زﻧﺎن و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )ﺑﺨﺶ
ﻧﺨﺴﺖ :ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ(

ﻋﮑﺲSalFalko :
ﺣﺴﯿﻦ رﺋﯿﺴﯽ– وﮐﯿﻞ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺎن در دﻧﯿﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎﮔﻮار ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺮداﻧﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺘﯿﺰ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﭼﻨﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن ﭘﺎره ای از ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻪ اﻣﺮوز در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ زﻧﺎن ،در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ آﻧﻬﺎ از ﺗﺼﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻮع
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب  1357ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن،
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ وﺿﻊ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت اﺷﺎره ﮐﺮد.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن  49درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  1390ﺗﻨﻬﺎ
 12.4در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ[1] .اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻫﻤﻮاره در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺗﺮ و در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻧﺎﭼﯿﺰ در ﺳﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ و ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﺑﺎره ﺗﺼﺪی
وزارت و ﻗﻀﺎوت دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد زﻧﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻤﺖ ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ
زﻧﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻤﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﻮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دادرس و ﯾﺎ
رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ را ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﺧﻮدار ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دراداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ دﻻﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﻣﻨﻊ زﻧﺎن از ﺗﺼﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ را در دو ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﯿﺸﻨﻪ
اﺳﻼﻣﯽ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان
در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،در ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در ﺑﺎره ﻣﻨﻊ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﻮرد ﺻﺮﯾﺤﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب  1357ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻫﻤﻮاره آزاد ﺑﻮده اﻧﺪ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺛﺮی از
ﺗﺒﻌﯿﺾ روﺷﻦ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻖ رای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1343
ازاﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1348ﺗﻌﺪاد 5ﻧﻔﺮ زن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻀﺎﯾﯽ درآﻣﺪﻧﺪ و دارای رﺗﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ .و ﺑﺘﺪرﯾﺞ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ از
آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آﻧﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪا زﯾﺎدی از زﻧﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  1357در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی ﺑﺮﻧﺪه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ  2003اﺷﺎره ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب  1357ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺟﺮاء ﮐﺮدن ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﻗﺮاردادﻧﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﻼم و
ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ را ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ درﺑﺎره ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺑﺘﺪاء زﻧﺎن را از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ در اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﺻﻞ  163ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ” :ﺻﻔﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد” .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﮑﯽ از ﮔﺎم ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان ﻣﻨﻊ زﻧﺎن ﺑﻪ اداﻣﻪ ﮐﺎر در دادﮔﺴﺘﺮی در ﺳﻤﺖ
ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮد .در اداﻣﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرخ  14ﻣﻬﺮﻣﺎه  1358ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ اﯾﺮان ،رﺗﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ
اداری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﺟﺮای ﺷﺮﯾﻌﺖ ،در ﺗﺎرﯾﺦ  14اردی ﺑﻬﺸﺖ  1361ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﺑﻨﺎم“ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮاﯾﻂ
اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻀﺎت دادﮔﺴﺘﺮی” ،در ﺻﺪر اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ ” ،ﻗﻀﺎت از ﻣﯿﺎن“ ﻣﺮدان ”واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ” .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ زﻧﺎن از ﯾﮏ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
در ﺳﺎل  1363ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاردی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺒﺼﺮه  5اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1361اﺟﺎزه داد ﺗﺎ زﻧﺎن دارای رﺗﺒﻪ ﻫﺎی
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور درداﯾﺮه ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺻﻐﺎرو دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص ) ﺧﺎﻧﻮاده( ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺳﺎل  1374ﺗﺒﺼﺮه  5اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻗﻀﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﯾﺮان اﺟﺎزه داد ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺳﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره و ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ) ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ از دادرس و رﯾﺎﺳﺖ دادﮔﺎه ﻫﺎ( اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﻧﻮان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ،درﻣﻨﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1361ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .درﻧﺘﯿﺠﻪ زﻧﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن از
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ آن ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺗﺼﺪی ﺳﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻧﺸﺎی ﺣﮑﻢ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺳﻤﺖ ﻫﺎی
اﻣﺮوزی ﮐﻪ ﻗﻀﺎت زن در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺣﺮاز ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻣﻌﺎوﻧﺖ دادﺳﺘﺎن ،داﯾﺮه اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ،داﯾﺮه ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺻﻐﺎر،
دادﯾﺎری ،ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ و ﻣﺸﺎور دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻖ رای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻣﺎده دوم ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب  1391اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه
ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،او ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور
زن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ او ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور ﺣﻖ رای ﻧﺪارد و اﯾﺪه او در ﺗﺼﻤﯿﻢ
دادﮔﺎه ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﻘﻂ دادﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور را در ﻣﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد .اﯾﻦ اﻗﺪام اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد را ﺑﻪ
روﺷﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،اﻣﺎ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺎن در دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﻣﺮدﺳﺎﻻری در ﺳﻤﺖ ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آﺷﮑﺎر ﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺗﺼﺪی
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد[2].
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  1392ﺗﻌﺪاد  80ﻗﺎﺿﯽ زن را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻗﻀﺎت ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن رﺗﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ“ ﻗﻀﺎت از ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان واﺟﺪﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ”ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻗﻀﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
در ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺎده دوم اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺼﻮب  1948رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﺖ و در ﻣﺎده  23آن ﺣﻖ
آزادی در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ و ﺗﺴﺎوی در ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ دﻟﺨﻮاه در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻮرد اﺷﺎره اﺳﺖ[3] .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺎده  7ﻣﯿﺜﺎق
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺼﻮب  1966ﺣﻖ آزادی ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺗﺴﺎوی در ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای
ﻫﻤﮕﺎن از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ[4] .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب  1966در ﻣﺎده ﺳﻮم“ ﺗﺴﺎوی
ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد ”ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﯿﺜﺎق ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد آن
اﺳﺖ[ 5].
ﻋﻼو ﺑﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ،در اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ وﮐﻼ ﻣﺼﻮب  1985ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻀﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻨﺪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﮑﻦ  1995در ﺑﺎره زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺑﻨﺪ  232آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان اﻣﮑﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻗﻀﺎوت و وﮐﺎﻟﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ[6].
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل و ﯾﮏ ﺣﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزی اﻓﺮاد از
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﺪان ﺑﻪ ﺻﺮف زن ﺑﻮدن ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات اﻟﺰام آور ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﮕﺮدد ،در ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﺳﻼﻣﯽ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق ﺷﻤﺎره 1256
اﻟﺒﺪل و دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﯾﺎ دادرس ﻋﻠﯽ”ﻣﺎده دوم ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب اول اﺳﻔﻨﺪ  1391ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد:ـ
ﻃﻮر ﻣﮑﺘﻮب و ﻣﺴﺘﺪل در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮی ﮔﺮدد .ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﺳﻪ روز از ﺧﺘﻢ دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪه رأی ﺑﺎﯾﺪ در دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور اﺷﺎره و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ وی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و ﻣﺮاﺗﺐ را در ﭘﺮوﻧﺪه درج ﮐﻨﺪ .ﻗﺎﺿﯽ اﻧﺸﺎء
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪ وی را رد ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ
”ﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور ﻣﺮد ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺼﺪی دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻣﺪت ﻣﯽ
ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ ﮐﺎرﮐﺮدن ،اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﻪٔ ﺷﻐﻞ ،ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ”ﺑﻨﺪ اول ﻣﺎده ﺑﯿﺴﺖ ﺳﻮم اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ:
”ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﮐﺎر و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﮑﺎری را دارد.رﺿﺎﯾﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺮاي ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺴﺎوي ”ج ﻣﺎده  7ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
”.و ﻟﻴﺎﻗﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺪت ﺟﺰ ﻃﻮل دﻳﮕﺮي ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺪون ﻋﺎﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪارج
و ﻣﺮدان زﻧﺎن ﺣﻘﻮق ﺗﺴﺎوي ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﻣﻴﺜﺎق اﻳﻦ ﻃﺮف دوﻟﺘﻬﺎي ”ﻣﺎده ﺳﻮم ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ:
”ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻴﺜﺎق در اﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ از ﺣﻘﻮق را در اﺳﺘﻔﺎده
Paragraph M of section 232 Declaration of Beijing :” Ensure that women have the same right as
men to be judges, advocates or other officers of the court, as well as police officers and prison and
;detention officers, among other things
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