اﻧﺘﻘﺎد رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
رﻫﺒﺮ اﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان را ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ“ ﻏﺮﺑﯽ ”ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
“ﺧﺪادادی ”و ﭘﺮوش آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای اداره ﺧﺎﻧﻪ و ﻓﺮزﻧﺪان را اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎر زﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ“ ﻣﺮد و زن از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺮوج ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣﻌﻨﻮی ،ﻗﺪرت رﻫﺒﺮی ،و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺸﺮ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ”.
او ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﻧﻮروز  ،۶۹۳۱در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺪاﺣﺎن و روﺿﻪﺧﻮاﻧﺎن ،درﺑﺎره ﻓﺎﻃﻤﻪ ،دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
“رﻫﺒﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﺎدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ”ﺑﺮای زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺜﺎل زد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ،ﺿﺪ زن اﺳﺖ.ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﯿﭻ زﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
دراﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری اﺳﺖ و زﻧﺎن ﺣﻖ ﺣﻀﻮر در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ و زﻧﺎن ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرس ،روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن و
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮان دراﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﭼﻮن« ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی و اﻗﺪام ﺑﺮای ﺗﺴﺎوی ﻫﻤﻪٔ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎرغ از ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﻣﺤﻀﺮ ﻗﺎﻧﻮن و در ﻣﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ» « ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و اﻟﺰاﻣﻰﮐﺮدن دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان»«،اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی آزاد ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ در ﺣﻮزه
زﻧﺎن ﺑﺎﻫﺪف ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل آﻧﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ» «،ﻫﻤﻮارﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل و ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﯾﺸﺎن ،در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﻓﺎرغ از ﺟﻨﺎحﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ» «،ﻣﺸﺎرﻛﺖدادن
زﻧﺎن در ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن زﻧﺎن در ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری »اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻋﺎﺻﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ،ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر اﯾﺮان ،در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ آزادی
ﺑﯿﺎن و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ دارد.

