ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد ﭼﺮا ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ؟
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زن در ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ دو ﻣﺮد ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮار ﺑﻪ ﺳﻮدای ﻗﺎﭘﯿﺪن ﮐﯿﻔﺶ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺪ ﮐﯿﻒ را ﯾﮑﯽ از ﺳﺎرﻗﺎن
ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮده ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎرش زن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده و ﮐﯿﻒ را رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﻫﺪان ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ زن را ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮی ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺮ زن ﺑﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎرق دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺮم ﻗﺘﻞ
ﻋﻤﺪ زن در ﺣﯿﻦ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن آﯾﻨﺪ و روﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه و در ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه؛ ﺑﺮادر ﺟﻮان
ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺶ او را از ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻞ ﻫﻢ دادﮔﺎه
ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻘﺘﻮل زن ﺑﻮده و ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺮد؛ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﻪ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﺳﺎرق ،ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت دﯾﻪ زن و ﻣﺮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﺎرق ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص اﺟﺮا ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .رواﯾﺖ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮان .ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽاش ﺑﺮای او
ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ زﻧﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻗﺎﺗﻠﺶ را ﻗﺼﺎص ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت دﯾﻪ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﭘﺮداﺧﺖ« اﺻﻐﺮ ﻓﺮﻫﺎدی »ﺑﺎﺷﺪ .او در ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺪه« ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎ» ،ﻣﺎﺟﺮای
ﺧﺎﻧﻮاده ای را رواﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﻗﺎﺗﻞ دﺧﺘﺮﺷﺎن ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک ،ﻣﺠﺮم ﺑﻮد رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت دﯾﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد .ﺑﺎزی درﺧﺸﺎن ﺗﺮاﻧﻪ ﻋﻠﯿﺪوﺳﺘﯽ در ﻧﻘﺶ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺠﺮم و ﻓﺮاﻣﺮز ﻗﺮﯾﺒﯿﺎن در ﻧﻘﺶ ﭘﺪر ﻣﻘﺘﻮل ﻫﺮﮔﺰ از ﯾﺎدﻫﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ؟
در دوره دوم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری« ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد »ﺣﺪود  ۰۰۵۱ﻧﻔﺮ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآوردهﻫﺎی آﻟﻮده
ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اچ آی وی و ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رای ﺻﺎدر ﺷﺪه در دادﮔﺎه ﻣﻘﺮر ﺷﺪ دﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن و
ﻣﺮدان ﻣﺘﺎﺛﺮ در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺟﻤﻊ آوری اﻣﻀﺎ در ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد در ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺠﺪدا در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۷۹۳۱ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﻠﺤﺸﻮری؛ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ درﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.
در آﺧﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻗﻢ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ورود
ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻫﻤﺎن« رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم» اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور اﻏﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﺮان
ﻣﺴﺎوات دﯾﻪ زن و ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺠﻠﺴﯿﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘﻬﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ دﯾﻪ زن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺼﻒ ﻣﺮد اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ،دﯾﻪ ﻣﺮد و زن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺼﻮﺑﻪ در  ۶۲آﺑﺎنﻣﺎه  ۴۹۳۱ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ زﯾﺎندﯾﺪﮔﺎن در
ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ و دﯾﻦ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد.
ﭼﺮا در اﺳﻼم دﯾﻪ زن ﻧﺼﻒ دﯾﻪ ﻣﺮد اﺳﺖ؟
«ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ »از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﻮ اﻧﺪﯾﺶ ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ دﻻﯾﻞ
ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺮای آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .او وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻣﺮدان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ اوﻟﯿﺎﯾﯽ ﻓﺮد؛ ﺣﻘﻮﻗﺪان ،در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد در ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۱۸۳ﻣﺠﺎزات
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﺎزات ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ .ﻣﺎده  ۰۵۵ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻪ ﻗﺘﻞ زن ،ﻧﺼﻒ دﯾﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺮد اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ای ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﺪ ﺣﮑﻢ داده ﺷﺪه ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ».
او اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ « :ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت را ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺘﻮل

ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۱۵۵ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﺿﻞ دﯾﻪ از ﺻﻨﺪوق ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد».
ﻣﺤﻤﺪ اوﻟﯿﺎﯾﯽ ﻓﺮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺼﻮص از دﻫﻪ  ۰۷ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ
ﻃﺮح ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد ﻫﻤﻮاره ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  «:ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه ﭼﻮن دﯾﻪ ،ﻗﺼﺎص و ﺣﺪود
در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را دور ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۲۹اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ».
ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۱۵۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:در ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻨﯽٌ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻌﺎدل ﺗﻔﺎوت دﯾﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دﯾﻪ ﻣﺮد از ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرت
ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد».
آﯾﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد ﺻﺮاﺣﺘﺎ در ﻗﺮآن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه؟
ﺗﻔﺎوت دﯾﻪ زن و ﻣﺮد در اﺳﻼم ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻓﻘﻬﺎ از آﯾﻪ  ۸۷۱ﺳﻮره ﺑﻘﺮه در ﻗﺮآن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ زن ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن و اﻟﺒﺘﻪ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮداﺷﺖ
ﻓﻘﻬﯽ ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮنﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ زن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺮد ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن آﯾﺖاﻟﻠﻪ« ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺎﻧﻌﯽ »ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ و در ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺣﮑﺎم زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق ﺑﻌﺪﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن.
ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن در دﻫﻪ  ۰۸ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد ﻫﻢ در
ﻫﻤﯿﻦ دوران رخ داده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ« ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم »در ﺧﺼﻮص ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ
ﺗﻼشﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ ،ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺨﺼﻮص اﻋﻀﺎی ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و
ﻣﺮد اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﻓﻘﻬﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﻗﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح اﻋﻼم ﻧﻤﻮد
«ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺎﻧﻌﯽ»از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﻮد.
ﻣﺤﻤﺪ اوﻟﯿﺎﯾﯽ ﻓﺮد در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ در ﻃﺮح ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زن و ﻣﺮد ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻓﻘﻬﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺮد در اﺻﻄﻼح« ﻧﺎنآور ﺧﺎﻧﻪ »ﺑﻮده و زﻧﺎن در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺗﻼش ﻓﻌﺎﻻن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ».
او ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﺣﻮزه ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ،ﻫﻤﭽﻮن« اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ »ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻋﻼم ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮ اﯾﺮان در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻦ دﯾﻪ زن و ﻣﺮد اﺻﺮار داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻮد.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد«:ﻣﺮد ﺑﺮای ورود در ﻣﯿﺪانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﻧﻪ اﯾﻦ ﻛﻪ زن ﺣﻖ ﻧﺪارد ،ﭼﺮا وﻟﯽ زن ﮔﺮﻓﺘﺎری
دارد ،زن زاﯾﻤﺎن دارد ،ﺷﯿﺮ دادن دارد ،ﻇﺮاﻓﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ دارد ،ﻇﺮاﻓﺖ اﺣﺴﺎﺳﯽ دارد ،اﯾﻦﻫﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﯾﻦﻫﺎ ،ﺑﺮای زن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻛﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮد اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ را ﻧﺪارد .اﺻﻼ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎر ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮ
دوش ﺑﻜﺸﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﻣﺮ دﯾﻪ ،ﺑﯿﻦ دﯾﻪ ﻣﺮد و زن ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد».
ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻣﺎ او در دﯾﺪار ﺑﺎ زﻧﺎن اﺻﻮلﮔﺮای ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ از ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺒﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻘﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ« ﺳﺨﻦ
آﺧﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﮏ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺘﺪ ﻓﻘﺎﻫﺖ ،ﻧﮑﺎت ﺟﺪﻳﺪی اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﻮد» .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﭼﻨﺪان
در ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن دﯾﻪ زن و ﻣﺮد ﮐﺎرﺳﺎز و ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ زن و ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آﻧﭽﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺎﻧﻮن،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﻘﺾ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻗﻠﻤﺮوی« ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده» ،در ﺣﻮزه ﻗﻮاﻧﯿﻦ« ارث »و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ« ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ» .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در ﻃﻮل ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اراده ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺮد و زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ ﭼﻪ در وﻗﺖ ﺣﯿﺎت و ﭼﻪ در ﻣﻤﺎت.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان ﻣﻨﺒﻊ:

