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ﺑﯿﺪارزﻧﯽ :ﮐﺘﺎب زﻧﺎن و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﮐﯿﺖ ﻓﯿﮕﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻓﯿﮕﺰ اﺑﺘﺪا
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اراﺋﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﺣﻮزهی اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .روﯾﮑﺮد ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﺗﻮان در زﻣﺮهی آﺛﺎر ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﻟﯿﺒﺮال ﺟﺎی داد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
زﻧﺎن و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺘﺎب ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮودﺳﺖ زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﻮزهی زﻧﺎن و اﺷﺘﻐﺎل
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮدن ﻣﺠﺎﻣﻊ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ،ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻮﻫﺒﺖﻫﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺲ از آن ﺑﺮﺧﻮردار و دﯾﮕﺮی از آن ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻓﯿﮕﺰ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد از آنﻫﺎ ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪی ﻧﻘﺶﻫﺎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺗﻔﮑﺮاﺗﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﮑﺮر اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﯾﮏ ﺟﻨﺲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آنﻫﺎ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آنﭼﻨﺎن
ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺎنآوری ﻣﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر زﻧﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی داده ﺷﻮد .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ،زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﻫﻨﺠﺎر ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺪام زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری در اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد،
ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ – ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از دو ﺟﻨﺲ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ – ﺑﻪﻧﺤﻮی در
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﺶ از
ﻣﺮدان در ﻣﻌﺮض اﺧﺮاج ﺷﺪن ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب و رﺳﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺪارﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺑﺮوز ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ
ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺸﻪای ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪی ﻣﺸﺨﺺ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان در
ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺸﻪای ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻃﻼق
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺷﺨﺎص در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﺮد )ﻋﻤﻮﻣﺎً زن( اﻣﮑﺎن ارﺗﻘﺎ
ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺸﻪای در ﭘﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﻌﻀﻼت ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻧﺎن در اﺛﺮ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ از ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﯿﮕﺰ در ﮐﺘﺎب زﻧﺎن و ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ «:ﺗﻮ آن ﻓﺮدی ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدﻧﺖ ﻣﺮا ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺗﻨﻬﺎ
راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﺑﮕﯿﺮم .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻗﻀﯿﻪ ﻧﺨﻨﺪﯾﻢ؟ »اﯾﻦ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی واﮐﻨﺶ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺧﺮوج زﻧﺎن از ﺧﺎﻧﻪ و ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮدان در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻃﺮح
ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی ﺟﻨﺲﮔﺮا ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻓﯿﮕﺰ در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎزﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﯾﺎ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻣﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ و از ﻣﺮدﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺮداﻧﻪﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺋﯿﺲﺑﺎزی درآوردن ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای رﻓﺘﺎری ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮدان ﻧﺸﺎﻧﻪای از
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ» .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﺪی ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ درآﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺸﻪ دﺳﺖ و
ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﻧﺎن ﺿﻌﯿﻒاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب زﻧﺎن و ﺗﺒﻌﯿﺾ :ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و اﻓﺴﺎﻧﻪی ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ را اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر زﻧﺪﭘﻮر و ﺑﻪدﺧﺖ ﻣﺎلاﻣﯿﺮی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﺸﺮ ﮔﻞآذﯾﻦ
آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﯿﺪارزﻧﯽ

ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ و ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد زﯾﺮا وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺪاﻧﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎر زﺑﺎن و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻓﯽ ،ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ،ری ،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت ،اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ و ﭘﺮدﯾﺲ در دﻫﻤﯿﻦ دوره ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻧﺎ
در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ زﻧﺎن روا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ و ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد زﯾﺮا وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺪاﻧﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎر
زﺑﺎن و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ
رﻓﺘﺎر و ﺑﯿﺎﻧﯽ از آﻧﺎن ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻣﺠﺎزات اﻓﺮاد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﺎﻓﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :زﻧﺎن در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶﻫﺎی وﯾﮋه و ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪای دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل زﻧﺎن در دورهای ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری ،ﻫﻤﺴﺮی،
ﮐﺎرﻣﻨﺪی و ﻣﺪﯾﺮی دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﯾﮏ ﺟﺪول ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ زﻧﺎن در دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻘﺶﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص درﺑﺎره ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدران و زﻧﺎن
ﺧﺎﻧﻪدار ،زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺧﺼﻮص وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻄﯿﺮ ﻣﺎدری در ﭘﺮورش اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﺟﺪی دارد و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢوزن ﻣﺮدان در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪرﺧﺸﻨﺪ و اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد.
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ،ری ،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت ،اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ و ﭘﺮدﯾﺲ در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺮوز دﺧﺘﺮان ﺣﺪود
 63درﺻﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزیﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﯾﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﮑﺎری ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در ﻣﻬﺎرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﻬﻢ دﺧﺘﺮان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮدان ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان و ﻣﺮدان اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه زن ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺴﺘﻢ وﻇﺎﯾﻒ وﯾﮋهای در ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن دارم ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﺧﺘﺮان ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺑﻬﺮهوری اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ در زﻣﺎن ﻻزم ،در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر
ﺑﻬﺮهوری ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
ﻣﺎﻓﯽ اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﺑﺮدارﯾﻢ و اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ دﺧﺘﺮان ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی
اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻧﻮاﻗﺺ دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﻮزه زﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﮕﺎه و ﻧﮕﺮش ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﺑﺎ
اﯾﻦ دوره ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه و ﻧﮕﺮش دو ﻧﻮع ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﺘﻘﺎد
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﺎﻓﯽ اداﻣﻪ داد :اﻣﺮوز ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ وارد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﮕﺎهﺷﺎن ﺑﺎ دورهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻣﯿﺪ و ﻧﺸﺎط را در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ وارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻣﯿﺪ

ﺟﻮاﻧﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﺷﻐﻞ ﻓﻘﻂ ﭘﻮل و درآﻣﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن ﻣﯽدﻫﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﻞ ﻧﺸﻮد آراﻣﺶ دروﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪ و آراﻣﺶ را در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن رواج
دﻫﯿﻢ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن در اﯾﻦ دوره ﻣﺠﻠﺲ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آراﻣﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ.

رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺳﯽ ﺳﺎل از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﮔﺬﺷﺖ

 CEDAWLogo.jpgﻋﮑﺲ:
ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﭼﻨﯿﻦ روزی ﯾﻌﻨﯽ  18دﺳﺎﻣﺒﺮ 1979ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  27آذرﻣﻔﺎد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ ﺑﻪ اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪ ای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ارزش ذاﺗﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ
ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻨﺎﺷﺪه و اﺻﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﻮدن ﺗﺒﻌﯿﺾ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻼش ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ  .از
ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان  ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ  ،ﺳﻮدان  ،ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺗﻮﻧﮕﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻠﺤﻖ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .دو
ﮐﺸﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭘﺎﻻﺋﻮ ﻫﻢ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده وﻟﯽ ﺑﻪ آن ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ  .ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺻﻮل اﺳﻼم اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .
اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  :ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻤﺎﯾﺰ ،اﺳﺘﺜﻨﺎء ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﻨﺲ  ،زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،اﻗﺘﺼﺎدی  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﻣﺪﻧﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ دﯾﮕﺮﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و
اﺳﺖ ﮐﻪ  23ﮐﺎرﺷﻨﺎس در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮐﻤﯿﺘﻪ رﻓﻊ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ۰۳ﻣﺎده ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و اﺟﺮای آن
ﮐﺎرﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺻﻮل ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻋﺮﻓﯽ زن و ﻣﺮد در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و دول
ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  2ﻣﺎده  18ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﻫﺮﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﮔﺰارﺷﻬﺎی
)  ( ۱ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ارﺳﺎل دارﻧﺪ.
۶۷۳۱در -اوﻟﯿﻦ دوره ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی .۴۷۳۱ﻃﺮح ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در دو دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻄﺮح ﺷﺪ
ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺿﺮورت اﻟﺤﺎق اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای اواﺧﺮ دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮد  .وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ وﻗﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻠﯿﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﯾﺎد آور ﺷﺪ .در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ۵۷۳۱دوﻟﺖ ﻃﯽ
ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﺪ .ﺷﻮرا ﻫﯿﺎﺗﯽ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ۴۱ﺑﻬﻤﻦ ۶۷۳۱ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﻟﺤﺎق اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻟﺤﺎق اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭼﻨﺪی ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ رﻓﺖ.

ﮐﻪ از آن ﺑﻪ -ﻫﺎی ۲۸۳۱ـ ۸۷۳۱دور دوم ﻃﺮح ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺼﺎدف ﺑﻮد ﺑﺎ دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل
دوران اﺻﻼﺣﺎت ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد . .در آذر ﻣﺎه ۰۸۳۱ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻟﻮاﯾﺢ در ﻣﻮرد ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﺷﺮط را ﻗﺒﻮل
در ۲۲اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻔﺎد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐﻪ
اﻣﺎ ﭼﻮن ۱۸۳۱ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﺎق در دﺳﺘﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ از دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎرج ﺷﺪ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ را اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻋﺰم دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺟﺰم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ و در
۷۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۲۸۳۱ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد  .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ اﻟﺤﺎق اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷﺪ.اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻃﺮح اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن از ﺳﻮی
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪ.
از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ارﺳﺎل ﺷﻮد.ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺜﯽ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ و ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ از اردوﮔﺎه اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﮕﺮ
ﺳﺨﻨﮕﻮی اﻣﻮر زﻧﺎن ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﺴﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از آن در دوران ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ
)  ( ۲روﺣﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ.
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
 .ﺑﺎ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن  ،ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ زﻧﺎن ﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ
ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻧﺎن اﺣﻴﺎ و ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﻲ روﻧﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ آﻧﭽﻪ ﺿﺮورت اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ
زﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن
را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ  .ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﭼﻬﺮه دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮ روی دوﻟﺖ را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻫﺪ .

