ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
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درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد،
اﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪدﯾﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ،آﺳﯿﺐ»زﻧﺎن« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﯿﺎری در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ
آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻫﻢ ﻧﺸﺎن از ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ادﻋﺎ دارد.
ﮔﯿﺮد ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻪ و در آن اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪﭼﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آن
ﻫﺎیﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در زﻣﯿﻨﻪﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﮔﺮﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ »ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ«
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهاﻧﺪ.
اﻣﺎ آﯾﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺿﺮر زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﯾﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ازدواجﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ
ﯾﮏ ﻣﺮد ،دﭼﺎر اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
از ﭼﻪ زواﯾﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﮕﺎه ﮐﺮد؟
»ﺧﺎﻧﻮاده-ﻧﺰاع ﺷﻐﻞ«
ای( ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﯿﻮان ﻣﯿﺮی ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺎر ﻣﻮﺣﺪی در ﻣﻘﺎﻟﻪ» (Work-Family Conflictﺧﺎﻧﻮاده-ﻧﺰاع ﺷﻐﻞ«
 ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﭘﺲ»ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺷﻐﻞ و ﺧﺎﻧﻮاده :از ﺗﻀﺎد ﺗﺎ ﺗﻌﺎدلﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﻣﻘﯿﺎس« ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
از آن ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ
ﮔﯿﺮد ،ﺑﺴﻂ داده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﻫﺎ و ﻧﻘﺶرا ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﯿﺸﻪ »ﯾﮑﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮی« ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻨﺎزع و ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی
ﺷﻮد.ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ »ﺧﺎﻧﻮاده-ﻧﺰاع ﺷﻐﻞ« ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼحآﻣﯿﺰ ﺷﻮد .آنﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
در اﺻﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض ﺷﻐﻞ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای اﻓﺮاد از زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﺧﺮوج ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن از ﺳﭙﻬﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ورودﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﭙﻬﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رو ﺑﻪ
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮی و رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد واﮐﺎوی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ورود زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺧﺮد و اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ
از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ دو ﻓﻀﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ،وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺎر ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ دو
اﻣﺎ آنﭼﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺰاع ﻣﯿﺎن ﺷﻐﻞ و ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺧﻮد اﻓﺮاد ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ و در ﭘﯽ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺤﺪود و ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺸﻪدارﺗﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﻀﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻐﻞ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎوﯾﺮ ﺳﺮاﺗﻮ و اوا ﺳﯿﻔﺮ ،در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻠﺒﺎﺋﻮ
ﻧﺰاع« ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶدر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ آﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.آن »ﺧﺎﻧﻮاده-ﺷﻐﻞ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﭼﯿﺴﺖ؟ »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﻓﺮدی:ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺮض ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺎن
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻓﺮاﺗﺮ از دوﮔﺎﻧﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ و ازدواج
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ »دﯾﺪﮔﺎن ﺧﺎﻣﻮشآﺳﯿﺐ« ﮐﻮدﮐﺎن،
ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ۰۵۵ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ) ۷۳درﺻﺪ زن و  ۳۶درﺻﺪﺷﺎن ﻣﺮد( ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺮ
ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮔﺮا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎﯾﺸﺎن و در رواﺑﻂ دﮔﺮﺟﻨﺲ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﺎد ﺷﺨﺺ
ﮔﯿﺮ( ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدان و ﻫﻢ ﺑﺮای زﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻢWork Conflictﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻨﺶ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر )اش ﺷﻮد ،ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﻣﯿﺎن ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده
( ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮدFamily Conflict.ﯾﺎﺑﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده )
ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺑﻪﻫﻨﺠﺎر ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در دوﮔﺎﻧﻪ زن و ﻣﺮد ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ،ﺗﻌﺎدل ﻣﻔﯿﺪی را ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺘﻔﺎوت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ و ﺑﯿﺶ از آن
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﺑﻮده و ﻫﺮ دو ﻃﺮف از اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
و ﺑﻪ ﺻﻮت ﺟﻤﻌﯽ ،ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺧﻄﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﯽروان
ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ و در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و ﺑﺎور دارﻧﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ رواﻧﯽ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺷﺪه و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در
ﭼﺮﺧﻪای ﺑﺎﻃﻞ ،ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

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
1آﯾﺎ 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
1-آﯾﺎ در ﻗﺒﺎل ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﻪ زن و ﻣﺮد از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ وﺟﻮد دارد؟ آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ

ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ؟
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.

ﺑﺎزی ﮐﺮدن در زﻣﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮ
Photo: airdone/bigstockphoto.com
ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
«ﭼﺮا وﻟﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﺮوی؟ ازش ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻦ .اﻧﮕﺎر ﺧﻮدت ﻫﻢ ﺑﺪت ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﻪ روزی ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﮐﺘﮏ ﺑﺨﻮری ،اﯾﻦ آدم ﭼﻪ ﭼﯿﺰش ﻗﺎﺑﻞ

دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﺳﺖ؟ اﺻﻼ ﭼﻄﻮری ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﻫﻨﻮز دوﺳﺘﺶ داری؟ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ از ﮐﺎرﻫﺎش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ ،آﺑﻐﻮره ﻫﻢ ﻧﮕﯿﺮ».
ﺣﺮفﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺘﮏ روی ﻣﻐﺰش ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﺑﺎد ،ﻫﻢ ﺧﺮاش ﺻﻮرﺗﺶ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﻫﻢ ﻫﻮﻫﻮﯾﺶ ﮐﻼﻓﻪاش ﻣﯽﮐﺮد .از ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺧﺎﻧﻪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﻧﺪاﺧﺖ ،از ﻻی در ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز اﺗﺎق ﺧﻮاب ،او را دﯾﺪ ﮐﻪ روی ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و ﭼﺮاغﻫﺎ را روﺷﻦ ﻧﮑﺮده .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮدش را
دﯾﺪ در آﯾﯿﻨﻪ ﮐﻨﺎر در ،ﺗﺮﺳﯿﺪه و ﭘﻒ ﮐﺮده و ﺧﺮاﺷﯿﺪه.
ﮐﯿﻔﺶ را ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﻮی ﮐﻤﺪ و رﻓﺖ ﺗﻮی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ رﯾﺨﺖ ﺗﻮی ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺮای ﺷﺎم.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد را در
ﺧﻮد اﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ دﻟﺴﻮز و راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻣﯽرود ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و اﯾﻦ ﺳﺮزﻧﺶ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮوج ﺷﺨﺺ از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ او را ﺑﻪ واﮐﻨﺶ دﻓﺎﻋﯽ از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد وا ﻣﯽدارد.
وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﺧﺎﻃﺮه ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺮزﻧﺶ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮕﯽ دارد .ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﻀﻠﯽ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای درک ﯾﮏ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻔﺎوت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺎ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ درک ﮐﺮد «:ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺒﻨﯿﻢ ﭼﺮا
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم وﺟﻮد دارد و ﭼﺮا دو ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻏﯿﺮﺧﺎﻧﮕﯽ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﻌﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ،ﭼﺮا ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺻﻔﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﯾﻢ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد و ﻓﺮق دارد ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ .واﮐﻨﺶ آدمﻫﺎ ﭼﻪ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﭼﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻓﺮق دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮی اراﺋﻪ دادﻧﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻮن در ﻓﻀﺎی ﺻﻤﯿﻤﯽ از ﺳﻮی ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد -ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﺎص زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ در رواﺑﻂ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا -و در رواﺑﻂ دﮔﺮﺟﻨﺴﮕﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﻣﺮد ﺑﺮ زن
اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻔﺎوت دارد .ﻋﻠﺘﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ وﺟﻮد دارد و ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن دوﺳﺘﺶ دارد ،ﺑﻪ او ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﻬﺎ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮق دارد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ او را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎری را ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ او
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ».
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زن را ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﻀﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻر در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﻘﺶﻫﺎ در آن وﺟﻮد دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮد زن را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زن وﻇﯿﻔﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ دارد ،ﺑﻪ وﯾﮋه زن را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﮑﻨﻨﺪهای ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﻀﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ در ﻓﻀﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺮدﺳﺎﻻر وﺟﻮد دارد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﺤﻞ ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻦ و
ﻣﺪارا ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﻪ زن ﻫﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﮕﻪ دارد .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪی اﺣﺴﺎس ﺗﺤﻘﯿﺮ اﺳﺖ .ﭼﻮن زن در ﺑﯿﺎن ﻣﺠﺪد
دوﺑﺎره ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ او در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ».
ﺑﺮای ﻗﺮاﺑﻨﺎﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻋﻤﺮ ،زﻣﺎن و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﯾﮏ راﺑﻄﻪ
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﮐﺮدهاﻧﺪ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺰﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻏﻠﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻮارض رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ دارد .ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖ
دﯾﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺘﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
[در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ زﻧﺎن :واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻤﺎن!]
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺧﺸﻦ اﺳﺖ
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و رﺳﻤﯽ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ات .ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﻀﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
زﻧﺎن ﺧﺸﻦ اﺳﺖ «:ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ در اﯾﺮان ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺘﯽ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻮاده در راﺑﻄﻪ دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ و دوﺳﺖ ﭘﺴﺮﻫﺎ
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ راﺑﻄﻪ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺻﻮرت رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﺎز اﯾﻦ ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را دارد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺘﺒﯿﺖ ﺷﺪه .ﺑﺮای زن راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود ،اﻣﺎ ﻣﺮد اﻧﻮاع راهﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را دارد ﮐﻪ زن را
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ :ﮐﻨﺘﺮل اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻬﻤﺖ زدن ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻀﺎﻧﺖ ،ﻣﻤﻨﻮعاﻻﺷﺘﻐﺎل ﮐﺮدن ،ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدن و ﻣﻤﻨﻮوعاﻟﺨﺮوج ﮐﺮدن .زن از
ﺗﺮس ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻀﯿﻪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺧﺎرج ﺷﻮد».

ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻨﻮز در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪه و ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻗﺎﻧﻮن
رﺳﻤﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﻣﺮدان ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﻀﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﺪن در راﺑﻄﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﺑﻪ ﮔﺮدن زن ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا
ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺑﯿﺮون؟ زﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا از راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﮔﺰارش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺜﻞ اﯾﺮان».
[در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :از ﭘﺪرﺳﺎﻻری ﺗﺎ ﻣﺮدﺳﺎﻻری :راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﻧﻤﯽروﻧﺪ]
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻣﻘﺼﺮ ﻧﺪاﻧﯿﻢ
رﺿﺎ ﮐﺎﻇﻢ زاده ،رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در راﺑﻄﻪای دراز ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در
آن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺟﻨﺴﯿﯽ دارد وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪهای از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺳﺮزﻧﺸﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮ دارﻧﺪ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﻓﺮدی را در ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮای دراز ﻣﺪت ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ،ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺮد را از او ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺮد را ﺑﮕﯿﺮی و ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ را ﺧﺮد ﮐﻨﯽ ،او ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺘﺶ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .وﻗﺘﯽ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺳﺮزﻧﺶ
ﮐﻨﯿﻢ در ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺘﯿﻢ .ﻫﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ او از ﺧﻮدش و ﻋﺰت ﻧﻔﺴﺶ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،اﯾﻦ از اﻫﺪاف ﺧﻮدآﮔﺎه و در ﻣﻮارد ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻓﺮد
ﺧﺸﻮﻧﺖورز اﺳﺖ».
ﮐﺎﻇﻢ زاده درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ،ﻫﻤﻔﮑﺮی ﯾﺎ دردل ﺑﻪ ﻧﺰد دوﺳﺘﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻣﯽروﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:در
ﻣﻮرد ﻓﺮدی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار دارد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دراز ﻣﺪت در راﺑﻄﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ
از اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﻪ را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻓﺮد ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه .ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون
از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺟﺮات و ﺟﺴﺎرت ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ از اﻓﺮاد
ﻣﻌﺪودی ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده».
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻓﺮﺻﺖ ﺣﺮف زدن ﺑﺪﻫﯿﻢ «:ﺑﺎﯾﺪ روی اﺣﺴﺎس اﻣﻨﺘﯿﺶ ﮐﺎر ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎ و
دورﻧﻤﺎﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،در
ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ دهﻫﺎ ﺑﺎر ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﻣﯽروﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ
ﻓﺮزﻧﺪﻧﺸﺎن ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از آﯾﻨﺪه دوﺑﺎره ﺑﻪ آن راﺑﻄﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ آﯾﻨﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺻﺒﻮر ﺑﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺧﻄﺮ ﻗﻀﺎوت و ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﻓﺮد
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺿﻌﯿﻔﯽ و ﺧﻮدت ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزی ﮐﺮدن در زﻣﯿﻦ
ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮ اﺳﺖ».
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﭼﺮا از رواﺑﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ؟

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 .

