روز زن و ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه

 Flickrﻋﮑﺲ :
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ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ روز زن در اﯾﺮان رﯾﯿﺲ ﻧﻬﺎد زﻧﺎن ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ ﻃﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺟﻼس ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻬﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻘﺎم
ﺳﻮی ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﺳﺎل  ،2015ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ زن ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای زﻧﺎن
ﺗﻮاناﻓﺰاﯾﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺳﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞﮐﺮدن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺪاوم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻧﻬﺎد زﻧﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ روز زن در اﯾﺮان ﺑﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺎن دادن ﻫﻮﯾﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ زن  ،ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه وﻫﻤﯿﻦ
اﻟﮕﻮ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد .
روز زن در اﯾﺮان در ﺣﺎﻟﯽ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﻬﺎدت و دﯾﻪ و ارث زن ﻧﯿﻢ ﻣﺮدان اﺳﺖ و در ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻢ ﯾﮏ
اﻧﺴﺎن  .ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ از او ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﻧﻬﺎد زﻧﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪد ﺑﺮا آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده و ﺗﺤﻘﻖ
آن را ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .
وی در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  2015ﺗﺎ  ،2020ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و
 50ﮐﺎﻣﻞ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻃﻮ ررا ﺑﻪ  50-50ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و  2030ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺗﺎ 50ﻫﻢ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮐﻤﯽ و ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن زن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮد،
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻧﻬﺎد زﻧﺎن ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺴﻞ
از زﻧﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼت زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان از ﺟﻤﻠﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ زﻧﺎن و
دﺧﺘﺮان ،اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ درﺻﺪد اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻮازن ﻗﺪرت ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺮآﻣﺪهاﯾﻢ؛ اﮔﺮ
ﭼﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ در  20ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ ﺷﻮد.

در ﻣﯿﺎن ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ از ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻫﺪاف را از ﻣﺮدان ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮای آن ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﮔﺰاف ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل  2020ﮐﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده و ﭼﻪ ﺳﻬﻤﯽ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی و ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن از آن اﮔﺮ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺧﯿﺮ ﻧﻬﺎد زﻧﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪد
رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد  .ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ در روز زن ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﮔﻞ و ﮐﺎدو ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل زﻧﯽ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روی او ﭼﻨﺪ زن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ
ﻃﻼق را ﯾﮑﺴﺮه از آن ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ .
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﯾﯿﺲ ﻧﻬﺎد زﻧﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،اِﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ دوﻟﺖﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻋﺮفﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و
ارزشﻫﺎﯾﺸﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎً در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻧﻘﺶﻫﺎی
ﮐﻠﯿﺸﻪای ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻮاده )ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎدری ،ﭘﺪری و زن و ﺷﻮﻫﺮی( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ و
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﭘﺪرﺳﺎﻻری داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ رد ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در روﯾﮑﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺟﻼس ﭘﻨﺠﺎهوﻧﻬﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻘﺎم زن ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ،اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶﭘﺬﯾﺮی ﻣﺘﻔﺎوت زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻮاده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اِﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺿﻤﻨﯽ ﺑﺮ دوﻟﺖﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی ﺷﺮوط ﺧﻮد ﺑﻪ
اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻗﺪام در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻧﻬﺎد زﻧﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﯿﺰ ﺻﺮاﺣﺘﺎً در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ اﺟﻼس ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ دوﻟﺖﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ
ازدواج ،زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،اﻣﻮال و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ارث و ﻧﯿﺰ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺎروری ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ رﯾﯿﺲ ﻧﻬﺎد زﻧﺎن ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺟﻼس ﭘﻨﺠﺎهوﻧﻬﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻘﺎم زن ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺎروری زﻧﺎن اﺳﺖ.
اﻣﺴﺎل در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل روز زن در اﯾﺮان ﻣﯽ روﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﯿﺶ از ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﻫﻮﯾﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ زن ﻧﻘﺶ ﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ارزش
ﮔﺬاری ﺷﺪه و ارزش وﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زﻧﺎن را ﻣﺮدان ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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