ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ وﮐﯿﻞ و-ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻟﻮ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ دو ﻣﻮرد از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦ  16روز ﻧﺎرﻧﺠﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی دﺧﺘﺮان و ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﻮرد ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ را اﻋﻤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده
و ﻫﻨﻮز ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد .در ﻣﻮرد دﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد
ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ

●

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﺮان اﺳﺖ.
وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﭙﺮدازد و ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی و ﻏﯿﺮ ﮐﯿﻔﺮی در ﺻﺪد ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ واﺟﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ﺑﺪون ﺷﮏ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﺟﺪﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪون
وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺴﺘﺎد .در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮاردی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﮐﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮب و ﺟﺮح ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺑﺮ آن در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺧﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و اﺟﺎزه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺮوع ﮐﺮدن
اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎﻫﯿﺎن از ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺟﺪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ازدواج ﮐﻨﺪ

●

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻖ زن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﺣﺼﺎﻧﺖ را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ازدواج ﮐﻨﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﺗﺎ  7ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺎدر اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻀﺎﻧﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ دارد.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ازدواج ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  1170ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﮔﺮ ﻣﺎدر در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ
ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻪ اﯾﺮادات ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ آن وارد اﺳﺖ از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺎﻧﻊ ازدواج ﻃﻔﻞ ﺑﺎ اوﺳﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ازدواج ﮐﻨﺪ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ از وی
زﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق وی را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻧﺘﻘﺎدات وارده ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮده و ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺎدری ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺣﻖ وﻻﯾﺖ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ

●

ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﺳﺎل  2013از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎدر ﺣﻖ وﻻﯾﺖ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺻﻐﯿﺮ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .وﻻﯾﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﺨﺘﺺ ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری اﺳﺖ
و ﻣﺎدر ﺣﻖ وﻻﯾﺖ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﺪارد .ﻣﺎده  1180ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﻗﺮار
داده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻓﻮت ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻣﺎدر ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و
ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف دادﮔﺎه ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﯿﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ آﺷﮑﺎرا در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﺳﺖ .زﯾﺮا اوﻻ ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺪر ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﭘﺪر ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎدر ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻃﻔﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻧﺘﻘﺎدات ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺣﻘﻮق اﯾﺮان زﻧﺎن را از ﺣﻖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ دارﻧﺪ .ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه

●

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﺳﺎل  2013ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺎل
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎ  2013ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ،ازدواج ﻣﯿﺎن
ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه آزاد اﻋﻼم ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮدی ﮐﻪ دﺧﺘﺮی را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وی ازدواج ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪون ﺷﮏ
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه
ازدواج ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﭼﻪ« ﺑﻮد ﻟﮑﻦ ﺑﺎ اﯾﺮاد ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﯾﻦ ازدواج ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  26ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق:
اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻴﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﮑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن،
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﺎده ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻧﯿﺰ »ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ.
آزاد ﺑﻮد و ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ ﻟﮑﻦ ﻻزم ﺑﻮد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ازدواج ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻤﻨﻮع
اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی وارده ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و ﻫﯿﭻ
ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ

●

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺣﺪاث ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻟﮑﻦ وﺟﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻨﺎر آﻣﺪه و آن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ
اﻣﻦ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﯾﻦ اﻣﯿﺪ را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ای را ﮐﻪ وی داﺋﻤﺎ در آن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻠﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﻨﺎه دادن ﺑﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ذﯾﺼﻼح اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﻟﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﺮاﺑﺮی ارث

●

ﺑﺮاﺑﺮی ارث ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد از دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﺳﺎل  2013ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ارث در اﯾﺮان ﺳﻬﻢ اﻻرث زﻧﺎن در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻬﻢ اﻻرث ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اوﻻد دﺧﺘﺮ ﻧﺼﻒ اوﻻد ﭘﺴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ارث اﺳﺖ .ﻣﺎدر ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر
وی ﺳﻬﻢ اﻻرث ﮐﻤﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد زوﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ از اﻣﻮال ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﺮض ﺑﺮﻋﮑﺲ ﯾﻌﻨﯽ
زن از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ارث ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ارث ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان را ﺑﺮ زﻧﺎن ارﺟﺤﯿﺖ داده اﺳﺖ .ﺑﺪی
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
آزادی در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺎک

●

اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﺳﺎل »اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺎک ﺣﻖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن آزادی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ را درﺑﺎره زﻧﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ«.
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﺎب ﺷﺮﻋﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺎک زﻧﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد زﻧﺎن را
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ اﻣﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ارﮔﺎن ﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در آن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺎ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ آزادی در ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی

ﮐﻨﻨﺪ ﻟﮑﻦ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻗﺪاﻧﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ در ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎﻫﯿﺎن از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن اﺟﺎزه داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد .ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﻃﺮح آزادی زﻧﺎن در ﭘﻮﺷﺶ را ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻟﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ وﺿﻌﯿﺖ آزادی زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺎک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی

●

ﭘﺪﯾﺪه ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی ﮐﻪ دراﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺮدان در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن واﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮان ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﻤﭽﻮن رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮ اول را
ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی ﻣﺮدان ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ﻟﮑﻦ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ازدواج دوم را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی
را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی زﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر

●

ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﺳﺎل  2013از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻖ زن ﺑﺮ ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ،اﺷﺘﻐﺎل ،اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺳﻔﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن آزاد ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻣﺎده  1105ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان رﯾﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻣﻔﻬﻮم وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺮد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زن را از ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎده  1117ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را
از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﯿﺰ ﺣﻘﻮق زن را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﺧﺮوج زﻧﺎن از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی
وﺟﻮد دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اذن وﻟﯽ ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺟﺪﯾﯽ
دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻖ آزادی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﺑﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ
ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻖ ﺧﺮوج زﻧﺎن از ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮد در ﻃﻼق زن

●

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦ  16روز ﻧﺎرﻧﺠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻃﻼق ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪدﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده  1133ﺷﻮﻫﺮ ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ .اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮای زﻧﺎن ﺣﻖ
اﯾﻦ اﻣﺮ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻮء ﻃﻼق را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و زﻧﺎن ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻣﺤﺪودی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدان در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ را در
ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ.
آﻣﻮزش ﭘﻠﯿﺲ و ﻗﻀﺎت

●

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد ﭘﻠﯿﺲ ﻫﺎ و ﻗﻀﺎت آﻣﻮزش دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎری ﻫﺎ و ﺟﺮاﯾﻢ اﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ در آن دﺧﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را درک ﮐﺮده و ﺑﺪان ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺘﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﺳﺎل  2013ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭘﻠﯿﺲ و ﻗﻀﺎت در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺧﺘﺼﺎص
داد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ و ﻗﻀﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﺳﺎل  2013ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦ  16روز ﻧﺎرﻧﺠﯽ  16ﭘﯿﺎم و ﺷﻌﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﺮان
و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .از  16ﺧﻮاﺳﺘﻪ  13ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻮد .در دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ  13ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ  13ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دو ﻣﻮرد دﺳﺘﺨﻮش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮان ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺘﯽ در راﺳﺘﺎی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﮑﻦ در  11ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻗﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺧﺪﺷﻪ دار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

