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88498440سرويس اجتماعي

  مهدي نيك ضمير 
حاال ديگر شكي نيس��ت كه اتاق فكر ناآرامي ها در 
ايران از جاي ديگري هدايت مي شود. اين را مي توان 
در واكنش غربي ها به اين مسئله و تالش آنها براي 
ايج��اد محدوديت ه��اي حقوق بش��ري و تحميل 
تحريم هاي بيشتر به كشورمان متوجه شد. تحريم ها 
و تهديدهايي ك��ه تمام مردم ايران را تحت فش��ار 
بيشتر قرار مي دهد و بي ترديد مردم حتي با وجود 
برخي انتقادات و مطالبات دل شان نمي خواهد عرصه 
براي شان تنگ تر شود، اما اپوزيسيون خارج نشين و 
اتاق فكر اغتشاشات در كشور كه منافع شان در خارج 
از مرزهاي سرزميني ماست، در تالشند به بهانه هاي 
حقوق بشري و در پوش��ش حمايت از زنان ايراني، 
آتش اغتشاش��ات در كش��ورمان را داغ نگه دارند و 
از اين نمد براي خودش��ان كالهي دست و پا كنند. 
حاال هم برخي چهره هاي امريكايي در تالشند ايران 
را از كميسيون مقام زن حذف كنند و پيش نويس 
قطعنامه حذف ايران از اين كميسيون هم در حال 
آماده ش��دن اس��ت، حتي هيالري كلينتون، فعال 
سياسي امريكايي مدعي شده است، هر روز كه ايران 
در كميسيون مقام زن باقي باش��د، اين نهاد اعتبار 
خود را از دست مي دهد. اين در حالي است كه اگر 

اين كميسيون فرمايشي اعتباري هم داشته باشد، 
پيش از اينها و با عضويت رژيم كودك كش آل سعود 
و كشوري كه زنان در آن از كمترين حقوق انساني 
هم برخوردار نيستند، اعتبارش را از دست داده بود. 
اين اقدام نمايشي غربي ها هر چند تبعات حقوقي 
چنداني براي كش��ورمان در پي نخواهد داشت اما 

ابتكار عملي براي افزايش فشارها بر ايران است. 
 كميسيون مقام زن از جمله كميسيون هاي شوراي 
اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد )اكوسوك( 
است كه در سال1946 با عضويت 15كشور به امر 
پيشرفت زنان اختصاص يافته است و به عنوان ركن 
سياس��تگذاري جهاني براي زنان عم��ل مي كند. 
تعداد اعضاي كميس��يون مقام زن در حال حاضر 
45عضو است كه توسط اكوسوك )شوراي اقتصادي 
و اجتماع��ي( براي ي��ك دوره چهارس��اله انتخاب 
مي شوند. تركيب اعضاي كميسيون شامل 13عضو 
از آفريق��ا، 11عضو از آس��يا، چهار عض��و از اروپاي 
ش��رقي، 9عضو از امريكاي التين و حوزه كارائيب و 
هش��ت عضو از گروه غرب است. جمهوري اسالمي 
ايران از سال1998 در چند دوره )از جمله 2014-

2010( به عضويت اين كميس��يون انتخاب ش��ده 
است، همچنين بر اس��اس رأي گيري نهاد سازمان 

مل��ل در آوري��ل2014، عضويت كش��ور ايران در 
كميسيون مقام زن براي دوره زماني 2019- 2015 
تمديد ش��د و ني��ز در دور جديد از م��ارس2022 
عضويت رسمي كش��ورمان آغاز ش��ده است كه تا 

مارس 2026 ادامه خواهد داشت. 
 سياست زدگي با رنگ و لعاب حقوق بشري

كميسيون مقام زن پيش از اين نيز سياست زدگي اش 
را اثبات كرده بود. عضويت عربس��تان سعودي در 
كميسيون مقام زن براي سال هاي 2018 تا 2022 

با شگفتي اغلب كشور هاي دنيا مواجه شد. 

انتخاب عربستان سعودي به عنوان يكي از اعضاي 
اين كميسيون در حالي بود كه اعتراض سازمان هاي 
حماي��ت از حق��وق زن��ان را بلند كرده اس��ت كه 
سعودي ها سال2016 در بين 144كشور در دنيا كه 
از نظر شاخص جهاني شكاف جنسيتي رتبه بندي 

شده بودند، در رده 141 قرار گرفت. 
روزنامه گاردين در واكنش به اي��ن ماجرا تيتر زد: 
»آيا واقعاً كسي نياز دارد از عربستان سعودي چيزي 

درباره حقوق زنان بشنود؟« 
 تهيه پيش نويس قطعنامه حذف ايران

 از كميسيون مقام زن 
حاال آنطور كه رويترز گ��زارش داده حذف ايران از 
كميسيون مقام زن س��ازمان ملل دو هفته ديگر به 

رأى گذاشته مى شود. 
رويترز  به نقل از كميس��يون مقام زنان در سازمان 
ملل نوش��ته كه روز 14دس��امبر )23 آذر( درباره 
ادامه حضور اي��ران در اين كميس��يون رأي گيري 

خواهد شد. 
درخواست اخراج ايران از اين كميسيون به پيشنهاد 
امريكا به اين نهاد س��ازمان ملل متحد برده ش��د. 
پيش نوي��س قطعنام��ه اي كه اياالت متح��ده ارائه 
داده اس��ت بر حذف ايران براي دوره باقي مانده تا 

سال2026 تأكيد دارد. همزمان شوراي اقتصادي 
و اجتماعي س��ازمان ملل متش��كل از 54عضو نيز 
مدعي شد كه به پايان عضويت ايران از كميسيون 

رأي خواهد داد. 
  البي امريكا براي حذف ايران از كميسيون 

مقام زن 
گروه��ي از ديپلمات هاي غربي مدعي ش��ده اند 
واش��نگتن به بهانه ادعاي نقض حق��وق زنان و 
نحوه برخورد با معترضان، براي حذف جمهوري 
اس��المي ايران از كميس��يون مقام زن سازمان 
ملل متحد البي مي كند و قرار اس��ت، قطعنامه 
مرتبط با اي��ن اقدام ادعايي 14دس��امبر به رأي 

گذاشته شود. 
به گزارش رويترز در اين قطعنامه به نحوه رفتار ايران 
با زنان و دختران اشاره ش��ده؛ رفتاري كه به ادعاي 
غرب در تضاد با حقوق زنان و مأموريت كميسيون 

مقام زن سازمان ملل متحد است. 
ايران از ابتداي سال جاري دوره چهار ساله عضويت 
در اين كميس��يون را آغاز كرده است؛ كميسيوني 
كه 45عض��و دارد و هر س��اله ماه مارس تش��كيل 
جلسه مي دهد و هدفش ترويج برابري جنسيتي و 

توانمند سازي زنان است. 

»دختران اُ.پي.دي«
 روايتگري دختران آباداني امدادگر 
كت��اب »دختران اُپ��ي.دي« 11س��اعت مصاحبه ليال 
محمدي با مينا كمايي اس��ت؛ خاطرات زن آباداني كه 
از روزهاي پرتالطم دوران دفاع مقدس س��ال 1359 تا 

1364 مي گويد. 
در دوران جنگ تحميلي عراق عليه ايران، مينا كمايي 
با جمعي از دوستانش امدادگري را در بيمارستان امام 
خميني)ره( شركت نفت  آموزش مي دادند. وي در  همان 
سال با تأسيس بسيج خواهران آبادان، همراه با دوستانش 
كه به »دختران اُپ��ي.دي« معروف بودند، به فعاليت  در 
بسيج مي پرداخت و براي امدادگري و واكسيناسيون به 

روستاهاي  اطراف آبادان مي رفت. 
خاطراتي از دوران كودكي، زمان تحصيل در مدرسه و 
پيروزي انقالب  اس��المي، همچنين فعاليت طرفداران 
گروه خلق عرب براي تصاحب خرمش��هر، عضويت در 
جبهه حزب  اهلل در مدرسه، پس از پيروزي انقالب اسالمي 
و رويارويي  با گروه هاي مجاهدين خلق )منافقين(، خلق 
عرب و كمونيس��ت ها، ش��ركت در كالس هاي مختلف 
عقيدتي و س��خنراني هاي مذهبي، به  شهادت رسيدن 
خواهر نوجوان راوي  توسط منافقين در اصفهان، ديدار 
با امام خميني)ره(، پذيرايي از خانواده ش��هدا در هتل 
بهبهان، انفجار انبار دارويي بيمارس��تان نفت  توس��ط 
عراقي ها و وضعيت شهر خرمشهر پس از آزادي، عمده 

موارد مطرح شده در اين خاطرات است. 
مينا كمايي از دختران شجاع آبادان بود كه پس از شروع 
جنگ تحميلي به رغم ناامني ش��هر، در آباداني كه زير 
آتش توپ و خمپاره ب��ود، ماند و به هم��راه تعدادي از 
دوستانش كار امدادرساني به مجروحان را انجام داد، او 
و همراهانش خطر را به جان خريدند تا به ديگران كمك 
كنند و مايه دلگرمي باش��ند. مينا كمايي در اين كتاب 
خاطرات خود را بازگو كرده است و خواننده را به روزهاي 

آغاز تجاوز رژيم بعث عراق به ايران اسالمي مي برد. 
در قسمتي از كتاب دختران اُپي.دي مي خوانيم: در اتاق، 
كنار مامان دراز كش��يده بودم كه مهري، خواهرم صدام 
كرد: »مينا! بدو آب ش��ط اومد.« مامان در خواب تكاني 
خورد. بالش را روي رخت خواب ه��ا انداختم و به حياط 
دويدم. مهران، مهرداد و مهري در حياط بودند. به مهري 
گفتم: »يواش، داد نزن، مامان خواب��ش برده.« گرماي 
آفتاب تابستان، كف سيماني حياط را داغ كرده بود. آب 
شط كم كم، كف حياط را پر مي كرد. پاچه شلوار هاي مان 
را باال زديم و منتظر مانديم كه آب كاماًل كف حياط را پر 
كند. مهران و مهرداد با پارچه، درز آهني كوچه را مسدود 
كردند. بعد از جمع ش��دن آب توي حي��اط باال و پايين 
مي پريديم. بازي مي كرديم. آب تا زانو هاي مان مي رسيد. 
از داخل آن گوش ماهي جمع مي كرديم و به هم نش��ان 
مي داديم. وقتي كف حياط حس��ابي خنك شد از بازي 
خسته شده بوديم. پارچه هاي درز در را برداشتيم. آب با 
فشار به كوچه رفت. بچه هاي كوچه پشت در جمع شده 
بودند تا پاي خود را با آب بشويند. خوشحال بوديم كه كف 

حياط مثل هر روز، براي خواب شب خنك شده است. 

  افزايش ابتالي خانم ها به ايدز
سرپرست مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت 
ضمن تشريح آخرين آمار و اطالعات بروز بيماري HIV در 
كشور، به افزايش مبتاليان خانم اشاره كرد و گفت: اگرچه 
81درصد كل م��وارد مبتال را همچنان مردان تش��كيل 
مي دهند اما الگوي راه انتقال و درصد ابتالي زنان و مردان 
در سال هاي اخير تغيير كرده است، به گونه اي كه از كل 
موارد شناسايي شده در شش ماهه اول امسال، 31درصد 

موارد را زنان و 69درصد را مردان تشكيل داده اند. 
  زنان خوش بين عمر طوالني دارند

محققان نكته هايي براي داشتن زندگي طوالني و سالم 
ارائه كرده اند كه برخي از آن ش��امل پياده روي، باغباني 
و انجام كارهاي خانه، كاهش اس��ترس، خواب مناسب، 
مصرف مواد غذايي مناس��ب و داشتن ارتباط اجتماعي 
با ديگران است.  بر اساس نتايج يك مطالعه جديد، اگر 
زنان خوش بين باش��ند، بيش از 90سال عمر مي كنند. 
مطالعه اي كه توسط دانشگاه هاروارد انجام شد، نشان داد 
زنان خوش بين بدون توجه به نژاد و قوميت، 5/4درصد 

بيشتر از زناني كه ديدگاه منفي دارند، عمر مي كنند. 
  آلودگي هوا منجر به زايمان يك ميليون جنين 

مرده در سال مي شود!
دانشمندان پس از كشف ذرات آلودگي سمي در ريه و 
مغز جنين هاي مرده به اين نتيجه رسيدند كه آلودگي 
هوا منجر ب��ه زايمان يك ميليون جنين مرده در س��ال 
مي شود! گروهي از دانشمندان پس از تجزيه و تحليلي 
كه بر ذرات آلودگي س��مي در ريه و مغز چندين جنين 
داش��تند، متوجه نقش آلودگ��ي ه��وا در افزايش تولد 
جنين هاي مرده شدند.  دانش��مندان تخمين مي زنند 
كه آلودگي هوا منجر به زايم��ان يك ميليون بچه مرده 
در سال مي شود. نتايج تحقيقات همچنين نشان داد اثر 

آلودگي بر مادران مسن بيشتر است. 

ويترين

روي خط زنان

سياست زدگي آفتي است كه سال هاست به جان 
حقوق بشر افتاده و اين مس�ئله را به ابزاري براي 
فشارهاي سياسي و تحقق اهداف برخي كشورها 
تبديل كرده است. كش�ور ما هم در دوران بعد از 
انقالب با انواع و اقس�ام فش�ار هاي حقوق بشري 
مواجه بوده است، به گونه اي كه امريكا و غرب هر 
چند وقت يك بار به بهانه اي تحريم ها و فش�ارها 
را عليه م�ردم ايران افزايش داده ان�د. اين بار هم 
نوبت فش�ار بر ايران در حوزه حقوق زنان اس�ت! 
طي دو سه ماه اخير با ماجراي فوت مهسا اميني و 
اغتشاشاتي كه با اين اسم رمز در كشورمان آغاز 
شد، فشارهاي حقوق بشري بر ايران بيشتر شده 
است. حاال نوبت تالش امريكا براي حذف ايران از 
كميسيون مقام زن رسيده است؛ موضوعي كه براي 
بررسي ابعاد آن سراغ دكتر زهره نصرت خوارزمی، 
عضو هيئت علمی دانش�گاه تهران و كارش�ناس 
حقوق بش�ر رفته و با وي به گفت وگو نشسته ايم.

 خان�م دكت�ر خوارزم�ي! همانط�ور ك�ه 
مستحضر هستيد قرار است حذف ايران 
از كميسيون مقام زن سازمان ملل به رأي 
گذاشته ش�ود. اهميت اين كميسيون در 

چيست و چه جايگاه و عملكردي دارد؟
كميسيون مقام زن بخش فرعي از شوراي اقتصادي 
اجتماعي سازمان ملل است و اينها در يك تركيب و 
با يك س��هميه بندي منطقه و در يك سيستم كاماًل 
دموكراتيك هر كش��وري مي تواند كانديدا ش��ود و 

رأي بياورد. 
 عضوي�ت م�ا در اي�ن كميس�يون چ�ه 
دستاوردي براي مان داشته است و تاكنون 

چقدر عضو اين كميسيون بوده ايم؟
 ما در دوره اخير تا سال2026 در اين سازمان عضويت 
داريم. اين براي بار س��وم اس��ت كه ايران عضو اين 
كميسيون مي شود و اين شانس بزرگي است چراكه 
ش��ما بايد بتوانيد رأي جمع كنيد و ديگر كشورها از 
ش��ما اين تصوير را داشته باش��ند كه در حوزه زنان 
مي توانيد كمك كننده باشيد تا شما را در كميسيون 

بپذيرند. 
 آيا در دوره هاي قبلي هم عضويت ايران در 
كميسيون مقام زن با واكنش هايي همراه 

بوده است؟
در دوره ه��اي قبلي وقتي ايران در كميس��يون مقام 
زن رأي آورد، اپوزيس��يون از جمله مسيح علينژاد و 
افرادي از اين قبيل به عضويت ايران در اين كميسيون 
اعتراض كردند و معتقد بودن��د ايران زنان را محدود 
مي كن��د و بحث هاي سياس��ي حقوق بش��ر را پيش 
كشيدند. در حالي كه ايران اين قدرت را داشت و وارد 
اين كميسيون شده بود و خود ورود به اين كميسيون 
يك قدرت است و ما هم در يك سيستم دموكراتيك 

وارد شديم. 
 ب�ا عناي�ت ب�ه اينك�ه م�ا در ي�ك رويه 
دموكراتيك و با جذب آراي ساير كشورها 
عضو كميس�يون مق�ام زن ش�ده ايم، آيا 
امكان اخراج م�ا از آن وجود دارد و حذف 
ايران از كميسيون مقام زن چقدر مي تواند 

جدي باشد؟

به نوعي در رويه هاي ش��وراي اقتصادي و اجتماعي 
سازمان ملل و كميسيون مقام زن ما چنين تعريفي 
نداريم كه كس��ي رأي بياورد و بعد بخواهند وي را از 
كميس��يون خارج كنند، البته پيش از اين در رابطه 
با روس��يه اين مس��ئله پيش آمد كه اين كشور را به 
صورت غيرفعال كردند نه اينكه بخواهند اين كشور 
را از كميس��يون مقام زن خارج نكنند بلكه در حالت 

غيراكتيو نگه داشتند. 
 با اين اوصاف آيا اخراج ايران از كميسيون 
مقام زن مي تواند جنبه نمايش�ي داش�ته 

باشد؟
 غربي ها درب��اره ايران هم به دنبال يك رويه س��ازي 
هس��تند. اينها چه وقتي درباره غيرفعال كردن و چه 
وقتي در مورد خارج كردن صحبت مي كنند، به دنبال 
آن هستند تا رويه س��ازي حقوق بشري انجام بدهند 
و هر كسي به لحاظ سياس��ي با آنها درگير شد را در 
تنگنا قرار دهند و در عمل ساختارهاي قدرت سياسي 
به حقوق بشري بيشتر نفوذ كند. در حال حاضر هم 
به اندازه كافي حقوق بشر سياسي شده است و ما در 

شوراي حقوق بشر اين را مي بينيم. 
 مصاديق اين سياسي ش�دن حقوق بشر 

چيست؟
به طور نمونه در حالي كه ما گزارش��گر حقوق بش��ر 
داريم اما هم��ه مي دانند كه وضعيت حقوق بش��ري 
ما با كش��ورهايى مانند كشور س��ومالي يا بروندي يا 

كشورهاي ديگر كه حكومت مركزي از هم پاشيده اي 
دارن��د و درگير جنگ هاي داخلي هس��تند بس��يار 
متفاوت است؛ كش��ورهايي كه وضعيت آنها طوري 
است كه حقوق بش��ر واقعاً حمايتگري ندارد. كشور 
ما در چنين ش��رايطي قرار ندارد. با وجود اين ما در 
فهرست كشورهايي هستيم كه گزارشگر حقوق بشر 
دارند و اين مسئله كاماًل جنبه سياسي دارد، در حالي 
كه زندگي در ايران به صورت روال عادي جريان دارد و 
زن ها از حقوق متنوعي بهره مندند. ما در زمينه توسعه 
انساني در شاخص هاي توسعه انساني سازمان ملل در 
جايگاه بااليي قرار داريم. ايران سال هاي سال است در 
حوزه هاي اقتصادي، بهداشتي، اجتماعي و آموزشي 
كار مي كن��د و در خيل��ي از ش��اخص ها ركوردهاي 
خوبي دارد. چند مورد از اين ركورد ها را مي توان در 
شاخص هايي همچون دسترسي زنان به زايمان هاي 
سالمت يا شاخص مرگ و مير زنان حين زايمان و هم 
كودكان زير پنج س��ال كه ايران در وضعيت بس��يار 
مطلوبي ق��رار دارد، نام برد يا مثاًل آم��وزش اوليه در 
كشور ما تا حد زيادي انجام مي شود و در اين شاخص 

توسعه انساني هم وضعيت خوبي داريم. 
 خروج ايران از كميس�يون مق�ام زن چه 

تبعاتي براي ما مي تواند داشته باشد؟ 
خروج از مقام زن جدا از اينكه يك رويه س��ازي غلط 
و نامش��روع و سياس��ي در حوزه حقوق بش��ر و زنان 
محسوب مي ش��ود، بودن ما در كميسيون هم مفيد 

و به لحاظ ايجابي مهم است ايران در اين كميسيون 
حضور داشته باش��د. به هر حال كميس��يون ساالنه 
حوالي ماه مارس يك اجالس��ي دارد كه يك موضوع 
اولويت دار و ي��ك موضوع مورد م��رور در حوزه هاي 
مختلف مانند اشتغال، دسترسي به فناوري اطالعات 
فن��اوري اطالعات، ح��وزه زنان روس��تايي، آموزش 
زنان و موضوعات مختلف زنانه اولويت بندي ش��ده و 
مورد بحث و بررس��ي قرار مي گي��رد. در اين بحث ها 
كه آخر س��ر به يك نتيجه توافقي مي رس��د، سندي 
از اين اجالس بيرون مي آيد كه به آن نتيجه توافقي 
گفته مي شود. متن اين س��ند از موضوعاتي كه مورد 
بحث قرار مي گيرد، بيرون مي آيد. اين سند در واقع 
راهبردهاي��ي را تعري��ف مي كند كه بع��داً نهاد زنان 
سازمان ملل و آژانس هاي ديگر س��ازمان ملل آن را 
تعقيب مي كند، يعني به نوعي استراتژي هاي حوزه 
زنان در كميسيون مقام زن تدوين مي شود، بنابراين 
وقتي عضو كميسيون هس��تيم اين براي مان خيلي 
خوب است، چون از ابعاد اخالقي، اجتماعي و سياسي 
قضيه باالخره ما يك رويكرد متفاوت و گفتماني داريم 
كه آن را وارد كميسيون مي كنيم، همچنين به صورت 
كلي كشورهاي در حال توس��عه در بعضي از مسائل 
توس��عه اي رويكردهايي دارند كه خوب است در اين 
نهادها حضور داشته باشند و اعمال نظر كنند، عالوه 
بر اين ما به لحاظ گفتماني هم بودن مان در اين نهاد 

حائز اهميت است. 

 غرب به دنبال رويه سازي
 براي نفوذ ساختارهاي سياسي به حقوق بشر است

 در رويه هاي ش�وراي اقتصادي و اجتماعي 
س�ازمان مل�ل و كميس�يون مق�ام زن 
ما چني�ن تعريف�ي نداريم كه كس�ي رأي 
بياورد و بعد بخواهند وي را از كميس�يون 
خارج كنن�د، البت�ه پيش از اي�ن در رابطه 
با روس�يه اين مس�ئله پيش آم�د كه اين 
كش�ور را ب�ه ص�ورت غيرفع�ال كردن�د

واكاوي خروج ايران از كميسيون مقام زن در گفت وگو با كارشناس حقوق بشر

خروج از كميسيون مقام زن يك رويه سازي غلط، نامشروع و سياسي در حوزه حقوق بشر و زنان محسوب مي شود

زهرا چيذري 
   گفت وگو

چرا امريكا به دنبال حذف ايران از كميسيون مقام زن است؟ 

سياسي كاري با سوءاستفاده از مقام زن!

گروه�ي از ديپلمات ه�اي غرب�ي مدعي 
ش�ده اند واش�نگتن به بهانه ادعاي نقض 
حقوق زنان و نحوه برخورد با معترضان، براي 
حذف جمهوري اسالمي ايران از كميسيون 
مقام زن س�ازمان ملل متحد البي مي كند 
و قرار اس�ت، قطعنامه مرتبط با اين اقدام 
ادعايي 14دس�امبر به رأي گذاش�ته شود

نگاه


