روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی زﻧﺎن

 ILRIﻋﮑﺲ:
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر -ﻓﯿﺮوزه ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ
 8ﻣﺎرس از ﺟﻤﻠﻪ روزﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاﻫﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺎرغ از
اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺪام ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪﻟﯽ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک زﻧﺎن درﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ
ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﺟﺸﻦ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺗﻼش ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ روز دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﭼﻨﯿﻦ روزی ﻋﺸﻖ و اﺣﺘﺮام را ﺑﻪ زﻧﺎن دﻧﯿﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد و ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ.
اوﻟﻴﻦ روز ﺟﻬﺎﻧﻰ زن در ﻣﺎه ﻣﺎرچ  ۱۱۹۱در داﻧﻤﺎرك ،آﻟﻤﺎن ،اﺗﺮﻳﺶ ،ﺳﻮﻳﺲ و اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ زن در ﺑﺮﮔﺰارى اﻳﻦ روز
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎى اﺳﺎﺳﻰ زﻧﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎر ﺑﺮاى زﻧﺎن ،ﺣﻖ راى و ﺷﺮﻛﺖ دراﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺣﻖ رای،
ﺑﺮاﺑﺮى ﻣﺰد ﺑﺎ ﻣﺮدان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎر ﻣﺴﺎوى ،ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر در روز ،ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺎدر و ﻛﻮدك و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد.
ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﺮای آن ﻣﺒﺎرزه و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎن ﯨﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺒﻠﻰ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺎدران ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .اﻳﻦ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﺗﻤﺎم اروﭘﺎ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن زن
وادار ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻰ اﻳﻦ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎى ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺗﻨﻬﺎ درآﻟﻤﺎن ﺣﺪود  ۰۰۰۴۴زن از دﻧﯿﺎ
رﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ دوم در ﻛﺸﻮرﻫﺎى اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻴﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اى درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روز زﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻰ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻳﻦ روز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮاى ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ زﻧﺎن و روز ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺸﻦ ﻋﻤﻮﻣﻰ زﻧﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ.
در ﺳﺎل ﻫﺎى ﻫﺸﺘﺎد ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ روز ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرچ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻫﻤﻴﺖ و ﻣﻌﻨﻰ ﺧﺎﺻﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد .دوﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮى ﺣﻘﻮق
زﻧﺎن در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ ،ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ،رﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ در زﻧﺪﮔﻰ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺎدران در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ و ﺑﻌﺪ اززاﻳﻤﺎن
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻳﻜﻰ از ﻧﻘﺎط اوج اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﺳﺎل۴۹۹۱روز اﻋﺘﺼﺎب زﻧﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن زن در ﺳﺮاﺳﺮ آﻟﻤﺎن
ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ وﻧﺎﺑﺮاﺑﺮى در ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در آن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮاﺑﺮی ورﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روى زﻧﺎن ﺷﺪﻧﺪ .روزی ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره از
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه را ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاى دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ زﻧﺎن ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن در اﯾﺮان
ﺣﺪود ﺳﺎل  ،1300ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﯿﮏ ﻧﺴﻮان 8 ،ﻣﺎرس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﺮاﺳﻤﯽ در
رﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ده ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف آﮔﺎه ﺳﺎزی زﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﯽ از زﻧﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی اﮐﺎﺑﺮ ،دﺑﺴﺘﺎن ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ”ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﯿﮏ ﺳﻌﺎدت ﻧﺴﻮان“ و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﺎﻧﻪ ای را ﺑﺮای زﻧﺎن رﺷﺖ و اﻧﺰﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﯿﮏ ﺳﻌﺎدت ﻧﺴﻮان را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺮاﺳﻢ 8
ﻣﺎرس را ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد.

)ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ای از ﻣﯿﺮزاده ”ﻧﻤﺎﯾﺶ دﺧﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ“ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺪاری زﻧﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺴﻮان وﻃﻦ ﺧﻮاه ﺑﻮد  ،در ﺳﺎل  1306ﺑﺎ
ﻋﺸﻘﯽ(  8ﻣﺎرس را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ .در آن زﻣﺎن ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ زﻧﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺒﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺴﻮان وﻃﻦ ﺧﻮاه و
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس ﻫﺎی اﮐﺎﺑﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،در ﻣﻨﺰل ﻧﻮراﻟﻬﺪی ﻣﻨﮕﻨﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺑﻠﯿﻂ ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﻧﺎم
ﮐﺎرت ﻋﺮوﺳﯽ ﭼﺎپ و ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اداره ﻧﻈﻤﯿﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ و اراذل و اوﺑﺎش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﻫﯿﻦ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ در  8ﻣﺎرس  1357زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻨﻊ ﻗﻀﺎوت زﻧﺎن و ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری در ﺗﻬﺮان و ﺑﺮﺧﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ  ،ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎ  8ﻣﺎرس در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪ.
در ﺳﺮاﺳﺮ دﻫﻪ  8 ، 60ﻣﺎرس در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ زن و در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ دوره اﺻﻼﺣﺎت اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﺎل  8 ،1378ﻣﺎرس ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ دوﺑﺎره در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺎن
ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﺮورت اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻨﯽ رﺳﻤﯽ ،ﻧﺸﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﺸﺮ روﺷﻦ ﮔﺮان و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ زﻧﺎن در دوره اﺻﻼﺣﺎت 8 ،ﻣﺎرس را در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ” ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﻧﺎن“ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد.
ﺳﺎل  ،1381ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﻧﺎن ﻣﯿﺘﯿﻨﮕﯽ در ﭘﺎرک ﻻﻟﻪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻣﻀﻤﻮن ﺻﻠﺢ در ﺟﻬﺎن ،ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
 8ﻣﺎرس  1382ﻧﯿﺰ دوﺑﺎره در ﭘﺎرک ﻻﻟﻪ ،ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از
ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﺠﻤﻊ ،ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از آن ﺗﺠﻤﻊ  8ﻣﺎرس  1384در ﭘﺎرک داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در ﺳﺎل  1385ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ زن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﻠﯿﺲ روﺑﺮو ﺷﺪ .از آن ﺳﺎل ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻨﻮز ﻓﻌﺎﻻن زن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ  8ﻣﺎرس را درﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻃﻰ دو ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاى ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و ﻗﺒﻮل ﺣﻘﻮق اوﻟﻴﻪ و اﻧﺴﺎﻧﻰ زﻧﺎن اﻧﺪك ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺟﻬﺎن
ﺣﻖ راى زﻧﺎن و ﺷﺮﻛﺖ آﻧﺎن درﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ راه ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم واﻗﻌﻰ
اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ .زﻧﺎن ﻫﻨﻮز در ﻣﻮارد زﻳﺎدى در ﺧﺎﻧﻮاده ،دراﺟﺘﻤﺎع و ﻳﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺎ
ﺑﺮاﺑﺮدر ﺑﺴﻴﺎرى ازﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮاى ﻧﻴﺮوى ﻛﺎر زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎر ﻣﺴﺎوى ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻫﻨﻮز ﺣﺘﻰ در ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﻛﻤﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد ،درآﻣﺪ ﻧﺴﺒﻰ زﻧﺎن در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ.
زﻧﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎر را ﺑﺮ دوش دارﻧﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮن در ﭘﯿﺎم ﺳﺎل  2014در ﭼﻨﯿﻦ روزی ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی زﻧﺎن ورﺳﺎﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﻳﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺳﺖ و ﺗﺎ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان از ﻓﻘﺮ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ رﻫﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎﺑﻨﺪ ،در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻳﮏ درس ﮐﻠﻴﺪی در  15ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ روﻳﺎروﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﮐﻠﻴﺸﻪ
ﻧﺎﻣﻴﺪه ”ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ“ ﺳﺎزی ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺗﺒﻌﻴﺾ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم و اﺟﺒﺎری ،آﻧﭽﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ و ﻗﺎﭼﺎق زﻧﺎن ﺟﻮان و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺿﻄﺮاب آور راﻳﺞ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ،رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ذره ﺑﻴﻦ ﻓﻘﺮ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ ،ﻳﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻼﻳﺎ ،ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎر را ﺑﺮ دوش دارﻧﺪ .درس دﻳﮕﺮ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ زﻧﺎن در ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺤﻮرﻳﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﻴﻢ ﺗﺎ
زﻧﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻓﺴﺮان ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮی را در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﺻﻒ درآورﻳﻢ .ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮ در ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺎن را در رده ﻫﺎی
ﺑﺎﻻ در اﺳﺘﺨﺪام ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ دارﻳﻢ ،و اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﺑﻪ زودی ﻧﻬﺎد ﻣﺮﮐﺐ ﭘﻮﻳﺎﻳﯽ در ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﻨﺴﺠﻢ
ﺗﺮ و ﺻﺪاﻳﯽ ﻗﻮی ﺗﺮ ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی زﻧﺎن اراﺋﻪ دﻫﺪ .اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺟﺪﻳﺪ را
ﺑﺪون ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
اﻋﻼﻣﻴﻪ ﭘﮑﻦ ،اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ آن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی زﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﻮﻣﯿﻦ آرﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺰاره ،ﻣﺤﻮر ﺳﺎﻳﺮ آرﻣﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎزﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮد و ﺟﻮاﻣﻊ

ﺷﺎن ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﻳﻦ روز ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زﻧﺎن ،اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺑﺎ دﻳﺪی اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی  15ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻴﻢ و آﻧﭽﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺒﻮده را اﺻﻼح ﮐﻨﻴﻢ.
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