ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺣﺘﯽ ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎ
ﻋﮑﺲ/Bigstock.comigor stevanovic:
ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار -روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر
 ۳۲ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  ،۵۰۰۲ﺗﺎﯾﻤﺎز ﭘﺴﺮک  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﺳﻮﺋﺪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﺎ ﭘﺪرش ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
ﻣﺎدر ﺗﺎﯾﻤﺎز ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ از ﻫﻤﺴﺮش در دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻮﺋﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎﯾﻤﺎز را در ﺷﻬﺮ ﻓﺎﻟﺸﻮﭘﯿﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺪرش ﺑﺴﭙﺮد .اﻣﺎ ﭘﺪر
ﺗﺎﯾﻤﺎز او را ﺑﺪون اﻃﻼع ﻣﺎدرش و ﺧﻼف رای دادﮔﺎه در ﺳﻮﺋﺪ دزدﯾﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮد.
دو ﺳﺎل و اﻧﺪی ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎدر ﺗﺎﯾﻤﺎز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺒﻮد .ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺎﯾﻤﺎز
در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻮﺋﺪ ،درﺑﺎره ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد «:اﯾﺮان ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان در آن ﻫﻢ ﺻﺎﺣﺐ زﻧﺎن و ﻫﻢ ﺻﺎﺣﺐ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﻨﺪ».
ﻫﺮﭼﻨﺪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﺶ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ دوﺑﺎره در ﮐﻨﺎر ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای او آﺳﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
او ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ :اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻮﺋﺪی ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ در
اﯾﺮان و ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ و…
اﻣﺎ ﭼﺮا دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺗﺎﯾﻤﺎز در اﯾﺮان آﺳﺎن ﻧﺒﻮده و ﭘﺪر او ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻪ ﺣﻘﯽ ﺗﺎﯾﻤﺎز را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد؟
وﻻﯾﺖ از ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺖ
اﻏﻠﺐ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک ﯾﺎ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﻤﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در واﻗﻊ ،ﺑﺎ
اﺻﻼح ﻣﺎده  ۹۶۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن از ﺳﻮی ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﭼﻪ ﭘﺴﺮ و ﭼﻪ
دﺧﺘﺮ ﺗﺎ  ۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺎدر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ دادﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دادﮔﺎه ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﭘﺪر واﮔﺬار ﻧﮑﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﻪ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺮوردن و در اﺻﻄﻼح ﻋﺒﺎرت از ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻃﻔﻞ)ﭘﺮورش و ﺗﺮﺑﯿﺖ( اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﭙﺮدن
ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر او ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺎ وﻻﯾﺖ ﮐﻪ ﺧﺎص ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ دارد .اﮔﺮ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺳﭙﺮده ﺷﻮد وﻻﯾﺖ
ﭘﺪر و در ﻏﯿﺎب ﭘﺪر ،ﺟﺪﭘﺪری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﯿﺎت آﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﺎدری ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﻮدک ﺑﺎ او اﺳﺖ و ﭘﺪر
ﻃﻔﻞ ﯾﺎ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻃﻔﻞ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﺑﺪون اﺟﺎزه ﭘﺪر ﮐﻮدک
را از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺳﭙﺮدن ﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده  ،۷۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﮔﺮ ﻣﺎدر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﺷﻮد ﯾﺎ
ازدواج ﮐﻨﺪ ﭘﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﻤﺎز و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮوج آﻧﻬﺎ از ﮐﺸﻮر و ﭘﻮﺳﺘﻦﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮوج ﻣﺠﺪدﺷﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ
اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺎﻧﻮن
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺟﻠﻮی آزادی ﺣﺮﮐﺖ زﻧﺎن را در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺧﺸﻮﻧﺖ ذاﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ،ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه و ﻣﻤﻨﻮعاﻟﺨﺮوج ﮐﺮدن زن ،ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮوج او از ﮐﺸﻮر ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺣﻖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﻤﻦ
ﻋﻘﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮد وﮐﺎﻟﺖ داده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮای ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ اردﻻن ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎل زﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮوج او از ﮐﺸﻮر و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﺪ ،ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺮوج زﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان از ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن داﺧﻞ اﯾﺮان
ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﺪوده ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﮔﺎه ﺗﺎ ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪاش ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادی از زﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﺳﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت دﯾﮕﺮ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮعاﻟﺨﺮوج ﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮای زﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﯿﻦ در اﯾﺮان رخ داد .او ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ
ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮﮔﺮدد .اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺪارﮐﺶ اﻋﻢ از ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻠﯿﺖ و ﮐﺎرت اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ او در ﺳﻮﺋﺪ ،ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪ.
ﻣﻬﯿﻦ درﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ رادﯾﻮ ﺳﻮئد اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دوﻣﺎه ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ
ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﻤﺴﺮش رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪای را ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﻔﺎرت ﺳﻮﺋﺪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ زن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ در ﺳﻮﺋﺪ ،ﺳﻔﺎرت ﺳﻮﺋﺪ
ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺳﻔﺎرت ﺳﻮﺋﺪ در اﯾﺮان ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﮕﯿﺮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ دادن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۵۰۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ زن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ،داﺳﺘﺎن اﻟﻨﺎز اﺳﺖ؛ زﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺳﺖ از ﻫﻤﺴﺮش ﺟﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﻟﻨﺎز ﺑﺎ
ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .او ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﺎدر ﺑﯿﻤﺎرش ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪور
ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ،ﺟﺮات اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪارد «:اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮوم ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮﮔﺮدم ﭼﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪام ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل اﻋﺘﺒﺎر
دارد و ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪش ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮم اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮوم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ ﭘﺪرﺷﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﮐﺸﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻤﻼ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪهام».
ﺣﻖ آزادی ﺣﺮﮐﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،درﯾﺎﻓﺖ
ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ از آزادی ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن زﻧﺎن ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺟﺎزه ﻫﻤﺴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ زﻧﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آﻧﻬﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﻤﺴﺮان و ﭘﺪراﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻖ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ را از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

