ﻧﻘﺶ ﻣﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﺪاوم ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
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ﺟﻼل ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ
اﺳﺘﻤﺮار و ﺑﻘﺎی ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدان از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﺮان و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻘﻬﯽ در ﺣﻮزه اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای ﻋﺎدی و
ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮدن و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری آن را از ﯾﺎدﻫﺎ ﺑﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،از ﭘﻮﺷﺶ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎ آﻣﻮزش و درﻣﺎن و ﮐﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
و ﺣﺘﯽ ارث و دﯾﻪ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺪون ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮدان ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮده و
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره از اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺘﻨﻔﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﮐﺮده و از ﺑﻘﺎی آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدان اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻘﻬﯽ )و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ(
وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ« ﺣﻖ»ی ﺑﺮای آﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارث ﯾﺎ ﻃﻼق از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﻣﯿﺪواری ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ
ﺳﻮد ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺎﺟﺮا ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ و ﺳﻠﻄﻪ ﻫﻮاداران ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﮑﻨﺪ،
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮدان در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدن ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪمﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻄﻪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎز ﺷﺪن راه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮدان در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی و رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ از زﻧﺎن ،ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف
ﮐﺮد ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺟﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،دور از اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل  ۵۸۳۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی« ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ »ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان دادهاﻧﺪ ،در ﺳﺎلﻫﺎی
آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﺟﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ «،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اﻋﻄﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ».
از ﻃﺮﻓﯽ« ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺳﻨﺘﯽ از ﻧﻘﺶﻫﺎی زن و ﻣﺮد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ارزشﻫﺎ،
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪون ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدان ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ».
در ﻧﺘﯿﺠﻪ «:ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻧﻈﺎم ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد» [.ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﯾﺮان )ﺑﻘﺎ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ( ،ﻋﺒﺎس ﻟﻬﺴﺎﯾﯽزاده ،ﻣﺠﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻬﺎر  ،۵۸۳۱ﺷﻤﺎره  ،۵ص]۷۴
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدان ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﻓﺮودﺳﺘﯽ زﻧﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺟﺎزه رﺷﺪ از زﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
راﻫﻨﻤﺎی« ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺠﺎوز »ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻣﺤﺘﺮم
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺎﻣﻮس و ﻧﻘﺶ آن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن :ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻘﻪ در ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺰﺋﯽﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻘﺶ ﻣﺮدان در ﻗﻮام ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺒﻌﯿﺾ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺳﺎل  ۶۹۳۱در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ زﻧﺎن ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در
ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺪرن ﻫﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺮدﺳﺎﻻری و ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﺮدان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﺴﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد «:ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺴﺎر ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ
داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ از ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ».
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آنﻗﺪر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪان ﻣﻌﻨﯽداری را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽداد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺣﺪود  ۵۹درﺻﺪ و در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺪرن  ۲۹درﺻﺪ ﺑﻮد [.ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺴﺎر ،ﻓﺎﺋﺰه ﻗﻨﺒﺮی ،ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،۶۹۳۱
ﺻﺺ  ۹۶و ]۸۷
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ رﯾﺸﻪ در ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ دارﻧﺪ ،ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮودﺳﺘﯽ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﺲ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻢ درآﻣﺪه،
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان دارد :ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﯽ آن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ﻧﻔﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان )ﻫﻢ
ﺳﻨﺘﯽ و ﻫﻢ ﻣﺪرن( از ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﺮدهاﻧﺪ ،آنﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻧﻬﺎ،
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر اداﻣﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﻓﻬﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻐﺮﻧﺞ زﻧﺎن در اﯾﺮان و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻬﺎدن ﻫﻤﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﻬﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

از  ۸ﻣﺎرس ﺗﺎ  ۸ﻣﺎرس زﻣﺰﻣﻪ ﮐﻨﯿﻢ

ﮔﺎﻣﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎ آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎ را ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

“ ﺷﻤﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻋﺘﺼﺎب ﻛﺮده اﯾﺪ ” اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۸۰۹۱زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ
و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر در ﻧﯿﻮﯾﻮرک را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯿﮑﺮد  .از آن روز  ،ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮن  ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن در ﺳﺎل  ۴۱۰۲ﺷﻌﺎر
ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮای زﻧﺎن – ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ را اﻋﻼم ﮐﺮد  ۶۰۱ﺳﺎل ﻣﯿﮕﺬرد  ۶۰۱ .ﺳﺎل ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻓﺮود  ،ﺳﺮﺷﺎر از اﻣﯿﺪ و ﺗﻼش  ،ﮐﻪ ﺟﺰ در
ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻼش زﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﻤﯿﺸﺪ  .ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ اداﻣﻪ دارد و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺪاﮐﺎری
و ﻫﻤﯿﺎری ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن اﺳﺖ .
ﺗﺎرﯾﺦ را ورق ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ  .ﻻﺑﻼی ورﻗﻬﺎ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ۸ .ﻣﺎرس ۷۵۸۱ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان زن در ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه
اﻧﺪ  .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﺗﻌﺪادی از زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ زﻧﺪه زﻧﺪه ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ  .دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ
ﮐﻪ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻓﯽ و ﻟﺒﺎس دوزی ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ  .ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف زﻧﺎن
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار داد  .ﯾﻜﯽ از ﻛﺎرﮔﺮان دوزﻧﺪه در ﺷﺮح ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ “:ﻣﺎ ﻟﺒﺎس ارزان ﻣﯽ
ﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ،در ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻫﺎی ارزان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﺮدﯾﻢ ،و ﺧﻮراك ارزان ﻣﯽ ﺧﻮردﯾﻢ .ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ در ﻛﺎر ﻧﺒﻮد .در اﻧﺘﻈﺎر روزی ﻛﻪ وﺿﻊ ﺑﻬﺘﺮ از
اﯾﻦ ﺷﻮد ﻧﺒﻮدﯾﻢ”.
 ۰۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ  .ﺳﺎل  ۷۰۹۱ﻣﺒﺎرزات اوج ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد  .زﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ۸ﻣﺎرس  ،ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮐﺎرﮔﺮان زن ﺑﻮد ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻌﺎر ﻣﺤﻮری ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ  .در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺤﻮری“ ﺣﻖ رای ﺑﺮای
زﻧﺎن ”را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺪه اﻧﺘﺨﺎب روزی از ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز زن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ  .ان ﺳﺎﻟﻬﺎ زﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﻧﻮﺟﻮان
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ،ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ،و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ و اوﺑﺎش ﻣﺰدور ،ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﻣﺒﺎرزه اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
زﻧﺎﻧﯽ از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ از اﻋﺘﺼﺎب ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای اﻋﻼم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻦ آﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻫﻢ
ﺷﺪﻧﺪ .و زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺰدی
زﻧﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی“ ﺧﯿﺰش ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ”زﻧﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﯾﻜﯽ از ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﭘﯿﺮاﻫﻦ دوزی“ ﺗﺮﯾﺎﻧﮕﻞ” ،واﻗﻌﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻛﺮد “:ﻫﺰاران ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﺮك ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﺑﺴﻮی“ ﻣﯿﺪان اﺗﺤﺎد ”روان ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻮد و زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮد ﺑﻪ در ﻣﯽ ﻛﻮﻓﺖ .ﻫﯿﭽﯿﻚ از ﻣﺎ ﭘﺎﻟﺘﻮ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ روﺣﯿﻪ
ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه داد ﺑﻪ راﻫﭙﯿﻤﺎﺋﯽ اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .در آﻧﺠﺎ ﻣﻮﻗﺘﺎ از ﮔﺰﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎ و ﺑﺎد در اﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ را ﺑﯿﺎد ﻣﯽ آورم ﻛﻪ اﻛﺜﺮﺷﺎن زن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .روح ﭘﯿﺮوزی ،ﺗﺴﺨﯿﺮﺷﺎن ﻛﺮده
ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻨﻜﻪ ﭼﻪ در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﺑﻮد ﻓﻜﺮ ﻧﻤﯽ ﻛﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺳﺮﻣﺎ ،ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ و ﻣﻌﻀﻼت دﯾﮕﺮی ﻛﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در آن روز ﺧﺎص ،آﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ روز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻮد۱” .
 .اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻧﯿﻮﯾﻮرك و ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮان را از اﺣﺴﺎس ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و ﻗﺪرت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ  .ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻧﻮر دﯾﺪ  .در ﺳﺎل  ۵۷۹۱ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرس را ﺑﻪﻋﻨﻮان« روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن »ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ روزی ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻋﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﻮرزﻧﺪ .
اﻣﺎ از  ۸ﻣﺎرس  ۷۵۸۱ﺗﺎ  ۸ﻣﺎرس  ۴۱۰۲ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ ؟ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﻮﯾﻮرﮐﯽ ﮔﻔﺖ :
“ ﺷﻤﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻋﺘﺼﺎب ﻛﺮده اﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ  :ﺑﺮاﺑﺮی
ﺑﺮای زﻧﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺳﺖ .و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی را وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ .
در ورای ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ  .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ  .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺘﮏ و
دادﮔﺎه و زﻧﺪان و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺗﻬﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺎن درﯾﻎ ﻧﺸﺪ  .اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ،ﺷﮏ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﯽ اﻧﻘﻄﺎع ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ  .آﻧﻬﺎ
ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ  .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ  .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺸﻖ و ﻏﺮور اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ  .آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ  .آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﮐﻪ اﻣﺮوززﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ ﻣﻔﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ  .ﻣﺮدان اﯾﻦ
ﺑﺮاﺑﺮی را در ﺳﯿﻨﯽ ﻃﻼ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ  .اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی در ﺳﺎﯾﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ و ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  .آﻧﻬﺎ
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن ﮐﻬﻨﻪ ﻋﻮض ﻧﮑﺮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﮕﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ  .اﯾﻦ زﻧﺎن در ﻻﻻﯾﯽ ﻫﺎی و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان و ﺣﺘﯽ
ﭘﺴﺮاﺷﺎن را زﯾﺮ ﭘﺴﺘﺎن ﺷﯿﺮ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﻨﻮز راه ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ  .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ دﻫﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ را از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺑﺮدارﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ از
راه ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮری ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .راﻫﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮ و داﺋﻤﯽ در آن ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ و از ﭘﺎ ﻧﺎﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ و اﯾﻦ ﭘﯿﺎم اﺻﻠﯽ  ۸ﻣﺎرس
 ۴۱۰۲اﺳﺖ .

ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ و داﺋﻤﯽ  ،ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و آرزو ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ و اﺣﺘﺮام و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ  .ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ  .ﺑﺮای داﺷﺘﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ  .اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ از روی ﺿﺮورت ﭼﻪ از روی ﺑﺎور در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺣﻖ ﻣﺎ داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ  .ﮔﺎﻣﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎ آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎ را ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .
http://shora-hamburg.com/ﻧﻮﺷﺘﺎر/ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ-ی-واﻗﻌﯽ-8-ﻣﺎرس-روز-ﺟﻬﺎﻧﯽ-زن ۱-

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن  8ﻣﺎرس 2014
در آﺳﺘﺎﻧﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن ،ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﻣﺰاﺣﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﯽ
ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮور ﺗﮑﺮاری اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ در ﮐﺸﻮری روﯾﮑﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی و اﯾﺴﺘﺎﺋﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی در اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻬﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮوز اﯾﺮان ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد ،اﺻﺮار و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺗﮑﺮار
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ای ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ در آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن  8ﻣﺎرس را ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮازی از اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ آن ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻬﻨﯿﺖ ﻣﯽ
ﮔﻮﺋﯿﻢ:
«ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ آزاد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و از ﻟﺤﺎط ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ».
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﺣﯿﺜﯿﺖ و آزادی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮ آن
ﺗﻌﺪی ﺷﺪه ،ﺻﺪﻣﻪ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
“ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ”اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ
از زﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺮوﯾﺞ دﻫﻨﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
را از ﻧﻄﺮ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آن ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی زﻧﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ،در اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﺎﺳﺖ:
ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮدان را ﺑﺮای ﻃﻼق ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﻖ زن ﺑﺮ ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ،اﺷﺘﻐﺎل ،اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺳﻔﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ اﻧﺴﺎن آزاد ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣﺒﺲ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،و
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ آﻧﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ.
دﯾﻪ )ﺧﻮن ﺑﻬﺎی( زن را ﺑﺎ دﯾﻪ )ﺧﻮن ﺑﻬﺎی ﻣﺮد( ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺗﺮوﯾﺞ دﻫﻨﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﺑﺎ ﺧﺘﻨﻪ دﺧﺘﺮان ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺑﺮای
ﮐﻨﺘﺮل آن ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ اﺳﺖ.
ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی دﺧﺘﺮان را ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ای  9ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی اﺳﺖ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﺮف
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان و ﻣﻮازﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﺎ  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ  8ﺳﺎل و ﻧﯿﻤﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،در ﻣﻌﺮض ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب  1392اﺳﺖ.
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ رﻓﺎه ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت“ ﻣﺎدران اﻧﻬﺎ ”ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ در ﺑﺎره آﻧﻬﺎ ،از ﻧﻈﺮ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺟﺬب ﺣﻮزه ﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارث و ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ زﻧﺎن.
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺑﺮای رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ از ﺣﯿﺚ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل زﻧﺎن در ﺗﺸﮑﻠﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ در ﺣﯿﺎت ﻣﺪﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ و
ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ذﯾﺮﺑﻂ در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﺣﻮزه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای
زﻧﺎن و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارس و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ،در ﺗﻤﺎس و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ داﺋﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻟﻐﺎء ﻓﻮری ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
از دﺳﺘﻮر ﺧﺎرج ﮐﺮدن ”ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ”ﮐﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺮﯾﺢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر رﻧﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺿﺮورت ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ وادار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻓﻮری ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﻬﺎت“ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ”ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺸﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ و ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﯾﺠﺎد
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اورژاﻧﺲ ،و ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺑﺮﺧﻮرداری زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از وﮐﻼی ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ ،ﺟﻬﺎت ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد در ﺧﻮاﺳﺖ را اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺮد.
ﺗﺎﺳﯿﺲ و راه اﻧﺪازی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻊ
ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر رﺣﻤﺎﻧﯿﺖ در اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ
آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .
“ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ”اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ دوﻟﺖ ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار ،در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آن ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻤﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ،ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ ،از ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
“ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ”در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﻧﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﻫﺮ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ درﯾﻎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

