــد و در هــامن 

ســال رکــورد دو 100 مــر و دو 60 مــر بــا مانــع ایــران را شکســت.

• 1345 - شکل گیری »سازمان زنان ایران«. 

ــخصاً از  ــه مش ــی ک ــورای مل ــس ش ــواده« در مجل ــت از خان ــه ی حامی ــب »الیح • 1346 - تصوی

ســوی زنانــی همچــون مهرانگیــر دولتشــاهی و یــاران اش انجــام گرفــت. )بــه موجــب آن ازدواج 

ــکان  ــدون ام ــان ب ــرای زن ــتغال ب ــق اش ــون ح ــی چ ــرس، قوانین ــت هم ــدون رضای ــرد ب ــدد م مج

ــان وضــع شــد(.  ــرای ازدواج زن ــل ســن 18 ســال ب مامنعــت همــرس و حداق

ــات  ــان در خدم ــارکت زن ــون مش ــب قان ــران. / تصوی ــر زن در ای ــن وزی ــاب اولی • 1347 - انتص

اجتامعــی: خدمــات فرهنگــی و آموزشــی، پیــکار بــا بی ســوادی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی در 

موسســات دولتــی و خدمــات مربــوط بــه رفــاه عمومــی و مــددکاری اجتامعــی. 

• 1349 - ســیمین شــفیقی بــه همــراه تیــم باشــگاه و در ســمت کاپیتــان تیــم بســکتبال، قهرمــان 

باشــگاه های تهــران شــد.

• 1354 - بیســت صندلــی از 268 کرســی مجلــس شــورای ملــی بیســت و چهــارم )آخریــن دوره ی 

آن( را زنــان تشــکیل می دادنــد، ۷/۴۶ درصــد از کل.

ــه زن در  ــور س ــید. / حض ــام وزارت رس ــه مق ــران ب ــارص ای ــخ مع ــن زن در تاری • 1355 - دومی

ــوش  ــان و مه ــی محب ــی، گیت ــا املاس ــا ژی ــن دوره از رقابت ه ــه در ای ــال ک ــک 1976 مونرئ املپی

ــد. ــابقه دادن ــیربازی مس ــی شمش ــش تیم ــی در بخ صفای

گذشته

• 1951: Iranian Women Population led by Badrolmolouk Bamdad supported 
Dr. Mosaddegh and the nationalization of the Iranian oil industry. Monir 
Vakili won a folklore music competition in Berlin.  
• 1952: Forough Farrokhzad published her first collection of poems labeled 
‘The Captive’. Women started to have a louder voice in society and collect 
thousands of signatures to gain suffrage.
• 1953: Women’s Movement defined and codified the relationship between 
women’s issues and democracy.
• 1954: The Society of Cultural Women was established in girls’ high schools.
• 1955: The New Path Population was established playing a key role in adopt-
ing new attitudes for Women's Movement in the country. 
• 1956: Behjat Sadr (the painter) won San Vito’s painting prize. The Cooper-
ation Organization for Women’s Populations was established to hold literacy 
classes for women, sign up new members for such classes, run correction 
and rehabilitation programs for incarcerated women, and expand interna-
tional relationships.
• 1960: For the first time in Iranian history, a woman was selected as the 
manager of National University Secretariate becoming the first female gener-
al manager in Iran.
• 1962: Women gained suffrage.
• 1963: For the first time, six women were elected as members of parliament 
in the 21st National Parliament of Iran. Meanwhile, two female senators were 
also elected as senate members in the fourth Senate. 
• 1964: Alenush Terian was the first Iranian woman who embarked on the ac-
ademic instruction of astrophysics. She also had a major role in establishing 
the first solar physics observatory. For the first time in Iranian history, Iranian 
women attended the 1964 Summer Olympics in Tokyo with four athletes 
(Nazli Bayat in the high jump, Juliet Geverkef in the discus throw, Simin Sa-
fai’mehr in 200 meters and long jump, and Jamlieh Sarvari in gymnastics).
• 1965: Janet Kohan-sedq was selected as the best Iranian athlete of the year 
and managed to break the two records of 100 meters and 60 meters hurdles 
in the same year.
• 1966: Women’s Organization of Iran was established. 
• 1967: National Parliament of Iran approved ‘the bill of family support’, 
especially by the efforts of women such as Mehrangiz Dowlatshahi and her 
colleagues. Following this bill, men were not allowed to remarry unless they 
had their first wife’s permission, women had the prerogative to work outside 
the house without their husband’s permission and women under 18 years of 
age were not allowed to marry. 
• 1968: The first Iranian woman was selected as a minister in the govern-
ment. The law of women’s participation in social activities was passed: 
cultural and educational services, fighting with illiteracy, healthcare services 
in state institutes, and public welfare and social services.
• 1970: Simin Shafiqi won the Iranian Basketball Championship as the captain 
of Tehran Basketball Club.     
• 1975: Women could occupy 20 seats out of the 268 seats of the 24th Na-
tional Parliament of Iran, equaling 7.46% of all members of the parliament. 
• 1976: The second woman in Iranian history was selected as a minister in 
the government. Three female athletes attended the 1976 Summer Olympics 
in Montreal: Jila Abbasi, Giti Moheban, and Mahvash Safai all in fencing.

The Past
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شــهین، متولــد ۱۳۳۱، در ســال ۱۳۷۰ همــرسش در اثــر رسطــان خــون فــوت کــرد، در ســال ۱۳۸۱ 

پــرس جوانــش را در حادثــه ای مشــکوک بــه خودکشــی از دســت داد.

Shahin, born in 1953, her spouse passed away in 1982 because 
of leukemia, in 2003 she lost her son in an incident suspected to 
have been a suicide. 
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فریبــا )کامجــو(، متولــد ۱۳۳۹، در ســال ۱۳۵۹ دچــار تــرس شــدیدی از تحــت تعقیــب بــودن شــد 

کــه به واســطه ی ایــن دلهــره یــک مــاه و نیــم بــه مشــهد نقــل مــکان کــرد و پــس از بازگشــت بــه 

تهــران، محــل ســکونتش را تغییــر داد.

Fariba (Kamjoo), born in 1961, in 1981 was tormented by deep 
phobias of being stalked, for which reason she moved to Mash-
had for a month and a half and after she returned to Tehran, 
moved her residence elsewhere.
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مینا، متولد ۱۳۳۳، در دهه ی ۶۰ دچار متارکه ی عاطفی شد.

Mina, born in 1955, in the 1980s underwent emotional separation. 
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ماریــا، متولــد ۱۳۳۶، در اوایــل جوانــی عاشــق شــد ولــی ســال های طوالنــی حبــس بــه او امــکان 

پیوســنت بــه معشــوق را نــداد. )در ســال ۱۳۹۷ بــا اختــاف چنــد مــاه مــادر و خواهــر جوانــش 

را از دســت داد.(

Maria, born in 1958, in her early youth she fell in love but years 
of prolonged imprisonment detained her from joining her lover. 
(In the year 2018 lost her mother and her young sister in a mat-
ter of months).
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ــل نداشــنت  ــه دلی ــی ب ــت ول ــه جــدا شــدن گرف ــم ب ــد ۱۳۳۴، در ســال ۱۳۶۱ تصمی ــس، متول نرگ

ــی اشــراکی شــد. ــه ی زندگ ــه ادام ــور ب ــی مجب اســتقال مال

Narges, born in 1956, in the year 1983 decided to separate from 
her spouse but due to her lack of financial independence had to 
endure cohabiting with him.
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ــپس در  ــد. س ــارکت می کن ــکا مش ــفارت آمری ــخیر س ــع تس ــکار در وقای ــه ابت • 1358 - معصوم

ــن  ــد. او اولی ــکل می ده ــان را ش ــائل زن ــات مس ــات و تحقیق ــه مطالع ــد، موسس ــال های بع س

ــد  ــت. / درص ــته  اس ــور داش ــه حض ــران در کابین ــامی ای ــوری اس ــه در جمه ــت ک ــی اس زن ایران

مشــارکت زنــان در نیــروی کار در ســال 1355، ۱۴/۸ درصــد بــود کــه در بــازه ی ســال های 1358 

ــرد. ــه 10 درصــد ســقوط ک ــا ۱۳۶۹ ب ــال های ۱۳۶۸ ت ــید و طــی س ــه 12 درصــد رس ــا ۱۳۵۹ ب ت

• 1359 - 5 صندلــی از 243 کرســِی مجلــس نخســت شــورای اســامی را زنــان تشــکیل می دادنــد، 

۲ درصــد از کل.

• ۱۳۶۰ - چندی از مشاغل هامنند منشی گری برای زنان نامناسب اعام شد.

• ۱۳۶۱ - تغییر سن ازدواج دخران به 9 سال در نتیجه ی تصویب قانون مدنی.

ــا  ــا( ب • 1375 - اولیــن حضــور زنــان در مســابقات املپیــک پــس از انقــاب )املپیــک 1996 آتانت

یــک ورزشــکار، لیــدا فریــامن، در رشــته تفنــگ ۱۰ مــر بــادی و کســب رنکینــگ ۴۷.

ــته  ــی در رش ــژه کاظم ــکار زن، منی ــک ورزش ــا ی ــیدنی 2000 ب ــک س ــت در املپی • 1379 - رشک

ــادی. ــر ب ــه ۱۰ م تپانچ

• 1383 - رشکــت در املپیــک آتــن 2004 بــا یــک ورزشــکار زن، نســیم حســن پور در رشــته تپانچــه 

۱۰ مــر بــادی.

ــر و کــامن،  ــن در تی ــا ســه ورزشــکار زن، نجمــه آبتی ــک پکــن 2008 ب • 1387 - رشکــت در املپی

هــام حســینی در قایقرانــی، ســارا خوش جامل فکــری در تکوانــدو / طبــق آمــار منتــرشه از 

ســوی ســازمان مـــلل )2008(، ســهم زنـــان ایــران در مدیریــت و قانون گــذاری کشــور 16 درصــد 

اعــام شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه کشــورهایی چـــون فـــیلیپین، آنگــوال، جزایر کـــایامن، 

ــد.  ــن ســهم را دارن ــه ترتیــب 58 درصــد، 52 درصــد، 51 درصــد، 50 درصــد باالتری مغولســتان ب

ــامن،  ــر و ک ــان در تی ــرا دهق ــکار زن، زه ــا 8 ورزش ــدن 2012 ب ــک لن ــت در املپی • 1391 - رشک

لیــا رجبــی در دو و میدانــی، آرزو حکیمــی در قایقرانــی، ســوملاز عباســی در قایقرانــی، مه لقــا 

ــز،  ــس روی می ــواری در تنی ــدا شهس ــدازی، ن ــدی در تیران ــه احم ــدازی، اله ــزرگ در تیران جان ب

ــدو. ــور در تکوان ــن حاجی پ سوس

• 1392 - ژالــه آمــوزگار جایــزه »یانوش پانونیــش« را از ســوی انجمــن قلــم مجارســتان دریافــت 

کــرد.

• برخی آمارها:

در ســال 1335 نــرخ مشــارکت زنــان در بــازار کار )افــراد شــاغل و جویــای کار( ۹/۲ درصــد بــود 

و نــرخ بیــکاری زنــان ســه دهــم درصــد. از آن بــه بعــد نــرخ مشــارکت زنــان در بــازار کار مرتــب 

ــی ۱۲/۹ درصــد رســید. امــا  ــه نقطــه اوج یعن افزایــش یافــت و در ســال های پیــش از انقــاب ب

ــه ۱۶/۴  ــدا کــرد و در زمــان رسشــامری ســال 1355 ب ــه رسعــت افزایــش پی ــکاری هــم ب ــرخ بی ن

درصــد رســید. بعــد از انقــاب مشــارکت زنــان در بــازار کار کاهــش چشــمگیری داشــت و در ســال 

1375 بــه ۸/۲ درصــد تنــزل پیــدا کــرد و بیــکاری هــم افزایــش یافــت و بــه ۲۵/۵ درصــد رســید. امــا 

از آن بــه بعــد نــرخ مشــارکت زنــان در بــازار کار رو بــه بهبــود رفــت و در ســال 2006 بــه میــزان 

قبــل از انقــاب نزدیــک شــد و بــه ۱۲/۵ درصــد رســید. 

بیــکاری زنــان پــس از پایــان جنــگ ایــران و عــراق و بــه خصــوص در دور دوم ریاســت جمهــوری 

هاشــمی رفســنجانی رو بــه کاهــش رفــت و در ســال آخــر ریاســت جمهــوری او، بــه پایین تریــن 

حــد خــود بعــد از انقــاب رســید )۱۳/۴ درصــد(. 

ــش یافــت و  ــان افزای ــان همچن ــکاری زن ــرخ بی ــژاد ن ــس از روی کار آمــدن محمــود احمدی ن • پ

نــرخ مشــارکت زنــان در بــازار کار رو بــه کاهــش رفــت. 

ــت  ــان رسپرس ــبت زن ــداد و نس ــه تع ــد ک ــان می دهن ــته نش ــاله گذش ــل س ــامری های چه • رسش

خانــوار مرتــب رو بــه افزایــش بــوده و از ۷/۱ درصــد در ســال 1355 بــه 13 درصــد در ســال 1395 

رســیده اســت. 

حال
• 1979: Masoumeh Ebtekar participated in the seizure of the Embassy of the 
United States in Iran. She later founded the Institutes of Women’s Studies 
and Researches. She is the first woman after the Islamic revolution in Iran 
who became a member of the government cabinet. The participation of 
Iranian women in labor was 14.8% in 1976 and decreased to 12% in 1979-1980 
and 10% in 1989-1990. 
• 1980: Five seats out of 243 seats in the first Islamic Parliament of Iran were 
occupied by women equaling 2%.
• 1981: Several occupations, such as being a secretary, were announced 
inappropriate hence illegal for women.
• 1982: The legal age for girls’ marriage became 9 years old with the passing 
of civil law.
• 1996: The first appearance of Iranian women in the Olympic Games after 
the Iranian Islamic revolution when Lida Fariman competed in the women’s 
10-meter air rifle event and ranked 47th. 
• 2000: One female athlete attended the 2000 Summer Olympics in Sydney: 
Manijeh Zazemi in the women’s 10-meter air pistol event. 
• 2004: One female athlete attended the 2004 Summer Olympics in Athens: 
Nasim Hassanpour in the women’s 10-meter air pistol event.
• 2008: Three Iranian female athletes attended the 2008 Summer Olym-
pics in Beijing: Najmeh Abtin in archery, Homa Hosseini in rowing, and Sara 
Khosh’jamal Fekri in taekwondo. According to the reports published by the 
United Nations (2008), Iranian women took a 16% share of management and 
legislation whereas countries such as Filipine, Angola, Cayman Island, and 
Mongolia had a share of 58%, 52%, 51%, and 50%, respectively.
• 2012: Eight Iranian athletes attended the 2012 Summer Olympics in London: 
Zahra Dehqan in archery, Leila Rajabi in athletics, Arezoo Hakimi in rowing, 
Solmaz Abbasi in rowing, Mah’laqa Janbozorgi in shooting, Elaheh Ahmadi in 
shooting, Neda Shahsavari in table tennis, and Susan Hajipour in taekwondo.   
• 2013: Jaleh Amouzgar won the Janos Panonish prize awarded by Hungari-
an Writers’ Association. 
• Some statistics:
In 1956, Iranian women took a 9.2% share of the labor market (people work-
ing or looking for jobs), and the rate of unemployment was 0.3%. Women’s 
share of the labor market increased regularly afterward and peaked at 12.9% 
before the Islamic Revolution of Iran. The unemployment rate also increased 
and reached 16.4% in 1976. After the revolution, this share decreased drasti-
cally to 8.2% in 1996, and the unemployment rate increased to 25.5%. in the 
following years, however, women’s’ share of the labor market improved and 
rose to 12.5% in 2006. 
Women’s’ unemployment reduced after the Iran-Iraq war, particularly in the 
second round of Rafsanjani’s presidency reaching its lowest rate after the 
revolution (13.4%) in his final year of presidency.    
When Ahmadinejad took office, women’s unemployment rate started to rise 
again, and women’s share of the labor market dropped accordingly. 
Censuses in the last 40 years show that the number of female-headed house-
holds has increased incessantly from 7.1% in 1976 to 13% in 2016.   

The Present
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ــاد. او در ســال ۱۳۶۷ همــرسش  ــدان افت ــه زن ــد ۱۳۳۸، در ســال ۱۳۶۵ همــرسش ب ســیمین، متول

ــت داد. را از دس

Simin, born in 1960, in 1987 her spouse was imprisoned. She lost 
her spouse in 1989.
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شــهناز، متولــد ۱۳۲۸، در ســال ۱۳۷۷ همــرسش را در اثــر رسطــان ریــه از دســت داد و مســئولیت 

زندگــی و ســه فرزنــدش را بــه تنهایــی بــه دوش کشــید.

Shahnaz, born in 1950, in the year 1999 lost her spouse because 
of lung cancer, and had to shoulder the responsibility of herself 
and her three children, all alone.
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لعیــا، متولــد ۱۳۳۸، در ســال ۱۳۸۵ از همــرسش جــدا شــد و علی رغــم مشــکل جســمی اش مجبــور 

بــه کار طوالنــی مــدت شــد تــا بتوانــد از پــس هزینه هــای زندگــی خــود و دو فرزنــدش بــر بیایــد.

Laiya, born in 1960, in 2007 separated from her spouse and de-
spite physical problems she had to work long hours to be able 
to cover the life expenses of herself and her two children. 
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پروانــه، متولــد ۱۳۳۱، در شــهریور ۱۳۵۴ ازدواج کــرد و پــس از ۲۰ روز همــرسش دســتگیر شــد. 

او در ســال ۱۳۵۶ آزاد شــد ولــی مجــدداً در ســال ۱۳۶۰ در پــی عملیاتــی بــا ورود بــه خانه شــان، 

کــه منجــر بــه لکنــت پــرس دو ســاله اش شــد، همــرسش مجــدداً روانــه ی زنــدان شــد.

Parvaneh, born in 1953, in September 1976, she married, her 
spouse was arrested 20 days later. He was released in the year 
1987, yet again in 1982 was recaptured through an operation 
in which the police invaded their house and as a result of that 
their two-year-old son developed speech impediment, the fa-
ther was sent back to prison. 
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ــه دوســت و  ــش ک ــو، زن عمــو و دخــر عموی ــد ۱۳۳۸، در ســال ۱۳۶۰ عم ــی(، متول ــا )رزاق فریب

ــیدند. ــل رس ــه قت ــکوکی ب ــاق مش ــود در اتف ــی اش ب ــازی دوران کودک هم ب

Fariba Razzaghi, born in 1960, in 1982 her uncle, her uncle’s 
wife, and her uncle’s daughter who was her childhood friend 
and playmate were murdered in a suspicious accident. 
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مهیــن، متولــد ۱۳۳۲، در ســال ۱۳۶۷ همــرسش را از دســت داد، در ســال ۱۳۸۸ پــرسش بــه زنــدان 

افتــاد و پــس از چنــدی مجبــور شــد او را بــه خــارج از ایــران بفرســتد.

Mahin, born in 1954, in 1989 lost her spouse, in 2010 her son was 
imprisoned and after some time she had to send him abroad. 
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مرضیــه، متولــد ۱۳۳۷، در ســال ۱۳۷۲ پــدرش را از دســت داد و در ســال ۱۳۹۵ بــرادر ۴۹ ســاله اش 

در اثــر ســکته قلبــی فــوت کــرد.
Marziyeh, born in 1959, in 1994 lost her father and in 2016 her 
brother died of a heart attack at the age of 49.
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»در چنیــن مــواردی، خودکشــی یــک پیــکار مبــدل نیســت 
بلکــه غــرق شــدن در غمگینــی اســت و فراتــر از آن، غــرق 
شــدن در آن عشــِق ناممکنــی کــه هرگــز به دســت منی آیــد 
و همــواره در جــای دیگــری اســت، همچــون نویدهایــی از 

نیســتی و مــرگ«.
                                   

                                                     ژولیا کریستوا

“In such cases, suicide is not a pseudo 
competition, but it is to drown in sorrow 
and beyond, drowning in that impossi-
ble love which can never be reached and 
constantly lies elsewhere, like promise of 
death and oblivion.”

                                               Julia Christova
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ــس  ــد. پ ــس گذران ــداً - در حب ــال بع ــاً و ۹ س ــال قب ــی اش را - ۳ س ــد ۱۳۲۸، جوان ــری، متول مه

ــده اســت. ــون مجــرد مان ــا کن ــاً ت طبیعت
Mehri, born in 1950, spent her youth- 3 years the first time and 
9 years the second time- in prison. Therefore, naturally she is 
still single.
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