ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﻬﺮی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ – وﮐﯿﻞ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
آن دﺳﺘﻪ از ﻗﺮاردادﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻫﺎی اﯾﺮان از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  9ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان در ﺣﮑﻢ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده و ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ  ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت آﻧﻬﺎ را در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری
ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ  .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ی ﮐﺸﻮر ﺣﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ،در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺳﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ  ،ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻫﺪف رﻓﻊ اﺧﺘﻼف  ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺳﻨﺪ را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ  .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت دوﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﻒ از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ،
ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻣﻀﺎی ﺧﻮد را زﯾﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺲ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد  .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ  ،ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  9ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ
اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  1310ﺗﺎ  1314از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن وﻗﺖ اﯾﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻨﻮز در دوران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،
ﻋﯿﻨﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد:
”ﻣﺎده  – 9ﻣﻘﺮرات ﻋﻬﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ دول  ،ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ”.
در اﯾﻦ ﺟﺎ از اﺳﻨﺎد و ﻣﯿﺜﺎق ﻫﺎ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎﺋﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ رود ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن وﻗﺖ  ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد آﻧﻬﺎﺳﺖ  .ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ“ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ” را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﻣﺘﻮن و
اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان آن را ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  .اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ی آن اﺳﺖ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﻫﺎی اﯾﺮان  ،ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﻫﻤﯿﺖ و ﻓﺎﯾﺪه ی ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺧﺎﻧﻪ ی اﻣﻦ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺎری از ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﻧﺪ  .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺳﺮ راه ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ  .ﻋﻤﺪه ﻣﻮاﻧﻊ از ﺟﻨﺲ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪاده ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ در ﮐﺸﻮر ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﺸﻮد  .ﻟﺬا در ﺳﺎﯾﺖ“ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ”ﻧﺨﺴﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﮐﻪ ﻫﺪف از آن ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدی و
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺑﺮﺧﯽ اﺳﻨﺎد اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و آن را ﺑﺎ ” اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ”
آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻏﺎزی اﺳﺖ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﺟﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از رﻧﮓ و ﻧﮋاد و ﻗﻮم و ﻣﺬﻫﺐ و وﺟﺪان و ﺟﻨﺴﯿﺖ
و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن .
– 1اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دوﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻋﺎت آن ﺷﺪه اﻧﺪ  ” ،اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ”ﻣﺼﻮب 1948
ﻣﯿﻼدی ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  64ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ آن ﻣﯽ ﮔﺬرد  .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ  30اﺻﻞ  ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از آزادی ﻫﺎ و
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از رﻧﮓ  ،ﻧﮋاد  ،ﺟﻨﺴﯿﺖ  ،ﻣﺬﻫﺐ  ،وﺟﺪان  ،ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻃﺒﻘﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد ،
ﺑﻪ دوﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻨﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺘﻮن اﺳﻨﺎد ﻣﻬﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را در
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺬراﻧﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ” ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ” ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ  .ﻣﻔﺎد اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﻫﻤﺎن
آﻏﺎز ﺑﻪ ﺻﺤﻪ ی دوﻟﺖ وﻗﺖ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب رﺳﯿﺪه و واﺟﺪ ﭼﻨﺎن اﺣﺘﺮام و ارزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
را ﮐﻪ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ی آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درﺟﺎت ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ آن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای ﺳﻨﺪ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان  ،ﻣﯽ
ﺳﻨﺠﻨﺪ .
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﺎی ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻣﻠﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﭘﺬﯾﺮش اﻋﻼﻣﯿﻪ از ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺪرن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ” ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ” و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن آﻣﺎدﮔﯽ دارﻧﺪ .ﻣﻔﺎد اﻋﻼﻣﯿﻪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺒﻨﺎ و ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .دوﻟﺖ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ را ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب ﻧﻔﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .
ﭘﯿﺎم اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ

از ﻣﻔﺎد و ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺳﻨﺪ ﮐﻪ در  30ﻣﺎده اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ  ،اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﺮ دو ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ :
اﻟﻒ – رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ

ب – ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ وﻧﺪ

ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﺮ دو را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در  30ﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزﮔﺎری ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺪ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ” ﺗﺒﻌﯿﺾ ” را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ” ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی ”ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﻫﺪف رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ را
در ﻣﻮاد اﻋﻼﻣﯿﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ  .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎم اﯾﻦ اﺳﺖ  :در ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮش“ اﻣﻨﯿﺖ ”زﯾﺴﺖ ﮐﻪ در آن
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی رﻧﮓ و ﻧﮋاد و ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻗﻮم و ﻣﻠﯿﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  .در اﯾﻦ
ﺻﻮرت رﯾﺸﻪ ی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ“ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ”را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﻧﺪ  ،اﺻﻮل اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ  ،ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺧﺎﻧﻪ ی اﻣﻦ و ﺑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ“ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ” ﺳﻮد ﻣﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ  .ﻣﻮادی از اﻋﻼﻣﯿﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ
دﺳﺘﻮرات و ﻋﺒﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی“ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ”ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و در اﻋﻼﻣﯿﻪ درج ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻣﺎده  ) 3ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ  ،آزادی و اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدی دارد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ :
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺎده  3اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﺮ“ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدی ” ،دوﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ را ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺳﻮی ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ) دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ( ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺒﯿﻨﺪ .ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده از اﻋﻼﻣﯿﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ و از آن در ﺟﺎی ﯾﮏ“ ﻇﺮﻓﯿﺖ ”در اﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ  ،ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  ) 4ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺮدﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﮕﺎری ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ،ﺑﺮده داری و داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺮده ﺑﻪ ﻫﺮﺷﮑﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ :
زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﻫﺎی اﺟﺒﺎری ﮐﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻣﻮاردی اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ
زﻧﺎن ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ دارد و ﻫﻨﺠﺎری اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ“ ﺑﺮدﮔﯽ ”ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻣﺎده از اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﺷﺪه
اﺳﺖ  .در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ  ،دﺧﺘﺮان ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل زﯾﺮ ﻋﻨﻮان زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ از ﺳﻮی ﭘﺪران ﻓﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ
 .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﻪ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ  .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ اﺟﺒﺎری ﯾﺎ ﻓﺮوش دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ی زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ
را اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ  ،وﻟﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻏﻠﺒﻪ دارد و ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ از وﻗﻮع و ﺗﮑﺮار ﻇﻠﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺮوزی دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻮﮐﻮل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﺋﯽ از ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺣﺮﻓﻪ
آﻣﻮزی ﺑﻪ زﻧﺎن و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ .
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﮔﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر و دﺷﻮار ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻧﮕﺎﻫﺪارد و ﻃﻼق ﺣﺴﺐ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ی زن را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺮوط و ﻣﻘﯿﺪ ﮐﻨﺪ  ،زن در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر ﻣﺎده 4
اﻋﻼﻣﯿﻪ اﺳﺖ .
ﻣﺎده  ) 5ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﻮد ،ﯾﺎ دﺳﺘﺨﻮش رﻓﺘﺎر ﯾﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺧﺸﻦ ،ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺧﻮار ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ :
ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎده  ،دوﻟﺖ ﻫﺎ را از رﻓﺘﺎر ﺷﮑﻨﺠﻪ آﻣﯿﺰ
ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،وﻟﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﻃﻨﯽ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ی اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﺗﺴﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺼﺪاﻗﯽ اﺳﺖ ا ز ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ  ،رواﻧﯽ و دوﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  5اﻋﻼﻣﯿﻪ  ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آن ﺷﺪه اﻧﺪ .اﺟﺮای ﻣﺎده  5ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﺎری دوﻟﺖ  ،ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و دوﻟﺖ  ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﺪ  .در ﻫﺮ ﺣﺎل دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻣﺎده  ) 7ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺣﻖ دارد ﮐﻪ
در ﺑﺮاﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰی ﮐﻪ دروﻧﻤﺎﯾﻪ ی اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ از

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ :
ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ در ﻣﺎده  7ﯾﮏ ﺣﻖ ﺑﻨﯿﺎدی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺖ .ارﺗﺒﺎط ﻣﺎده  7ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺜﻼ در ﻣﻮاردی  ،ﭘﻠﯿﺲ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﯾﺮان زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دادﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ  ،ﺟﺪی ﻧﻤﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان ﺑﻬﺎ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ  .ﭘﻠﯿﺲ و ﻗﻀﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻨﺲ زن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﺎور
دارﻧﺪ زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻄﯿﻊ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﺎﺷﻨﺪ  .آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻖ ﺑﻨﯿﺎدی اﯾﻦ زﻧﺎن را در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را وادار ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف از ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی ارﮐﺎن ﭘﻠﯿﺴﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ دوﻟﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻋﻼﻣﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﭘﻠﯿﺲ و ﻗﻀﺎت و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎزوﻫﺎی ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ .
اﺻﻼح دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﯽ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ  .اﺟﺮای ﻣﺎده  7اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزش اﺳﺖ  .رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﺮان
ﮐﺎﻣﻼ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی و اﻧﺘﺸﺎر آن در ﺑﺎزوﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎده  7را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ از زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﭘﺎره ای از ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺿﺮوری
اﺳﺖ و ﺑﺪون آن دادﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎده  7ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ .
ﻣﺎده  ) 8ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد در ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ ،ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ،از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﻮﺛﺮ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺸﻮری ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ :
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮق ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه در ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮏ ﺣﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﺋﯽ آن ﺣﻖ ﻫﻢ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺸﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار و در ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺪوش ﺑﺸﻮد ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ  .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ
دادﺧﻮاﻫﯽ او در ﻣﺮاﺟﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ
ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻣﺮﺟﻊ ﺧﺎﺻﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺎده  8در ﺻﺪد اﺳﺖ دوﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ  ،ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻻزم اﺟﺮاﺋﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎده  8ﯾﮏ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و
ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺧﺎص ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت زﻧﺎن دﯾﺪه از ﭘﻠﯿﺲ
و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ  ،ﺗﻌﯿﯿﻦ و زﻧﺎن را از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻣﺮﺟﻊ آﮔﺎه ﺳﺎزد .
ﻣﺎده  )10ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ دﻋﻮاﯾﺶ در ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯽ ﻃﺮف ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻋﻠﻨﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ
دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎره ی ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ او و ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺗﻬﺎم ﮐﯿﻔﺮی ﻋﻠﯿﻪ او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ :
اﯾﻦ ﻣﺎده اﻋﻼﻣﯿﻪ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دادﺧﻮاﻫﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻀﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ  ،ﻋﺪاﻟﺖ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زن ﺑﻮدن
ﺷﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ  ،ﭘﯿﺶ داوری داﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه و
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﺪ  ،دادﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ورود زن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ دادﺧﻮاﻫﯽ  ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺮ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زن دارد  ،ﻣﺠﺎزات
ﺑﺸﻮد  .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده ) 13اﻟﻒ :ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری آزاداﻧﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻨﺪ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﺪ.
ب  :ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﻫﺮ ﮐﺸﻮری از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ :
اﯾﻦ ﻣﺎده اﻋﻼﻣﯿﻪ اﮔﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ زﯾﺎن زﻧﺎن ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ ،
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  .دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﻣﻔﺎد اﻋﻼﻣﯿﻪ را در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ  .ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده و
ﺧﺮوج زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮ دار از ﮐﺸﻮر ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اﺟﺎزه ی رﺳﻤﯽ و ﮐﺘﺒﯽ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ  .از اﯾﻦ رو آزادی رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ی ﺣﻘﻮق
ﺑﻨﯿﺎدی اﻧﺴﺎن در ﻣﺎده  13اﻋﻼﻣﯿﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮔﻮﻧﻪ ای از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی زﻧﺎن آن را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎده  13ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺧﺸﻮﻧﺖ از زﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻖ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪه و اﻣﯿﺪ“ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ”اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری ﺑﺸﻮد.

ﻣﺎده ) 16اﻟﻒ  :ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ازدواج رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺣﻖ دارﻧﺪ رﻫﺎ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﮋادی ،ﻣﻠﯽ ﯾﺎ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﯿﻤﺎن زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ  ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﮔﺴﯿﺨﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ب  :زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آزادی و ﺧﺮﺳﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ج  :ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺘﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ :
ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ی اﯾﻦ ﻣﺎده ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺣﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ
دﻟﺨﻮاه و ﺣﻖ ﮔﺴﯿﺨﺘﻦ ﭘﯿﻤﺎن در ﺑﻨﺪ اﻟﻒ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای زن و ﻣﺮد ﻫﺮدو ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﻣﺘﯿﺎزی از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﺮای ﻣﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﯿﺴﺖ  .ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﻨﺘﻬﺎی ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ی ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺮای زﻧﺎن ،
ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده  16اﺳﺖ  .رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺮﺳﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ زن و ﻣﺮد از زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ب اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط دارد و ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل اﻣﮑﺎن اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ  .در ﺑﻨﺪ ج ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ،
ﺿﺮورت ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم رواداری ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻼﻣﯿﻪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ  ،ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ زن ﺧﺎﻧﻪ و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﻠﯿﺲ و ﻗﻀﺎت و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ی ﮐﻠﯿﭗ
ﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﻧﻤﺎﯾﺶ آن  ،ﻣﺘﺼﺪی اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ زﻧﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن و وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی راﯾﺞ در اﯾﺮان ﮐﻪ در ﭘﺎره ای ﻣﻮارد ﺑﺮ ﺿﺪ
زﻧﺎن اﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .
ﻣﺎده  ( 22ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد و ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر از ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و رﺷﺪ آزاداﻧﻪ ی
ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ :
در اﯾﻦ ﻣﺎده از اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ“ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ”ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ) زن و ﻣﺮد ( و ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای
“ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ”و“ رﺷﺪ آزاداﻧﻪ ی ﺷﺨﺼﯿﺖ ”ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﻧﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ  ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و رﺷﺪ آزاداﻧﻪ
ی ﺷﺨﺼﯿﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ  .ﺑﺮﺧﻮرداری از ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺎده و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ) زن و ﻣﺮد ( اﺳﺖ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺮاﻣﺖ زن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺤﻪ دار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎده  22ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ را دارد ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﻔﺎد آن را ﺗﺒﻠﯿﻎ و در
ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺳﯿﻊ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد  ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه
ﮐﺎرﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .
دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد اﻋﻼﻣﯿﻪ اﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ اﺣﺘﺮام ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺻﻒ زﻧﺎن از ﻣﺮدان ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد  .اﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺸﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻋﻀﺎ ﺑﺮای اﺟﺮاﺋﯽ
ﮐﺮدن آن در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ دارﻧﺪ  .دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻔﺎد اﻋﻼﻣﯿﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻣﺮدود اﻋﻼم ﻧﮑﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ” ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ” را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ .
ب( ﻗﺮارداد ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﻨﻊ ﺑﺮدﮔﯽ و ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺗﺮﺗﯿﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ” ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ” ﻫﻤﺴﻮﺋﯽ دارد در ﺳﺎل  1337ﺷﻤﺴﯽ ﯾﻌﻨﯽ  20ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب  57از ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری وﻗﺖ اﯾﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎل  ،1337ﻧﺎﺷﺮ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ،ص  591ﺗﺎ 596
)
ﺗﻌﺮﯾﻒ ” ﺑﺮدﮔﯽ ” در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی اﻣﺮوزی اﺳﺖ .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮدﮔﯽ در ﺳﻨﺪ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :

”ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺎل ﯾﺎ وﺿﻊ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻼ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮده ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﺎ وﺿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ“.
ﻗﺮارداد اﺧﻄﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ رﺳﻮم و ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺮدد  .دوﻟﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار داد ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺎﻻ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ
اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  9ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ  ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد آن اﺳﺖ  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺑﺮدﮔﯽ در ﺳﻨﺪ  ،دوﻟﺖ
اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ  ،ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺑﺸﻮد ) .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب“ رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ از زﻧﺎن ”ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﻬﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮐﺎر ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮه ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ص 30
)
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ“ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ”ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﻘﺎﯾﺎی آﺛﺎر ﺑﺮدﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﻮد
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ آن دوﻟﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .دول اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻗﺮارداد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه
اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺣﺬف رﺳﻮم و ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده اول ﮐﻪ رﺳﻮم و ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﻦ ازدواج ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ازدواج ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎم دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﺎم روﺣﺎﻧﯽ ﺻﺎﻟﺢ
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﯿﺰ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﺛﺒﺖ ازدواج را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻗﺮارداد ﺗﺎﮐﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دوﻟﺘﻬﺎی اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه ی ﺳﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺗﻌﻬﺪ آوری ﮐﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻓﺮار از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺸﻮﻧﺪ  .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن  ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮق و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ در ﻫﺮ
ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ اﺳﺖ  ،ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺑﺮ ﺿﺪ آن ﺷﺮاﯾﻂ  ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ
و رﺳﻮم اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ” ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ” در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﺸﺪه  ،وﻟﯽ ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن را در دﺧﺘﺮان از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد  ،از ﺟﻤﻠﻪ رﺳﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺴﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ زﻧﺎن را از ﺑﭽﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دوﻟﺖ
در ﻗﺒﺎل ﺣﺬف آن رﺳﻢ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ .
ج( ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب  16دﺳﺎﻣﺒﺮ  1966ﻣﯿﻼدی
اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل  1347ﺷﻤﺴﯽ ) 1968ﻣﯿﻼدی( و ﺳﭙﺲ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺸﻮر ﻣﻔﺎد آن را در ﺳﺎل  1354ﺷﻤﺴﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب  57ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ) ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎل
 1354ﺷﻤﺴﯽ ،ﻧﺎﺷﺮروزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ص  76ﺗﺎ . ( 94
اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق و ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎی ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی اﺟﺮا ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺪرج در اﻋﻼﻣﯿﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه و ﺑﺮای اﻣﻀﺎی دول ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ .آن ﭼﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﯿﺜﺎق آﻣﺪه ﺑﺮ
ﺗﺴﺎوی و ﺑﺮاﺑﺮی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد و اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺪن  30ﻣﺎده اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی دو ﻣﯿﺜﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ
از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻫﻢ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻣﻀﺎی ﺧﻮد را ﭘﺲ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻟﺬا
ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﯿﺜﺎق در ﻋﻤﻞ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ .ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﺪه در ﻫﺮ دوﻣﯿﺜﺎق ﻧﮕﺎه ﺑﺮاﺑﺮ و ﻋﺎری از
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺑﻪ زن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺧﺸﻮﻧﺖ از زن ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی آن اﺳﺖ دﻻﻟﺖ دارد .ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻫﺪاف“ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ”اﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻞ ﻣﯿﺜﺎق را در ﺳﺘﻮن اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﮐﻪ در
ﺳﺎﯾﺖ“ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ”درج ﺷﺪه ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
در دﯾﺒﺎﭼﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :
ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺴﺎن آزاد ،ﺑﺮﺧﻮرداری از آزادی و رﻫﺎﺋﯽ از ﺗﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺣﻘﻮق
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد.
رﻫﺎﺋﯽ از ﺗﺮس اﯾﺪه و ﻫﺪف ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ“ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ”را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﻧﺪ .ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن اﻣﮑﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در ﭘﻨﺎه اﯾﻦ اﯾﺪه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی از ﺗﺮس در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ رﻫﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
ﻣﻮادی از اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق  ،دﯾﺒﺎﭼﻪ ی ﻣﯿﺜﺎق را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﺋﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺘﻬﺎی اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪه و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﯿﺜﺎق .
اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ“ ﺣﻖ ”اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﻖ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،از ﺧﻮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،

اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮاد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
ﻣﺎده  2ﻣﯿﺜﺎق ﺑﻪ روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﺑﺮاﺑﺮی ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از رﻧﮓ و ﻧﮋاد و ﺟﻨﺲ و زﺑﺎن و ﻣﺬﻫﺐ و ﻋﻘﯿﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪه ای دﯾﮕﺮ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﭘﻨﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎده ﺑﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق و آزادی
ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﯿﺜﺎق و ﺗﻀﻤﯿﻦ دادﺧﻮاﻫﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﺒﺎن ﻧﻘﺾ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﻃﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻮﺟﻪ داده و از
دول ﻋﻀﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ورود ﺧﺴﺎرت را ﺑﻪ زﯾﺎن دﯾﺪه از ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺣﺮاز ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑﺮ ﺟﺒﺮان
ﺧﺴﺎرات اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرات ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از آن رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎده  2ﻣﯿﺜﺎق دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺧﺎص و اﺗﺨﺎذ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات اﺳﺖ.
ﻣﺎده  3ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺜﺎق درج ﺷﺪه دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ و
ﻣﺎده  7ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ رﻓﺘﺎر ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰ و ﺷﮑﻨﺠﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﻣﺎده  8ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺮدﮔﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .
ﻣﺎده  20ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺮ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﮋادی ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﯾﺎ دﺷﻤﻨﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮدد را ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺗﺮوﯾﺞ و اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ و زن ﺳﺘﯿﺰ از اﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻗﻠﻤﺮو دوﻟﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ  ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داده
ﺑﺸﻮد .از آن رو ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ رادﯾﮑﺎل از اﺳﻼم ﯾﺎ ﻫﺮ دﯾﻦ و آﺋﯿﻦ دﯾﮕﺮی  ،ﺗﻨﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ زن را ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن را ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻣﺎده  23و  24ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و از ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻧﺴﺐ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن دﻻﻟﺖ دارد  .و ﻣﺎده  26از
ﺗﺴﺎوی اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه و اﻣﻀﺎی ﺧﻮد را ﭘﺲ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ی اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ زﻧﺎن  ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﻟﺮی ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ در دﺳﺖ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن ﮐﻪ ﺑﺎ آراﯾﺶ ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  ،از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
د( ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺼﻮب  16دﺳﺎﻣﺒﺮ  1966ﻣﯿﻼدی
اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق در ﺳﺎل  1354ﺷﻤﺴﯽ در ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری وﻗﺖ ) ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ( از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺬﺷﺖ  .ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب  ) 57ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎل  ، 1354ﻧﺎﺷﺮ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ،ﭼﺎپ ﺗﻬﺮان  ،ص  446ﺗﺎ ( 456
در دﯾﺒﺎﭼﻪ ی اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺮ ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ” رﻫﺎﺋﯽ از ﺗﺮس ” اﺳﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ
“ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ”را راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﻧﺪ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺎﺋﯽ از ﺗﺮس را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ  .ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺸﻮﻧﺖ در آن ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺸﻮد  ،ﺑﺮ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﻣﺎده  2و ﻣﺎده  3ﻣﯿﺜﺎق  ،ﺣﻘﻮق اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻣﯿﺜﺎق را ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل زن و ﻣﺮد ﮐﺮده و ﺗﺎﻣﯿﻦ رﻓﺎه ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ .
ﻣﺎده  9دوﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ  .اﯾﻦ ﻣﺎده از
ﻣﯿﺜﺎق ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺸﻮد ،ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در دراز ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ  .ﺑﺮﺧﻮرداری زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﺮار ﻣﻌﺎش
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖ ورز را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ زن زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻞ وا ﻣﯽ دارد ﺗﺎ در رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ
 .ﺧﺸﻮﻧﺖ ورز اﮔﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ او وارد روﯾﺎروﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮای اداﻣﻪ ی ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی
ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ در ﺧﺎﻧﻮاده از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎده  9ﻣﯿﺜﺎق ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ  .ﯾﮏ ﻇﺮﻓﯿﺖ
اﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی زﻧﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﺟﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﺎده دﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از آن و زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻫﻤﺴﺮان  ،و رﻓﺎه ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎدران را ﭘﯿﺶ از زاﯾﻤﺎن و ﭘﺲ از آن ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت وﯾﮋه ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد.
ﻣﺎده  11ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد و ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﺮاﻧﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ” ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ”در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ .

ﻣﺎده  12ﺣﻖ ﻫﺮ ﻓﺮد را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده از ﻣﯿﺜﺎق ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮای
ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ وارد ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن و ﮐﻮدک ﺑﺸﻮد .
ﺗﺎﮐﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﮔﻔﺘﻤﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی اﺑﺰار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ای و ﻣﺎﻟﯽ از
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ زﻧﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ درﺟﺎت اﯾﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﺮان.
ر( ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﺼﻮب ﻧﻮاﻣﺒﺮ 1989
دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﻬﺮﯾﻮر  1369ﺷﻤﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق را اﻣﻀﺎ ﮐﺮد و در ﺗﺎرﯾﺦ اول اﺳﻔﻨﺪ  1372ﺷﻤﺴﯽ آن را ﺑﺎ ﺣﻖ ﺷﺮط )
ﺗﺤﻔﻆ ( ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ  .در ﻫﻨﮕﺎم اﻣﻀﺎ ،ﺣﻖ ﺷﺮط ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﻋﻼم ﺷﺪ :
”ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﻼم ﺣﻖ ﺷﺮط ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻖ ﺷﺮﻃﯽ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ”.
) ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب  ، 1372ﻧﺎﺷﺮ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ،ﭼﺎپ ﺗﻬﺮان (
ﺣﻖ ﺷﺮط ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺣﻖ ﺷﺮط ﯾﺎ ﺣﻖ ﺗﺤﻔﻆ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  reservationﺑﻪ آن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن وﯾﻦ در ﺑﯿﺎن“ ﺣﻘﻮق
ﻣﻌﺎﻫﺪات ”ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﻣﻀﺎ ،ﺗﻨﻔﯿﺬ ،ﻗﺒﻮل ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را ﻧﺴﯿﺖ ﺑﻪ آن
ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ ﻗﺒﻮل ﺣﻖ ﺷﺮط را ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮد .ﻋﻨﺎﺻﺮ دﯾﻨﯽ ،ﺳﻨﺘﯽ ،ﻋﺮﻓﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و در ﻣﺠﻤﻮع
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻣﺮدم ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن و در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﭙﺮدازد ،ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮش ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻘﺎوم
ﺳﻨﺘﯽ-دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺿﺪ آن دوﻟﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺮای آن ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دﯾﻨﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و در ﺗﻀﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه داده ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻖ ﺗﺤﻔﻆ و ﺣﻖ ﺷﺮط  ،ﻫﻨﮕﺎم اﻟﺤﺎق  ،اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺪارﻧﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ  ،ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ی اﯾﻦ ﺷﺮط زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎد  .وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺷﺮط ﺧﺎص ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﺮان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  .در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﮐﻪ
ﻣﻔﺎد ﻣﯿﺜﺎق اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  ،دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺸﯿﺮ دو ﻟﺒﻪ اﺳﺖ  .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺑﺎ ﻫﺮ دﯾﻦ و ﺳﻨﺖ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﻫﺎ و
ﻗﺮارداد ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ﻓﻀﺎی آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﺷﻨﺎ ﺑﺸﻮد و در ﭘﯿﺶ
داوری ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و دوﻟﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻏﺮب
ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪ دارﻧﺪ و در ﺿﻤﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی  ،از درﺟﺎت ﺳﺮﮐﻮب ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ  ،ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺷﺮط و ﻣﺒﺎﻧﯽ
دﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻬﺎﻧﻪ آورده و ﻣﯿﺜﺎق ﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺷﺮط ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺣﻖ ﺷﺮط در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺣﺬف ﺑﺸﻮد  ،اﻟﺤﺎق ﺑﺴﯿﺎری دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد را ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ
ﺳﺎزد .
ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان آن را ﺑﺎ ﺣﻖ ﺷﺮط ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺬراﻧﺪ دارای
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد  .از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ اﺑﺰاری ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ در دﺳﺖ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن و ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وارد ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق در آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﺑﺮ ﻓﻮاﯾﺪ آن ﺑﺮای دوﻟﺖ و ﻣﺮدم ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .وﺟﻮد
ﺣﻖ ﺷﺮط در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ” ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻮدک ” را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮط زﯾﺮ ﭘﺎ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ  .ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﻪ ﻋﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ و در آن ﮐﻮدک اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﺣﻖ
ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺷﺮط دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ  .ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و
ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی و ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی دوﻟﺖ ﻫﺎی اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﯿﺜﺎق اﺳﺖ  ،ﻫﺮﭼﻨﺪ آن را ﺑﺎ ﺣﻖ ﺷﺮط اﻣﻀﺎ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﯿﺜﺎق از ﺣﯿﺚ ﮐﻨﺘﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ

دﯾﺒﺎﭼﻪ ی ﻣﯿﺜﺎق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺮای ﻣﻮاد ﻣﯿﺜﺎق در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی و ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺟﻪ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾﺒﺎﭼﻪ
را در ﺳﺘﻮن ﻣﯿﺜﺎق ﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ“ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ”ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﺮاز از دﯾﺒﺎﭼﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
”ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی رﮐﻦ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎء آن ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ادا
ﻧﻤﺎﯾﺪ”.
ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺻﻠﯽ آن زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ  .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮاد را در ﺳﺎﯾﺖ“ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ”ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ای از ﻣﻮاد اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد :
ﻣﺎده  4ﻣﯿﺜﺎق ﺑﻪ دﯾﺒﺎﭼﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﮐﻪ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ی اﯾﺪه ﻫﺎی آرﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ  ،ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ.
“ﻣﺎده  4-دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ی اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و اداری را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺣﻘﻮق ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺰ رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ”.
ﺑﻨﺪ  2از ﻣﺎده  3اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ ﻫﺪف رﺷﺪ ﮐﻮدک اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮح داده اﺳﺖ :
”دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ رﺷﺪ ﮐﻮدک ،ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﺋﻒ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وﯾﮋه ی او را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و اداری را ) ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ( ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ”.
ﺑﻨﺪﻫﺎی  2و  3از ﻣﺎده  9ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﭘﺪر و ﻣﺎدر در اﻣﺮ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدک ﭘﺲ از ﺟﺪاﺋﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ :
”ﻣﺎده  9ﺑﻨﺪ  – 2ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺪاﺳﺎزی ﮐﻮدک اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ داده ﺷﻮد
” ” .ﻣﺎده  9ﺑﻨﺪ  – 3دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺣﻖ ﮐﻮدﮐﯽ را ﮐﻪ از ﯾﮏ و ﯾﺎ ﻫﺮ دو واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدن رواﺑﻂ
ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻨﺶ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ) ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﻦ رواﺑﻂ ( ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک در ﺗﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ”.
ﻣﺎده  20ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﯾﮋه از ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻢ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺑﻨﺪ  2از ﻣﺎده ﯾﺎد آور ﺷﺪه ” دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﯽ ﺧﻮد  ،ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﭼﺎره ﺟﻮﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ”.
ﺑﻨﺪ  3ﻣﺎده  20ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎن اﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺟﻪ داده اﺳﺖ .
ﻣﺎده  21از اﻫﯿﺖ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  .در ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ ،ب ،ج ،د ،و ه ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ رﻓﺎه و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﯿﺜﺎق دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻃﺒﻌﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮده و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ از ﻓﺎﺟﻌﻪ ی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دور ﻧﮕﺎﻫﺪارد.
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﻮده و ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﻔﺎرش ﻫﺎ اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺸﻮد  ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﯽ و ذﻫﻨﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻮاردی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻮدک اﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .
ﻣﻮاد 24و  25و  26و  27ﻣﻮارد ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﺬﮐﺮ داده و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﻮدک و ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎده  29ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﻨﺪ د ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ زن و ﻣﺮد در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ را ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﻮدﮐﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ” ﻣﺎده  29ﺑﻨﺪ د – آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن
ﮐﻮدک ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای آزاد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داﺷﺘﻦ روﺣﯿﻪ ی ﺗﻔﺎﻫﻢ ،ﺻﻠﺢ ،ﺑﺮدﺑﺎری و رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق زن و
ﻣﺮد و ﺣﺲ دوﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﻧﮋادی“
ﻣﺎده  30ﺑﺮ ﺣﻖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ و ﻧﮋادی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ و زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن در

ﺟﺮﯾﺎن آﻣﻮزش ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد.
ﻣﻮاد  31و  32ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺳﺘﺜﻤﺎر آﻧﺎن در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ
آﻧﺎن دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺳﺖ.
در ﻣﺎده  34ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎده از ﻣﯿﺜﺎق ﻇﺮﻓﯿﺖ دارد ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن  ،دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺪدﮐﺎری  ،ﺷﯿﻮه ﻫﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻏﻠﺐ
ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در رﻧﺞ ﺟﺎﻧﮑﺎه رواﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ دﺷﻮاری را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق  54ﻣﺎده دارد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺎره ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ
 2ﻣﺎده  51ﻣﯿﺜﺎق ” ﺣﻖ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ”.
ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﺎده  51ﻋﺮﺻﻪ ای از ﺗﺤﻘﯿﻖ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی آن ﺣﻖ ﺷﺮط دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و واﻗﻌﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺰﻫﮑﺎری ﮐﻮدﮐﺎن  ،ﺳﻦ ورورد ﮐﻮدﮐﺎ ن ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﺟﺰاﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺪام ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد  ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ  ،ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺰرگ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ از ﺣﯿﺚ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﻖ ﺷﺮط ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺸﻮد  .ﻓﻘﺮ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ  ،اﻋﺘﯿﺎد ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﻫﺮ دو در ﺟﺎی ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮار ﮐﻮدﮐﺎن از ﺧﺎﻧﻪ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻨﺪ  2ﻣﺎده  51ﻣﯿﺜﺎق ﻋﺮﺻﻪ ای را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ آن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ” ﺣﻖ ﺷﺮط ”دوﻟﺖ اﯾﺮان را در اﻟﺤﺎق ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن دوﺑﺎره ﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮده و ﻫﻤﮑﺎری دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺮای
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در آن ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ  .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن  ،ﺑﺎ ﺣﺬف ﺣﻖ ﺷﺮط ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن آن ﺑﻪ
ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﻮرد ﺧﺎص  ،ﺑﻬﺘﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻫﺮﮔﺎه ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق را در ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺧﻮد از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺬراﻧﺪه اراده ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ی
ﻓﺮار و ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﺟﺮاﺋﯽ ،ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی و ﻣﺎﻟﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ
ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی  ،ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک  ،ﺣﻘﻮق زن و در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب اﻣﻀﺎ ﺷﺪه  ،ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ در ﭘﻨﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ﻣﻔﺎد اﯾﻦ اﺳﻨﺎد  ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ﻣﻬﺎر
ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺟﺮاﺋﯽ اﺳﺖ  .ﮔﺮوه“ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ”ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ
“ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ”اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع  ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ داده و ﯾﺎدآور ﻣﻔﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ .
“ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ”

