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گفتوگو

  امنيت زنان در ايران 
 از همه جاي دنيا 

بهتر است

گفتوگوي»جوان«
بابانويتازهمسلمانبرزيلي

معصومهطاهری
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خورش�يديانوارپرتأللواشتمامجهانرافراگرفتهاس�ت؛
خورشيديكهنهتنهابااينخاكپاشيهاخاموشنميشود،
بلكهبهلطفخداروزبهروزپرفروغتر،هدايتگرانس�انهاي
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چهشدمسلمانشديد؟
هميشه از بچگي به دنبال حقيقت در قلبم بودم تا اينكه براي اولين 
بار در سال ۲۰۱۷ حجاب را امتحان كردم. برايم جالب بود به همين 
خاطر شروع به تحقيق درباره اسللام كردم تا آن را بهتر بشناسم، 
چون با خودم فكر كردم حجاب خوب است و اين دين كه به حجاب 
سفارش دارد، بايد دين خوبي باشد، اما برايم سؤال بود چرا اينقدر 
درباره اسام بد مي گويند. همين تناقضات باعث شد من بيشتر در 
مورد اسام تحقيق كنم. بعد از آن با حاج آقا حميدي و همسرشان 
كاميا خانم آشنا شدم كه در سايت شيعا اينفو فعاليت هاي مذهبي 
به زبان پرتغالي انجام مي دهند و همين مسير من را براي گرويدن به 

دين اسام هموارتر كرد و به لطف خدا مسلمان شدم. 
دراينمدتوطيتحقيقاتيكهداشتيدنگاهاسالمرا

بهزنانچطورديديد؟
برخاف تبليغات منفي كه مدام رسانه ها عليه دين اسام و مسلمانان 
دارند و مخصوصاً زنان را در شللرايط بدي نشان مي دهند، من نگاه 
اسام به زنان را خيلي خوب و ممتاز مي بينم. واقعاً اسام براي زنان 
احترام زيادي قائل اسللت، به گونه اي كه زنان در دين اسام نقش 

مهمي دارند و محور اصلي خانواده و جامعه هستند. 
بهنظرشماپوششاسالميوحجابمانعيبرايزنان

وفعاليتهايآنهابودهاست؟
همانطور كه گفتم من حجاب را دوست داشتم و اينكه مي ديدم در 
اسام به حجاب توجه مي شود، برايم خوب بود، به همين خاطر داشتن 
حجاب و پوشيدگي را به هيچ وجه مانع خود نديدم و نمي دانم، بلكه 
معتقدم داشتن حجاب باعث امنيت و رشد و تعالي خود زنان است. 
نظرخانوادهودوستاندربارهاسالمومسلمانشدن
شماچيستوبرخوردشانباشماچگونهبودهاست؟

 اوايل كه خانواده و دوسللتان متوجه شدند من تغيير دين داده ام و 
مسلمان شده ام، به شدت نگران بودند، به دليل اينكه فكر مي كردند 
اسللام يك دين خشن اسللت و مسلمانان تروريسللت هستند كه 
كارشان قتل و كشللتار اسللت، به خصوص اينكه خيلي نسبت به 
زنان خشللونت دارند، بين آنها احترام و محبت نيست و توجهي به 
تحصيات ندارند. تمام اين موارد هميشه در رسانه هاي غربي عليه 
مسلمانان گفته مي شللود و اين باعث نگراني آنها شده بود و سعي 

مي كردند من را از اين تصميمي كه گرفته بودم، منصرف كنند. 
تجربهفرهنگيك�هدرايرانداش�تيد،چطوربوده

است؟
ايراني ها مردمان خيلي خوب و مهربانی هسللتند و من واقعاً از اين 
ارتباط فاميلي و خانوادگي بين اقوام و فرهنگ ايراني شللگفت زده 
شللده ام و آن را به شللدت دوسللت دارم. در زماني كه ايران هستم 

احساس غربت و تنهايي نمي كنم. 
بهكداميكازاه�لبيت)ع(بيش�ترارادتداريدو

چرا؟
همه امامان را دوسللت دارم، اما امام مهدي )عللج( را چون منتظر 
آمدنشان هستيم، خيلي بيشتر دوسللت دارم. من او را هميشه در 
همه حال زندگي ام حس مي كنم و معتقدم او زنده است و به زودي 

با حضرت عيسي)ع( مي آيد. 
درميانسورههايقرآن،كدامآيهبهدلشمابيشتر

نشستهاست؟
سللوره حمد كه چندين بار در نماز مي خوانيم و همه آن سرشار از 

رحمت و مهرباني خداست. 
اولينتجربهنمازخواندنچگونهبودهاست؟

 اولين باري كه به عنوان يك مسلمان نماز خواندم، احساس نزديك 
بودن به خدا را داشتم؛ ذوق و هيجان غيرقابل وصفي بود. 

اولينتجربهروزهگرفتن؟
 ان شللاءاهلل امسللال ماه رمضان روزه مي گيرم و تجربه اش را به دست 

مي آورم. 
شرايطوموقعيتزنانايرانيرادرمقايسهباكشورتان

چگونهميبينيد؟
اين مسئله بستگي به نوع تفكر و هدف در زندگي افراد فرق مي كند، 
اما از لحاظ شرايط، امنيت زنان ايراني خيلي بهتر از كشورم و همه 

جاي دنياست. 

پایه حقوق زنان در امریکا همچنان کمتر از مردان است

دهه1960زمانیاستكهتاريخاقداماتمهمی
رابرایدريافتیبرابروحقوقمدنیثبتكرده
است.س�ال1963باتصويبقانونپرداخت
برابر،گاممهمیدركاستنازمشكلبیعدالتی
درپرداختحقوقبهزنانبرداشتهشد.بهاين
ترتيب،كارفرمايانمجازنبودنددركارهايی
كهميزانمهارتبرابرومسئوليتيكسانرا
میطلبدوزنانومرداندرشرايطيكسانیكار
میكنند،بهزنانحقوقكمترپرداختكنند،
بااينحالحتیاينقانوننيزباتكيهبربرخی
استثنائاتازقبيلارش�دبودنوشايستگی
افراد،امكانحذفكاملتبعيضرامنتفیكرد

علیرغمادعاهایغربدربرابریزنانومردان،اختالفميزان
دستمزددرامريكاكهدرزيرمجموعهتبعيضجنسیونژادی
وبعضًاهردوتعريفمیش�ود،درمس�ائلتاريخیوپيشينه
اختالففاحشدرآمدزنانومردانبرایانجاميككارمشترك
ريش�هداردكهدردايرهایوسيعتر،رنگينپوس�تانواتباع
امريكایالتينراهمدربرمیگيرد.اينمعضلبهواسطهپارهای
سياسیكاریهاطیادوارمتمادی،بهطوركاملحلنشدهاست.

مسئله دستمزد نابرابر زنان و مردان به عنوان يك چالش، از اوايل 
دهه ۱86۰ ميادی تحت عنوان »دستمزد برابر برای كار برابر« به 
طور جدی مطرح شد و از »سللوزان بی. آنتونی« و »اليزابت كدی 
استانتون« به عنوان چهره هايی ياد شده كه دريافتی برابر در ازای 
كار برابر را در روزنامه ها و در قالب سللخنرانی مطرح كردند.در آن 
دوران زنان حتی از حق رأی هم برخوردار نبودند و اگرچه در سال 
۱9۲۰ و به دنبال اصاحات در قانون اساسی، حق رأی را به دست 
آوردند  اما اختاف فاحش در ميزان حقوق آنان با مردانی كه كاری 

مشابه را انجام می دادند، همچنان به قوت خود باقی بود. 
طی دهه ۱94۰ اقدامی كه برای رفللع اين تبعيض صورت گرفت، 
موفقيتی در پی نداشت.ماجرا از اين قرار بود كه سال ۱944 »وينفرد 
اسللتنلی« يكی از جمهوريخواهان كنگره از نيويورک، اليحه ای را 
مطرح كرد كه خواستار از بين رفتن تبعيض در پرداخت دستمزد 
بر مبنای جنسلليت بود.اين اليحه به فهرسللتی از پرداختی های 
غيرعادالنه در قانون ملی كار عطف به سللال ۱935  اشاره می كرد 
و عاوه بر بی عدالتی به دليل جنسيت، پرداخت غرامت به چنين 
فردی را نيز دربرمی گرفت، البته اين اليحه هرگز در كنگره مطرح 

نشد.
ايستادن»ِكِندی«دربرابرعدالت

دهه ۱96۰ زمانی است كه تاريخ اقدامات مهمی را برای دريافتی 
برابر و حقوق مدنی ثبت كرده است. سال ۱963 با تصويب قانون 
پرداخت برابر، گام مهمی در كاستن از مشكل بی عدالتی در پرداخت 

حقوق به زنان برداشته شد. به اين ترتيب، كارفرمايان مجاز نبودند 
در كارهايی كه ميزان مهارت برابر و مسئوليت يكسان را می طلبد 
و زنان و مردان در شللرايط يكسللانی كار می كنند، به زنان  حقوق 
كمتری پرداخت كنند. با اين حال حتی ايللن قانون نيز با تكيه بر 
برخی استثنائات از قبيل ارشد بودن و شايستگی افراد، امكان حذف 
كامل تبعيض را منتفی كرد. در جريان امضای اين اليحه به عنوان 
قانون، »جان اف كندی« رئيس جمهور وقت امريكا موضع منتقد 
خود را علنی كرد. كندی اگرچه به آماری استناد كرد كه ميانگين 
دستمزد زنان كارگر 6۰ درصد از ميانگين دستمزد مردان است، با 
اين حال، پرداختن به موضوع دريافتی برابر زنان و مردان را زير سؤال 
برد. يك سال بعد، قانون هفتم حقوق مدنی به تفاوت دستمزدها 
پرداخت و مواردی مانند پرداخت دسللتمزد بر اسللاس نژاد، رنگ 
پوست، مذهب، جنسيت يا مليت را غيرقانونی اعام كرد. در قانون 
پرداخت برابر، چندين مورد استثنا وجود داشت كه اين بار هم مثل 

دفعه قبل، ارشديت و شايستگی را شامل می شد.  
مخالفتوتمسخر»ريگان«

طی دهه های ۱9۷۰ و ۱98۰،  مفهومللی تحت عنوان ارزش قابل 
مقايسلله يا برابری پرداخت وارد گفت وگوی ملی شد.اين موضوع 
توجه را به شكاف دستمزد در مشللاغلی جلب می كرد كه اگرچه 
يكسان نيستند اما می توان آنها را از نظر مهارت، مسئوليت و ارزش، 
برای كل شركت مشابه دانست كه معضات اين موضوع نيز ميراثی 
از گذشته بود. كميته ملی حمايت از پرداخت برابر كه برای تحقق 
همين هدف شكل گرفته بود، در اين مورد اعام كرد:» بسياری از 
زنان و افراد رنگين پوسللت همچنان به گروه های كوچك شغلی 
تفكيك شده اند كه شللامل روحانی، كارگران خدماتی، پرستاران 
و آموزگاران می شود. اين مشاغل به صورت سنتی ارزش كمتری 
دارند و همچنان هم با تكيه بر جنسيت و نژاد، دستمزد كمی به افراد 

شاغل در اين مشاغل پرداخت می شود.«
»النور هولمز نورتون« رئيس كميسلليون فرصت اشتغال برابر در 
دوران رياسللت جمهوری جيمی كارتر، ارزش قابل مقايسلله را به 

عنوان »موضوع دهه ۱98۰« مطرح كرد. با اين حال، دولت رونالد 
ريگان كه پس از كارتر به قدرت رسيد، قاطعانه با آن مخالفت كرد. 
 )Mickey Mouse(ريگان حتللی آن را ايده ای ميكی ماوسللی
دانست كه اساس شللركت های آزاد را از بين می برد. در مجموع، 
پرداخت برابر و ارزش قابل مقايسه در حد فدرال تا حدودی پيشرفت 
كرد و در برخی اياالت هم به قانون تبديل شد. دهه ۱99۰، تغيير 
چشمگيری در قوانين مربوط به دستمزد رخ نداد. دهه ۲۰۰۰ نيز 

برخی موفقيت ها همراه با پاره ای از شكست ها به دست آمد.
تالشبرایاحقاقحق

يك پرونده دادگاه عالی اياالت متحده در سال ۲۰۰۷، نقطه عطفی 
را در مبارزات برای تحقق دستمزد برابر رقم زد و قانون اصلی فدرال 
را به دنبال داشت. با شكايت »لی لی لدبتر« از كارفرمايش شركت 
گودير تايللر )Goodyear Tire(، در مورد اينكلله آنها  به مدت 
۱9 سللال حقوق كمتری به او پرداخت كرده اند، هيئت منصفه او 
را مسللتحق دريافت بيش از 3/5 ميليون دالر  دانسللت اما شركت 
گودير با تأكيد بر اينكه طبق قانون، لدبتر طی ۱8۰ روز پس از اولين 
تبعيض، شكايت خود را ثبت نكرده اسللت، در دادگاه تجديد نظر 
تصميم اوليه را لغو كرد و ديوان عالی نيز عليه لدبتر رأی داد. قاضی 
»روت بادر گينزبورگ« اعام كرد كه در چنين شرايطی، رسيدگی 
به اين موضوع بر عهده كنگره است. قانون پرداخت منصفانه لی لی 
لدبتر در سال ۲۰۰9 تصويب شد. به دنبال تصويب اين قانون، زمان 
طرح شكايت از تبعيض  افزايش پيدا كرد و زنان مجالی يافتند تا در 
صورت اعمال بی عدالتی، راحت تر از كارفرمايان خود شكايت كنند.

سايهسنگينتبعيضنژادیبراختالفدستمزد
اگرچه به رغم مبللارزات برای دفاع از حقوق زنان طی ۱۰۰ سللال 
گذشته، اختاف دستمزد كاهش يافته است اما مشكات و حواشی 
مربوط به آن، هنوز در امريكا به طور كامل حل نشللده است. بنا بر 
اعام اداره سرشللماری امريكا، زنان برای كار تمام وقت در سللال 
۱96۰، 6۰ سللنت دريافت می كردند،  در حالی كه حقوق مردان 
يك دالر بود و اين رقم تا سال ۱99۰ حتی به ۷۰ سنت هم نرسيد.

نزديك ترين اطاعات در دسترس مربوط به سال ۲۰۱9 است كه 
طبق آن زنان در ازای پرداخت يك دالر به مردان، فقط كمی بيش 
از 8۲ دالر دريافت می كردند.به اين ترتيب زنان به طور ميانگين، ۱۰ 

هزار دالر كمتر از مردان همتراز خود حقوق می گرفتند.
مسئله پرداخت حقوق به زنان از جنبه ای ديگر، تحت تأثير مسائل 
نژادی قرار دارد و زمانللی كه مقوله نژاد در كنار جنسلليت مطرح 
می شللود، وضع از آنچه به آن اشاره شللد هم بدتر می شود. طبق 
اطاعات سللال ۲۰۱9 از وزارت كار امريكا، زنان اسللپانيايی تبار 
روزانه 55 سللنت دريافت می كردند، اين در حالی است كه مردان 
سفيدپوست غير اسپانيايی يك دالر می گرفتند. در همين زمان، 
حقوق زنان سياه پوست 63 سنت و دريافتی زنان سفيدپوست غير 
اسپانيايی ۷9 سنت بود. به زنان آسيايی تبار هم 8۷ سنت پرداخت 
می شللد.با وجودی كه اين آمار را منابع رسمی منتشر كرده اند اما 
همچنان برخی تأكيد دارند كه شكاف دستمزد جنسيتی در واقع 
بسيار كمتر است و تمايل مردان برای كار در ساعت های بيشتر را به 
عنوان دليل خود ذكر می كنند. اين درست است كه تعداد مردانی 
كه كار تمام وقت دارند از زنان بيشللتر است كه می تواند به بيشتر 
شدن ساعات كار تمام وقت مردان منجر شللود اما افزايش حدود 
۲5درصدی تعداد زنان شللاغل تمام وقت از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱9 
نيز از افزايش تمايل زنان به كار تمام وقللت حكايت دارد و به نظر 
نمی رسد حتی دستمزد اين قشر كه در وضعيت مشابه مردان همكار 

خود قرار دارند، تغيير چندانی داشته است. 
ابعاد و علل شكاف دستمزد جنسيتی و نژادی در امريكا همچنان 
تا به امروز مورد بحث است. بيشتر سياسللتمداران، صاحبنظران 
و دانشللگاهيان تأكيد دارند كه تداوم وجود اين تبعيض، به عنوان 
يك كار ناتمام در تبديل اياالت متحده به كشللوری كه رويكردی 

عادالنه تر دارد، خودنمايی می كند.
»ِگِرگداگرتی«تحليلگروروزنامهنگارامريكايی،
فارغالتحصيلروزنامهنگاریازدانشگاهايلینويز
برگردانازانگليسی:آزادهساداتعطار

بحرانها،بهتبعيضهادامنميزنند.همهگيري
كوويد19نيزدرزمرههمينمواردقرارميگيرد.
زن�انودخت�رانتمام�يجوام�ع،دردس�ته
گروههايمح�رومهس�تندوبههمي�ندليل،
اينبيماريوپيامده�ايآنبهط�ورويژهآنها
راتهدي�دميكند.ع�الوهبرمس�ائلمربوطبه
س�المت،مش�كالتدرازمدتاقتصاديديگر
عواقبچنينبحرانهايياس�ت.خشونتهاي
خانگيوجنس�يديگ�رخطراتياس�تكهدر
چني�نبزنگاههاي�يدركمي�نزن�اناس�ت.
شاغان ۷۰ درصد از مشاغل اجتماعي و پرستاران را در 
سطح جهان، زنان تشكيل مي دهند. اين در حالي است 
كه زنان به طور متوسط، سه برابر مردان بدون مزد از 
بيمار مراقبت مي كنند؛ چه براي كار يا براي مراقبت از 
افراد بيمار در خانواده و چه در محل كار و همين باعث 
مي شللود كه آنها بيشللتر در معرض ويروس و ابتا به 
بيماري قرار داشته باشند . به همه اينها بايد فشار رواني 
ناشللي از بار رواني مراقبت از بيمللار را هم اضافه كرد. 
هنگام بيماري هاي همه گير، بخش اعظمي از ظرفيت 
چرخه درمان بر مبارزه با بيماري متمركز مي شود، از 
اين رو دسترسللي زنان به مراقبت هاي باروري هم به 
ميزان قابل ماحظه اي كاهش مي يابد كه اين مسئله 
خود را در آمار مرگ و مير نوزادان نشان مي دهد. بخشي 
از اين بحران ها به اين معني است كه احتمال حمايت از 
دختران آسيب ديده از خشونت كمتر و كمتر مي شود. 
زنان و دختراني كه در معرض فقر، نژادپرستي و ديگر 
تبعيض ها قرار دارند، بيشتر از ديگران آسيب مي بينند، 
بيشتر كرونا مي گيرند و بيشتر از اين بيماري مي ميرند 
و طبعاً بيشتر هم از عواقب آن آسيب مي بينند. براي 
تأييد اين مدعا كافي است بيان شود در بريتانيا، تعداد 
زنان سياه پوستي كه در پي كرونا جان باخته اند، چند 
برابر بيشللتر از زنان سفيدپوست اسللت. بحراني كه 
دامنگير زنان شود، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم 
بر شرايط كودكان هم تأثير مي گذارد. در مجموع ۱/5 

ميليارد كودک از آغاز شروع همه گيري كرونا و تعطيلي 
مدارس، ناچار شده اند به صورت آناين ادامه تحصيل 
دهند كه اين وضعيت احتمال اينكه كودكان از جمله 
دختربچه ها، بيش از پيش در معرض خشونت در فضاي 

مجازي قرار مي گيرند را تشديد مي كند. 
پيامدهاياقتصادي

به طور معمول، نگهداري از اعضاي خانواده، رسيدگي 
به كودكان، آموزش كودكان در خانه در كنار كارهاي 
روزمللره منزل بللر دوش زنان قللرار دارد. همه گيري 

كرونا باعث شد تا تقسيم كار سنتي، بيشتر از گذشته 
تقويت شود. به دليل حجم كار اضافي بدون دستمزد، 
بسياري از زنان ديگر نمي توانند به طور كامل كاري را 
كه در ازاي آن دستمزد داشته باشند، دنبال كنند كه 
پيامدهاي اقتصادي فوري و بلندمدت قابل توجهي 
خواهد داشللت. موج اول اخراج ها در پي همه گيري 
كوويد۱9 عمدتاً بخش هايي را تحللت تأثير قرار داد 
كه در آن زنان حضور چشمگيري داشتند كه شامل 
فروشندگي، خدمات اجتماعي و گردشگري است. اين 

موضوع به ويژه از اين جهت اهميت دارد كه بدانيم، با 
فروكش كردن بيماري هاي همه گير و پايان بحران ها، 
زنان معموالً در مقايسه با مردان به زمان بيشتري نياز 
دارند تا بتوانند شغلی مناسب پيدا كنند و اين موضوع 
در همه گيري كرونا نيز مشهود است. سهم قابل توجهي 
از زنان در سراسر جهان در بخش هاي غيررسمي و در 
مشللاغل نامطمئن كار مي كنند، در نتيجه آنها اغلب 
تحت پوشش بيمه درماني نيسللتند و نمي توانند با 
از دسللت دادن درآمد خود كنار بيايند. اولين نتيجه 

چنين وضعيتي اين اسللت كه آنها ديگر نمي توانند 
هزينه هاي  درمانی خود و خانواده شللان را پرداخت 
كنند. فقط در اروپا، كارگران زن شاغل غيررسمي، ۷۰ 
درصد از درآمد خود را در ماه اول همه گيري از دست 
دادند. انعكاس اين موارد را مي توان در افزايش شكاف 
جنسيتي مشللاهده كرد. برنامه توسعه سازمان ملل 
 UN Women و نهاد زنان سازمان ملل UNDP
تخمين مي زند كه تقريباً ۲4۷ ميليون زن و دختر )در 
مقايسه با ۲36 ميليون مرد( در سللال ۲۰۲۱ كمتر 

از ۱/9 دالر در روز درآمللد دارند. در چنين وضعيتي، 
دختران اغلب ناچارند بيشللتر از پسرها كمك كنند. 
از آنجا كه بار مراقبت به دليل كرونا افزايش مي يابد، 
اين خطر نيز وجود دارد كه دختللران براي كمك به 

خانواده شان مجبور به ترک تحصيل شوند. 
آزارهايجنسيوخشونتخانوادگي

در چنين شرايطي نگراني هايي ايجاد مي شود.قرنطينه 
و محدوديت هاي آزادي رفللت و آمد معموالً افزايش 
قابل توجه خشونت خانگي را به دنبال دارند و در بيشتر 

موارد قربانيان زن هستند. معموالً زنان كمتر مي توانند 
از خانه خارج شوند و همين امر باعث مي شود بيشتر 
در معرض خشللونت اعضاي خانواده قللرار گيرند. از 
طرفي ديگر با تشديد وخامت شرايط زنان، پيامدهاي 
اقتصادي احتمال وابستگي زنان به شريك زندگي را 
افزايش مي دهد كه اين امللر يافتن راهي براي خروج 
از اين وضعيت را براي زنان آسلليب ديده از خشونت 
دشوارتر مي كند. شللرايط براي زنان سخت شده اما 
اقدامات حمايتي براي زنان در برابر خشونت در بسياري 

از كشورها محدود شده است. به عنوان مثال، پناهگاه ها 
و مراكز مشاوره زنان بسللته شده، در نتيجه تماس ها 

براي درخواست كمك بيشتر شده است. 
از دسللت دادن درآمد براي بسياري از خانواده ها يك 
وضعيت اضطراري مالي ايجاد مي كنللد كه در موارد 
شللديد منجر به قاچاق انسان، فحشللای اجباري يا 
ازدواج هاي اجباري مي شود. قربانيان اين دور باطل فقر 
و خشونت نيز بيشتر زنان و به ويژه دختران هستند. اين 
موضوع را هم نبايد فراموش كنيم كه جمعيت كمتر 
در مكان هاي عمومي مي تواند به معناي ناامني هر چه 
بيشتر زنان باشد. مثًا در مسللير محل كار يا هنگام 

خريد، اماكن خلوت ناامني زنان را تشديد مي كند. 
چ�رادادههاياطالعاتيدربارهجنس�يت

بسيارمهمهستند؟
شكاف هاي قابل توجه در جمع آوري داده هاي كنوني 
از كشورهاي سراسر جهان، درک كامل اثرات مختلف 
همه گيري با تمام پيچيدگي هاي آن و واكنش مناسب 
به آن را بسيار دشوار مي سازد. تا جوالي ۲۰۲۰، تنها 
3۷ درصد از موارد تأييد و گزارش شللده به سازمان 
بهداشللت جهاني WHO، بر اسللاس جنسلليت و 
سن تقسيم شللده اند. با منعكس نشدن جنسيت در 
جمع آوري داده ها، نابرابري هاي مبتني بر جنسلليت 
مشخص نمي شوند و به همين دليل دولت ها نمي توانند 
تدابيري را براي رسيدگي به وضعيت خاص دختران 
و زنان اتخاذ كنند. كمتر از يك مورد از هر پنج اقدام 
اجتماعي و بازار كار كه دولت ها در سراسر جهان براي 
كاهش تأثيرات همه گيري كرونا انجام مي شللود، به 
حساسيت هاي مربوط به جنسلليت توجه دارد و اين 
در شرايطي است كه بسللته هاي محرک اقتصادي و 
سياسللت هاي اجتماعي با هدف جلوگيري از خنثي 
كردن دستاوردهاي شكننده برابري جنسيتي طي ۲5 

سال گذشته، بايد به جنسيت حساس باشند. 
منبع:پايگاهزنانسازمانمللمتحد
برگردانازآلماني:آزادهساداتعطار

چرابحرانكرونابهطورويژهبرزنانتأثيرميگذارد؟

تشديد تبعيض هاي جنسيتي با  بحران كرونا 

س�همقابلتوجهياززناندرسراسر
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