ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن
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راﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ در روز ﻫﺸﺖ ﻣﺎرس ﺳﺎل  ۹۱۰۲ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن ،ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «زﻧﺎن ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﻗﺎﻧﻮن  »۹۱۰۲ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر زﻧﺎن در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر را از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺸﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺎه ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از «:رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺷﺘﻐﺎل ،دﺳﺘﻤﺰد ،ازدواج ،ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ،راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ».
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
1آﯾﺎ ﯾﮏ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ؟2آﯾﺎ ﯾﮏ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﻨﺰﻟﺶ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ؟3آﯾﺎ ﯾﮏ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ؟4آﯾﺎ ﯾﮏ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟اﺷﺘﻐﺎل
1آﯾﺎ ﯾﮏ زن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪای را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ؟2آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽدﻫﺪ؟3آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﺑﺎره ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﺨﺪام وﺟﻮد دارد؟4آﯾﺎ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ در اﺳﺘﺨﺪام وﺟﻮد دارد؟درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد
1آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر ﯾﮑﺴﺎن وﺟﻮد دارد؟2آﯾﺎ زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﺷﺐﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺐ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟3آﯾﺎ زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ،ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮﺧﻄﺮ ،دﺷﻮار ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﯿﺎﻧﺎ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟4آﯾﺎ زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻤﺎن ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ،ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟ازدواج
1-آﯾﺎ زن ﻣﺘﺎﻫﻞ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺷﻮﻫﺮش اﺳﺖ؟

2آﯾﺎ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار »ﯾﺎ« رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻮاده »ﺑﺎﺷﺪ؟3آﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد دارد؟4آﯾﺎ ﯾﮏ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺣﻖ ﻃﻼق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟5آﯾﺎ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﻣﻮرد ازدواج ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﻣﺮد ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ؟ﻓﺮزﻧﺪآوری
1آﯾﺎ  ۴۱ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟2آﯾﺎ دوﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺮﺧﺼﯽ واﻟﺪﯾﻦ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟3آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ،ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟4آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺮﺧﺼﯽ واﻟﺪﯾﻦ )ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﭽﻪدار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟5آﯾﺎ اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎردار ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ؟راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
1آﯾﺎ در ﻗﺒﺎل ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﻪ زن و ﻣﺮد از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ وﺟﻮد دارد؟ آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ؟
2آﯾﺎ ﯾﮏ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻗﺮارداد را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ؟3آﯾﺎ ﯾﮏ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ؟4آﯾﺎ ﯾﮏ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺎز ﮐﻨﺪ؟ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
1آﯾﺎ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻮرد اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل دارﻧﺪ؟2آﯾﺎ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان در ﻣﻮرد ارث دارای ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ؟3آﯾﺎ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؟4آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﻃﻮل ازدواج ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮ داراﯾﯽﻫﺎ اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟5آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن راﻫﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺎدی اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
1آﯾﺎ ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ؟2آﯾﺎ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺟﺰﯾﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ؟3آﯾﺎ ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ؟4آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای دوران ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ  ۷۸۱اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺸﺖ ﺷﺎﺧﺺ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻧﻤﺮهای ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۰۰۱ﺑﻪ ﻫﺮ اﻗﺘﺼﺎد داده
اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﺮه  ۱۷.۴۷اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ  ۵۶.۴ﻧﻤﺮه اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  ۰۳ﺗﺎ  ۰۴ﻧﻤﺮه ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان دارﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن در ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻠﮋﯾﮏ ،داﻧﻤﺎرک ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻻﺗﻮﯾﺎ ،ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ و ﺳﻮﺋﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ ﻣﺮدان اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﯾﻦ ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد در ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه  ۵۲.۱۳در ﻣﯿﺎن  ۷۸۱اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﻘﺎم  ۴۸۱ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﻨﺎک اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در اﯾﺮان دارد:
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﮐﺎر ﻣﺮدان و زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۹۰۰۲اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در
ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ،اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺿﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ در  ۰۱ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮی دارد.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺮه  ،۳۱.۸۳ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺮه  ۵۲.۶۴و ﻋﺮاق ﺑﺎ ﻧﻤﺮه  ۸۸.۱۴در رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی از اﯾﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻪ ﮐﺸﻮر
ﺳﻮدان ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،زﻧﺎن از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﺗﺮی در اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ.
از ﺑﯿﻦ ﻫﺸﺖ ﺷﺎﺧﺺ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی« رﻓﺖ و آﻣﺪ» «،ازدواج ﮐﺮدن »و« اﺷﺘﻐﺎل »ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ )درﺑﺎره
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی آنﻫﺎ ،ﺟﺪول ﺑﺎﻻ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ(.
ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﯿﭻ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن و رﺷﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه اﯾﺮان اﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ« راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر »اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﺮای اﻣﻀﺎی
ﻗﺮاردادﻫﺎ ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ.
اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﺮه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب  ۵۷را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻫﻔﺖ ﺷﺎﺧﺺ دﯾﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﯾﺎ اﺻﻼ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ.
در اداﻣﻪ ﻣﺮوری ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻔﺖ ﺷﺎﺧﺺ ذﮐﺮﺷﺪه دﯾﮕﺮ.
ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺮهدﻫﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻃﺒﻌﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺻﻮرت رﯾﺰ و ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در اداﻣﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد را در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
رﻓﺖ و آﻣﺪ در ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان
ﻣﻨﻊ ﺧﺮوج زن از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻨﺸﺎ ﻓﻘﻬﯽ دارد .ﻣﺎدهﻫﺎی  ۵۰۱۱و ۶۰۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را
ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﺮوج زن را از ﻣﻨﺰل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.
در ﻣﺎده  ۵۰۱۱آﻣﺪه اﺳﺖ «:در رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ».
ﻣﺎده  ۶۰۱۱ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ «:در ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ،ﻧﻔﻘﻪ زن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ».
از اﯾﻦ رو زن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮوج از ﻣﻨﺰل.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻨﺪ ﺳﻮم از ﻣﺎده  ۸۱ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎره ﺧﺮوج زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ از ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺟﺎزه از ﻫﻤﺴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ازدواج ﮐﺮدن
در ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج ،ﻣﻮاردی از ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده و ازدواج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ «:آﯾﺎ زن ﻣﺘﺎﻫﻞ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ از ﺷﻮﻫﺮش اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻨﺪ؟ »ﯾﺎ« آﯾﺎ ﯾﮏ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺣﻖ ﻃﻼق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟»
در ﻣﻮرد ﺣﻖ ﻃﻼق ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮد در ﻃﻼق ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ۳۳۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﻼق ﺑﻪ دادﮔﺎه از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮد ،زن ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎص و ﺑﻪ ﺷﺮط اﺛﺒﺎت ﻣﻮارد ادﻋﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﺪ؛ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن اﻋﺘﯿﺎد ،ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج  ،ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ.
اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۷۱۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را از ﺣﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ« ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ »ﯾﺎ« ﺣﯿﺜﯿﺎت »ﺧﻮد ﯾﺎ زن
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺧﯿﺮا اﺻﻼﺣﯽ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺳﻪ ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ در
ﺻﻮرت اﺷﺘﻐﺎل زن ﻗﺒﻞ از ازدواج ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل زن ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ ،ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را از اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل زن از
ﻃﺮف ﻣﺮد ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺿﺮر زدن ﺑﻪ زن ﯾﺎ آزار و اذﯾﺖ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻮﻫﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ زن اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎرز اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزاد زن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه زن و
ﻣﺮد ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪای و ﺷﻐﻠﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻌﺪی« درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ »اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ  ۵۲را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
از ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ،ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در اﯾﺮان ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻦ
ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده  ۶۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺮدان ﺑﺎ  ۰۳ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ و  ۰۵ﺳﺎل ﺳﻦ و زﻧﺎن ﺑﺎ  ۰۳ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ و  ۵۴ﺳﺎل ﺳﻦ،
ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻦ اﺟﺒﺎری ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ  ۵۶ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺮدان و  ۰۶ﺳﺎل ﺑﺮای زﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺ« ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ »ﻧﻤﺮه  ۰۴ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ دﯾﺪﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﺣﻖ ارث ﺑﺮاﺑﺮ،
ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زن و ﻣﺮد در ﻗﺒﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﻬﻢ ارث ﻫﻤﺴﺮان از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ:
اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ در زﻣﺎن ﻓﻮت ﻫﻴﭻ ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻮهای از ﻫﻤﺴﺮش ﻳﺎ از ﻫﻤﺴﺮان ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زن از اﻣﻮال ﻣﺮد ﻳﮏ ﭼﻬﺎرم ارث ﻣﯽﺑﺮد .در ﻏﻴﺮ
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﻫﺸﺘﻢ از اﻣﻮال ﻣﺮد را ﺑﻪ ارث ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن ﻓﻮت ﮐﻨﺪ و دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺼﻒ اﻣﻮال زن را ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮد و اﮔﺮ زن وارث دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺎﻗﯽ اﻣﻮال زن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ زن ﻓﻮت ﮐﻨﺪ و دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻮه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻮﻫﺮ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم اﻣﻮال زن را ﺑﻪ
ارث ﻣﯽﺑﺮد.
ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ ارث ﻓﺮزﻧﺪان از واﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﻮری ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﻧﺼﻒ ﭘﺴﺮان ﻣﺘﻮﻓﯽ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد
ﺷﺎﺧﺺ« درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد »در اﯾﺮان ﻧﻤﺮه  ۰۵ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﺮان ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﯾﺮان ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﻪ زن و ﭼﻪ ﻣﺮد ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰدی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر اﻋﻼم
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﭙﺮدازد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه و ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺴﺎوی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ روی
ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺖ!
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻋﻤﻼ دﺳﺘﻤﺰد زﻧﺎن از ﻣﺮدان ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ ،زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺮد ،ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ،ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در اﯾﺮان ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻧﺎن را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﻬﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮐﺎر ،ﺣﻘﻮقدان ،در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪای اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور او ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮی در دﺳﺘﻤﺰد
ﺑﺮای زن و ﻣﺮد ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ﺻﻮری ﻧﯿﺰ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺣﻘﻮقدان و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻔﻘﻪ زن را ﺑﺪﻫﺪ و زن ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻖ دارد ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را از
ﻣﺮد ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﺑﺮی دﺳﺘﻤﺰد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ را در دو ﮐﻔﻪ ﺗﺮازو ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن ،ﺣﻘﻮق اﯾﻦ دو ﺟﻨﺲ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎنآور
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺣﻖ وﻻﯾﺖ دارد ،ﺣﻖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دارد ،و زن ،ﺑﺮﻋﮑﺲ[ ﻣﺮد] ،ﻓﺮودﺳﺖ اﺳﺖ
اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارد ﮐﻪ ﯾﮏ رﯾﺎل -اﮔﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -ﺧﺮج ﻧﮑﻨﺪ و از ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را[ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ] .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﮐﻪ
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮاﺑﺮ را در آن ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ آن
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ دﺳﺘﻮر ﻧﺪاده و اﮔﺮ ﻫﻢ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر دﺳﺘﻮری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ ﻫﺰار اﻣﺎ و اﮔﺮ ،آن ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﻮد».
ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن
اﯾﺮان در ﺣﻮزه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺮه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﻮب  ۰۶را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺼﻮب ﺧﺮداد  ،۲۹۳۱ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺷﺎﻏﻞ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ  ۹ﻣﺎه اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﮐﺸﻮری ﭼﻮن اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪای ﺳﺮ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺸﺎن
دادهاﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر زن ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور آﻧﺎن ،ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در راﺳﺘﺎی ﺗﻔﮑﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ زﻧﺎن را ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪن زﻧﺎن از ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮔﺮان زن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮای اﺧﺮاج زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده  ۶۷ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺪت ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن اﺷﺎره دارد ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺎره
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود و ﮔﻨﮕﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮ زن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد».
اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود -ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ و دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻧﺤﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﯿﻪ آن ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل  ۶۹۳۱ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ وزارت ﮐﺎر در ﻣﻮرد ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎدر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دو
ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را اﺑﻄﺎل ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در اﯾﺮان ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ واﻫﻤﻪای از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،در
ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺎرﮔﺮان زن ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﺑﺎرداری ﯾﺎ زاﯾﻤﺎن ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺲ از ﻣﺮﺧﺼﯽ ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ واﻫﯽ اﺧﺮاج ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻘﺎم ﻧﺘﯿﺠﻪ از دادهﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ روﺷﻦﺗﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺮان در ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪارد .در واﻗﻊ ﺣﻀﻮر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ،رﺗﺒﻪ اﯾﺮان را ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ ﺣﻀﯿﺾ
ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺺ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﻧﻮع ﻧﮕﺎه و ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و

ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ آن از ﺗﺤﻮﻻت روز ،ﺳﺨﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و آن را ﺻﺮاﺣﺘﺎ رد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺧﺎﻧﻪداری زﻧﺎن را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪآوری را از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ آﻧﺎن ﻣﯽداﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺘﻮان از روﯾﺶ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺣﻮزه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.

