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ﻣﻬﺮی ﻗﺎﺳﻤﯽ*
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻀﺎت
دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻓﺘﻮاﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم ﻧﺎﻓﺬ در اﯾﺮان ،ﺳﻮﯾﻪای در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮق اﺑﺘﺪاﯾﯽ
زﻧﺎن دارﻧﺪ.
از ﻧﺤﻮه ﭘﻮﺷﺶ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،زﻧﺎن ذﯾﻞ اﻗﺘﺪار اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻨﺲ دوم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻر و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ-ﻣﺬﻫﺒﯽ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎه ﺑﻪ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻢ دﺳﺖاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ« ﻣﻬﺮﯾﻪ »زﻧﺎن اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن و اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه از آن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ،ﺑﻌﺪ از اﺳﻘﺎط ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن ذﯾﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻘﻬﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری اﻗﺘﺪار اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ،زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺣﻘﻮق اﺑﺘﺪاﯾﯽ و اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﻃﻼق ﯾﺎ ﺣﻖ ﺳﻔﺮ ،ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺣﺘﯽ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دﻟﺨﻮاه را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدان دﯾﺪه
و ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻬﺮﯾﻪ آوﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻫﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻬﺮﯾﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻢ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺮدان ﺷﺪه اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﻣﻬﺮﯾﻪ اﺑﺰاری ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺷﺨﺺ ﺷﺪه اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮق از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﻗﺪرت ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻣﺎ اﻗﺪام ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار ﻗﺪرت زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮدهای ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺎده  ۲۲ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب  ۱۹۳۱ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ۰۱۱ﻋﺪد ﺳﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺎر آزادی ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن،
ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۲ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻬﺮﯾﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﯿﻔﺮی را از
دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت زﻧﺎن در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺪوده ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻘﻬﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ در ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻗﺪرت ﻣﻬﺮﯾﻪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ آن از ﺣﺎﻟﺖ« ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ »ﺑﻪ« ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ »اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی ﺑﺮ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
«ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ »ﺑﻮدن ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ زن در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اراده ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در دوره رﯾﺎﺳﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺷﺎﻫﺮودی ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ زﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺣﮑﻢ ﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺣﺎﻟﺖ
«ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ »ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪﻫﺎ و ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﻬﺮ  ،۵۸۳۱ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ،ﺳﺮدﻓﺘﺮان دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﯽ ازدواج را ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮد
ﺣﺎﻟﺖ« ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ »ﺑﻮدن ﻣﻬﺮﯾﻪ را در دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮد وارد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ آن ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد ازدواج ،وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ« ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ» ،ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺎﮐﯿﺪ
زوﺟﻪ ﺑﺮ« ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ »ﺑﻮدن آن ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در اﯾﺮان ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت
ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ،ﻫﻤﺎن وﺿﻌﯿﺖ« ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ »را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﮔﺎه زن ﻣﻬﺮﯾﻪاش را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ

«ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ »اﺳﺖ ،ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ،از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﻌﺎف ﺷﻮد.
از ﻃﺮﻓﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ از آن ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن ،اﻋﺘﺮاض از ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻘﻪ در ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺿﻌﻒ و ﺑﯽﻋﻤﻠﯽ ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت زﻧﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از« ﻣﻬﺮﯾﻪ »اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﻬﺮﯾﻪ در دادﮔﺎه
اﺳﺖ.
از ﺳﺎل  ۷۷۳۱و ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽاش در وﺿﻌﯿﺖ اِﻋﺴﺎر
)ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ( ﻗﺮار دارد و ﭘﺮداﺧﺖ دُﯾﻮﻧﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ« ﻋُﺴﺮ و ﺣَﺮَج »او ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽاش را ﺗﻘﺴﯿﻂ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮدان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ادﻋﺎی اﻋﺴﺎر ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﺗﻘﺴﯿﻂ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﺎرضاﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﯽاﺛﺮ ﮐﺮدن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،از ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﯿﻌﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻗﻢ ،در دﯾﺪار ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ درﺑﺎره ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻟﺐ ﺑﻪ
اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺸﻮد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ را ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای« ﺗﻤﮑﯿﻦ »زﻧﺎن داﻧﺴﺖ.
او ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﮔﻔﺖ «:ﺑﺪون ﺷﮏ وﻗﺘﯽ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ اول زوﺟﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ
ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺴﺎﻃﯽ ،ﺟﻨﺲ را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ اول ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم
اﻗﺴﺎط ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻬﺮﯾﻪ  ۰۴و  ۰۵ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﻃﺮف ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﻨﺪ» [.اﯾﺴﻨﺎ]۸۹۳۱ /۲ /۴ ،
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی از دو ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ :اوﻟﯿﻦ وﺟﻪ آن ،ﻧﮕﺎه ﺷﯽﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﭘﺮدهﭘﻮﺷﯽ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﺑﺎ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺴﺎﻃﯽ اﺟﻨﺎس در ﺑﺎزار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺎش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﮐﻪ از ﺑﺎب« ﻣﻌﺎﻣﻼت »ﺑﻮده ،در اﯾﻨﺠﺎ زن را ﻧﻪ
ﯾﮏ ﺳﻮی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ!
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ زن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ را ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺷﻤﺎرد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از« ﻣﻬﺮﯾﻪ »ﺑﺮای زﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﺳﺘﺎﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺘﺎوای ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﯿﻬﺎن ،زن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪاش را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻓﻘﻬﯽ آن از« ﺣﻖ ﺣﺒﺲ »ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ« ﺗﻤﮑﯿﻦ »ﻧﮑﻨﺪ )اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮای زﻧﯽ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ(.
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﻘﻬﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻢ وارد ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۵۸۰۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺮﯾﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪه از اﯾﻔﺎی وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮﻫﺮ دارد اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﺮ او ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮط اﺻﻠﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺣﺒﺲ «،ﺣﺎل ﺑﻮدن ﻣﻬﺮﯾﻪ »اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺣﺒﺲ ،ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ
«ﻧﻔﻘﻪ »او را ﺑﭙﺮدازد.
اﮐﻨﻮن ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮدان ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﻗﺴﻂ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ اول ،ﻣﺜﻞ ﻫﺮ
«ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ »دﯾﮕﺮی ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺟﻨﺲ اﺣﺮاز ﺷﺪه و زن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺎرغ از ادﺑﯿﺎت ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن

ﺣﺘﯽ ﺑﻪ درون دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و آﻧﭽﻪ زﻣﺎﻧﯽ از ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﻓﻘﻪ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن،
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ« ﺗﻤﮑﯿﻦ »زﻧﺎن اﺳﺖ.

رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮﯾﻮد
ﻣﺎ از ﺑﯿﺎن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪنﻣﺎن ﺷﺮﻣﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖﻣﺎن در دوران ﻗﺎﺋﺪﮔﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮﯾﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺐﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ را ﺑﯿﯿﻨﯿﺪ و ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.

آﯾﺎ ﺻﺮف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ؟ )ﺑﺨﺶ دوم(
Photo: galdzer/depositphotos.com
ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ*
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﻣﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش ﺷﻤﺎری از ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ در ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
)ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ( و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ،دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻗﺪاﻣﯽ در راﺳﺘﺎی« ﺗﺤﺪﯾﺪ آزادیﻫﺎی اﻓﺮاد») (۱و ﺑﻪ وﯾﮋه« ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻘﺶ رﯾﺎﺳﺘﯽ ﻣﺮد در ﺧﺎﻧﻮاده») (۲داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ و در ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺪون ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای
ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ،اﻣﺮی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺟﺪای از اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽاﻧﮕﺎری ﺟﺮم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،دو ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺰا در ﻟﺰوم ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات در ﻣﻮرد ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﻟﺰوﻣﺸﺎن اﻣﺮی ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻫﻨﺠﺎرﺳﺎز
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ،اوﻟﯿﻦ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ،اﯾﺠﺎد ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﯾﺎ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﺮآﻣﺪه از روح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﯽ
اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن دﺳﺖﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻨﺠﺎری ﻻزماﻻﺟﺮا
درآﻣﺪه ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﻋﺪم ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﻠﯽ« دروغ »اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎ ﻋﻤﻠﯽ

ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ اﻧﮕﺎری آن در ﻣﻮاردی ﻣﺸﺨﺺ )ﻣﺎﻧﻨﺪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ در ادای ﺷﻬﺎدت ،دروﻏﮕﻮﯾﯽ در اراﺋﻪ
ﮔﺰارشﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه( ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد.
از اﯾﻦ رو اﻣﺮوزه در ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،دروﻏﮕﻮﯾﯽ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن آن
ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻫﻨﺠﺎرﺳﺎز در ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪتﻫﺎ در ﺑﻮﺗﻪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﺻﺮﻓﺎ از ﯾﮏ ﻫﻨﺠﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ-اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺒﺎری ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۴۸۳۱ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ در اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در
آن ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ از ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯽ ﺑﺮد.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ درﺳﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﺮف اﻟﺰاﻣﯽﺳﺎزی اﻣﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﻟﺰام ﻓﺮدی ﺑﺮای اﺟﺮا و رﻋﺎﯾﺖ آن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز )ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اِﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی( ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﮔﺮﭼﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدفﻫﺎ در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ دو ﺳﺎل ﭘﺲ از آﻏﺎز اﺟﺮای آن ،ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدفﻫﺎی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺒﺴﺘﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ
اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ(۳).
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﺮماﻧﮕﺎری
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺻﺮف ﺟﺮماﻧﮕﺎری و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ روﯾﮑﺮد ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﺧﺸﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮماﻧﮕﺎری در ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی واﺿﺢ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺿﺎﺑﻄﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﯽ از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﻞ
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،ﺿﺎﺑﻄﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ )ﭘﻠﯿﺲ ،دادﮔﺴﺘﺮی ،ﻗﻀﺎت و… ( ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻧﻪ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻧﻪ اراده و ﻣﯿﻠﯽ ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ در آن دارﻧﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻣﻨﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ اﻣﺮی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻣﺬﻣﻮم ﺷﻤﺮده ﺷﻮد.
ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ اِﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آن
ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﻣﺠﺮﻣﺎن را از ﺗﻼش ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﺎز ﻣﯽدارد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎزات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻬﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻓﺮد ﻣﺘﺨﻠﻒ آن را ﻫﻤﻮاره در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ« ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﺎدت »و« ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ »ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ )ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺤﺼﻮل دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﻣﯿﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﯾﮏ
ﻗﺎﻧﻮن و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای آن وﺟﻮد دارد.
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪون ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ،ارادهای ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آن وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ در اﯾﺮان
ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺨﺶ اول(

ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺨﺶ دوم(
از ﻫﻤﯿﻦ رو اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺮم ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اِﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات )ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮ(
ﯾﮑﯽ از ﺗﻨﻬﺎ روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽﺗﻮان اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد.
در ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮارد ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﺟﺮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آن
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎلﻫﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ( ،اﻣﺎ ﺻﺮف ﺗﻌﯿﯿﻦ و اِﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﺑﺮ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻮارد
وﻗﻮع آن را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ در اِﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع
از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﮑﺎب آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮی( و ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﺗﺤﻤﻞ
ﻧﺸﺪه و اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎ واﮐﻨﺶ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .واﮐﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان آن ،اﺟﺒﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 .۱ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ذﺑﯿﺢ اﻟﻠﻪ ﺧﺪاﯾﯿﺎن ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﯾﺮان در اﻧﺘﻘﺎد از ﻻﯾﺤﻪ« ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ» ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه
.۶۹۳۱
 .۲روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن ،ﭼﺎپ ﺗﻬﺮان .ﺳﻮم دی ﻣﺎه .۶۹۳۱
 .۳ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺒﺎری ﺷﺪن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮاﻧﺢ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﺸﻮر .ﺣﻤﯿﺪ ﺳﻮری ،ﻋﻠﯽ ﻧﺎﺻﺮﻣﻌﺪﻟﯽ ،اﻟﻬﻪ ﻋﯿﻨﯽ،
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺣﺪی ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺴﻌﻮدی ﻧﮋاد ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺣﺎﺗﻢ آﺑﺎدی ،ﻣﻨﺼﻮر رﺿﺎزاده آذری ،ﺳﻌﺎد ﻣﺤﻔﻮظ ﭘﻮر ،رﺿﺎ
وﻓﺎﯾﯽ .اردﯾﺒﻬﺸﺖ .۸۸۳۱

!ﺗﺮ ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻦﻫﯿﺲ آروم
ﮐﺎری از ﻣﺎﻧﺎ ﻧﯿﺴﺘﺎﻧﯽ

ﭼﺮا ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در ﻗﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻢ رخ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
Photo: http://www.asoyroj.com
ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر*
ﯾﮑﯽ از اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﺸﻮر ﻧﺮوژ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﯿﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه« ﺳﻬﯿﻼ ﮔﻮﮔﺎﻧﯽ» ،زن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ،اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه زﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ زوج )ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﻘﺪه(

و آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ دور از ﻧﻈﺮ ﻧﺒﻮده و در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۰۰۰۲ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در دﻧﯿﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .آﻣﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ« ﻓﯿﻠﯿﺲ ﭼﺴﻠﺮ» ،اﺳﺘﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ﮐﻪ از دﻫﻪ  ۰۶۹۱ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻮرد
ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺖ.
او اﯾﻦ رﻗﻢ را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮک ﯾﮏ ﮐﻮه ﯾﺦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺮون زده اﺳﺖ.
ﻓﯿﻠﯿﺲ ﭼﺴﻠﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﮐﺸﺘﻦ ﺳﻨﮕﺪﻻﻧﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زن ﺑﻮدﻧﺸﺎن اﺳﺖ .زن زاده ﺷﺪن
در ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻨﮓ و ﻧﺎﻣﻮس ،ﯾﮏ ﺟﺮمِ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﻫﺮ دﺧﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،دﺧﺘﺮ
ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺘﻬﻢ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎروری و ﻓﺮزﻧﺪآوریِ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اوﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﻮدش .اﮔﺮ دﺧﺘﺮی
ﮐﺎﻻی آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ،ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ او ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻪداری او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﮑﺎرت او ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش و ﻧﺎﻣﻮس
آنﻫﺎﺳﺖ .اﮔﺮ دﺧﺘﺮی ﺑﺎﮐﺮه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺷﻮد و راه زدودن اﯾﻦ ﻧﻨﮓ ،رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن اﺳﺖ ،ﺧﻮن دﺧﺘﺮ».
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻬﯿﻼ ﮔﻮﮔﺎﻧﯽ ،زن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﺮوژ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺤﺚ و اﺣﺘﻤﺎل را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ او
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻬﯿﻼ ﮔﻮﮔﺎﻧﯽ در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺮد ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،رد ﭘﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع ﻗﺘﻞ اﯾﻦ زن آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
«آﺳﯿﻪ اﻣﯿﻨﯽ» ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﻧﺮوژ اﻣﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﻟﺰاﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ،
ذاﺋﻘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺑﺎورﻫﺎی ﻋﺮﻓﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ در اﻓﺮاد ﻧﻤﯽﺷﻮد:
«اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻟﺰاﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎﺟﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻬﯿﻼ ﮔﻮﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ در
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ .ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ اروﭘﺎ و اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﺧﻮدﺷﺎن در ﺗﻀﺎد ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل و ﻋﺮض زﻧﺪﮔﯽ دارای اﯾﻦ
اﺧﺘﯿﺎر و اﻗﺘﺪار ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن ﺑﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن زﻧﺪان و ﺣﺒﺲ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ».
***
«ﻋﺎﻃﻔﻪ اﺷﺘﯿﺎق »ﻫﻤﮑﺎر اﻓﺘﺨﺎری ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ و داوﻃﻠﺐ زﻧﺎن ﺷﻤﺎل ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﺳﺖ .او ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮ در دادﮔﺎهﻫﺎی رﺳﻤﯽ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ ﭘﻮﻟﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽاش ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺴﺖ،
داﯾﺮه اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺤﺪودی دارد.
او ﻣﯽﺧﻨﺪد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﻤﺎ را ﭘﺮ ﮐﻨﻢ .ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻬﺮاﺳﯿﺪ».
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻘﺶ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻮد .اﻧﮕﯿﺰه اﺻﻠﯽ آن ﻫﻤﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ -ﺑﻪ زﻋﻢ ﻫﻤﺴﺮ
ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻔﮑﺮات اﯾﻠﯽ و ﻃﺎﯾﻔﻪای اﺳﺖ «-ﮔﻢ ﺷﺪن در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺤﻂ ﻏﺮﺑﯽ »ﺑﻮده ﭼﻮن او ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ
ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ را در ﺣﺎل ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ دﯾﺪه .ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ را ﺑﯿﺮون ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮد
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرد .ﻫﻤﺴﺮش ﮐﻪ ﺳﺮ رﺳﯿﺪه از ﻫﻤﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﻣﺮد ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺘﮏ زدن ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﻮﻫﺮ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ آب ﺧﻮردن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﮑﺸﺖ و اﯾﻦ ﻟﮑﻪ ﻧﻨﮓ را از داﻣﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎک ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﯿﭻ ﻏﻤﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآﻣﺪه و از ﺳﺎل  ۶۰۰۲ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ
اﻋﺪاﻣﯽ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
آﺳﯿﻪ اﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﮕﺮان ﻣﺠﺎزات
ﻧﯿﺴﺖ:

«ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﮐﺸﻮر ﻧﺮوژ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺴﯽ
اﻋﺪام ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ از ﺳﻨﺖ ،ﻧﺎﻣﻮس و ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ زن -ﺑﻪ زﻋﻢ او ﺧﺎﻃﯽ -اﻧﺘﻘﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮم .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آن ﺳﻨﺖﻫﺎ ،ﻏﯿﺮت و ﻣﺮداﻧﮕﯽام را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ .ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺮداﻧﮕﯽ از دﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺣﯿﺎت و ﺑﺪن زن اﺳﺖ .ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺮﺑﯿﺖ او ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺪن زن و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای زﻧﺎن
ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﺮده .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪان را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﺎﻣﻮﺳﺶ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ».
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻗﻄﺎر ﻣﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ از زاﯾﻤﺎن :اﺗﺎق درد ﯾﺎ اﺗﺎق وﺣﺸﺖ؟
ﻣﺎدر ﺷﺪن ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻨﮕﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه زﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻧﺎدرﺳﺖ و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﻗﺘﻞ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽاﻧﺪ:
«ﻣﺜﻼ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ“ ﻋﻘﺪ دﺧﺘﺮﻋﻤﻮ و ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه” ،اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ را در ﺑﻨﺪ
اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺜﻼ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺨﺼﯽ و رﻫﺎﯾﯽ را از آﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ازدواجﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اراده ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪ،
اﺟﺒﺎر ﭘﺪر ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺎ ﻣﯿﻞ ﻃﺎﯾﻔﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺪن زن را ﻣﺸﺮوع ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﺪ .زن ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﻤﺴﺮ و
ﭘﺪر اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ زﯾﺮ ﺳﯿﻄﺮه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﺪان و ﻃﺎﯾﻔﻪ .ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ دو ﺳﻮﯾﻪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺪر و ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﺑﺮادر ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭘﺴﺮ
ﻋﻤﻮﻫﺎ ﻫﻢ اﺟﺎزه دارﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻤﺎ ،در ﻣﻮرد رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﺷﻤﺎ .و اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ
در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت اداﻣﻪ دارد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽاش ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽاش را ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﻨﺖ و ﻋﺮف دورش ﮐﺸﯿﺪه ،رﻫﺎ ﺷﻮد».
اﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ « :روی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﯽ ﭘﺲ از ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻋﺰﻣﺶ را ﺟﺰم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮود و ﺧﻮدش را از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﻨﺪﻫﺎ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده روﺑﻪرو و اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﻗﺘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اراده ﭘﻠﯿﺲ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﺧﻮدم در اﯾﺮان روی ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺘﻞ را ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ از ﺑﺮادرزادهاش،
ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﯾﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺪر را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ او از آﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮده
وﻗﺘﯽ دﺧﺘﺮم را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦﻫﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ».
***
ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺎﻃﻔﻪ  ۱۱ﺳﺎل ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻮده اﻣﺎ روز آﺧﺮی ﮐﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺪد ﻗﺎﻧﻮن از او ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد آن ﻣﺮد ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ روز ﻧﺨﺴﺘﺶ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
«ﻣﺮا ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﻣﺮگ ﻣﯽزد .او را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﭘﯿﺠﺮ ﺑﺒﻨﺪد و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ او را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻂ داﯾﺮه ﮔﺴﺘﺮدهای از زﻧﺎن داوﻃﻠﺐ و دوﺳﺘﺎﻧﻢ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪم .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺐ ﺳﺎل ﻧﻮی دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ او را در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﭘﺸﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪام دﯾﺪم .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎس
ﮔﺮﻓﺘﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ورودش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﺮﮔﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ رﺳﯿﺪﻧﺪ و او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از
آن ﮔﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺗﺶ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎی دادﮔﺎه از آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺧﺮاﺟﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ او دو ﺳﺎل اﺳﺖ از
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﻦ ﮐﻤﺎﮐﺎن از ورود ﺑﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺗﺎزه ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﭼﻮن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دارد از راه دور ﻣﺮا ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ».
ﺑﻪ ﺑﺎور آﺳﯿﻪ اﻣﯿﻨﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ« اﺣﺴﺎس ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﻮس »اﺳﺖ ،زﻣﺎنﺑﺮ و دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
«اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﻣﺎنﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ از دﺳﺖ دادن اﯾﻦ اﻗﺘﺪار ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی از
دﺳﺖ دادن ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎه ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎقﻫﺎی ﺗﻠﺨﯽ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ».

ﺑﺮای دﺧﺘﺮ دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺳﻮال :ﺳﻼم .ﻣﻦ داﻧﺸﺠﻮی ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻢ و ﭼﻨﺪ ﺳﻮال دارم از ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن .ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ در ﯾﮏ ﮔﺰارﺷﯽ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ ای
در ﻣﻮرد ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح رد ﺷﺪه اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺘﺶ داﯾﯽ ﻣﻦ در روﺳﺘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ  12ﺳﺎﻟﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر آﻣﺪه .اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ازدواج ﻧﺪارد و اﺻﻼ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ازدواج ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ اﻣﺎ ﭼﻮن در ﯾﮏ
ﻣﺤﯿﻂ ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﺧﺘﺮ داﯾﯽ ام ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ زن داﯾﯽ ام ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ اﻣﺎ داﯾﯽ ام ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ دﺧﺘﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺷﻮﻫﺮ
ﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻦ ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ رد ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم اﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻧﺸﺪم ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﻮال از ﺷﻤﺎ دارم .اول اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻢ دﺧﺘﺮان زﯾﺮ ﭼﻪ ﺳﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ؟ و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺧﻮد
دﺧﺘﺮ دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ازدواج ﻧﺪﻫﺪ؟ در ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ازدواج زﯾﺮ  13ﺳﺎل ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﻗﺎﺿﯽ و ﭘﺪر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
ﭘﺲ آﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد دﺧﺘﺮ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ وﮐﯿﻞ را در ﭘﺎدﮐﺴﺖ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.

ﺳﻌﯿﺪ را ﻣﺎدرش ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﺮادرم در ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد .او ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ  ۸ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻌﯿﺪ دارد .از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ
ﺑﺮادرم وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﻫﻤﺴﺮش ﭘﺲ از ﻓﻮت وی ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ﺑﺮود.
ﭘﺪر ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪ را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺘﻘﺒﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻗﺎدر
ﻧﯿﺴﺖ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻌﯿﺪ و ﻣﺎدرش را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮد…
اداﻣﻪ را در ﭘﺎدﮐﺴﺖ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.

آﯾﺎ ﺻﺮف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ؟ )ﺑﺨﺶ اول(
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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
«ﺟﺮماﻧﮕﺎری وﺳﯿﻊ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺒﺲ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ ،از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻮاده ،از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ
ﻣﻔﻬﻮم ﭼﻬﺎردﯾﻮاری اﺧﺘﯿﺎری و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻮاده» .اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻻﯾﺤﻪ« ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ »ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻻﯾﺤﻪای ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل از آﻏﺎز ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن آن،
ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و ﻫﻮا ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﺪه و در ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻮاﻓﻘﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ﺟﺪای از اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻘﻬﯽ و دﯾﻨﯽ دارﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره از ﺳﻮی ﻣﻨﺘﻘﺪان اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ
ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺎزات از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان« ﺟﺮماﻧﮕﺎری وﺳﯿﻊ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ از  ۰۰۱ﻣﺎده آن ۰۷ ،ﻣﺎده وﺻﻒ ﮐﯿﻔﺮی داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ(۱)».
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان ،ﺻﺮف ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺠﺎزات
ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻧﺘﻘﺎد از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻧﻬﺎ
ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه ،ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﻮده و در ﻣﻮاردی ﺣﺘﯽ ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻘﻮه
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ )ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان( ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺠﺎزات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺪم ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و ﺷﺨﺼﯽاﻧﮕﺎری آن ،در ﻋﻤﻞ
ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ اﻓﺮاد در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﻤﻮﻣﯽاﻧﮕﺎری ﺟﺮم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻟﺰوم اِﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﺑﺮ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰه دﯾﺪه ،در
ﻣﻮاردی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار دارد ،از اﯾﻦ رو ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی روﺷﻦ اﯾﻦ اﺻﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ اﺷﺨﺎص اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺧﻮد از ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻦ و ﺟﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺠﺎزات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای آن
ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺟﺰو ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺣﺪاﮐﺜﺮی اﺳﺖ ،اﻣﺎ ارﺗﮑﺎب ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺮم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺪت و ﺣﺪت
ﻣﺠﺎزات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ،ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ او اوﻟﻮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه ،روﯾﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﺰه دﯾﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻣﺠﺎزات ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ او ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد
ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ او ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ او ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺠﺮم
از اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻗﺪرت ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﮑﺎب ﺑﺰه ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ واﮐﻨﺸﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮن روﺑﻪرو ﺷﻮد،
ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺻﺮف ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﮐﻢﺗﻮاﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺠﺮم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺰه دﯾﺪن ﻓﺮد
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای اﻓﺰاﯾﺶ داده و از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از او را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻘﻮه آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ )ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان( از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ارﺗﮑﺎب آن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ از ﻣﻮارد ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و
ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ(۲).
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺎزات در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺣﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺎﻫﺪان وﻗﻮع اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ )ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن( ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮔﺰارش آن ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ،ﻣﺠﺎزات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ(۳).

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ در اﯾﺮان
ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ازدواج اﺟﺒﺎری ﺟﺮم اﺳﺖ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺪرت در دﻓﺎع ،اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﻢﺗﻮاﻧﯽ در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺮﻓﯽ
ﻗﺪرت در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﻋﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آوردن آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮرد آن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ
در ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺮف ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮوه اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﺮان اﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻣﺤﺪود ،ﻧﻘﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻣﮑﺎن آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻟﻘﻮه او را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﺴﻮب ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻀﺎﻋﻒ ﯾﺎ
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮاﻧﯽ ،وﺟﻮد وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺰه دﯾﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻋﺮﻓﯽ او در دﻓﺎع و از اﯾﻦ
رو در ﻣﻌﺮض ﺟﺮم ﺑﻮدﻧﺶ ،ﺳﺒﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺳﺎﺳﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪرت در اﯾﺮان و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻗﺪرت ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮ ،ﭘﺪر
و ﺣﺘﯽ ﺑﺮادر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه؛ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ،ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ،ﺧﻮد ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ارﺗﮑﺎب ﻓﻌﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﺑﺎ واﮐﻨﺸﯽ از ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺑﻪرو ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻋﻤﻮﻣﯽاﻧﮕﺎری ﺟﺮم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺳﺒﺐ
«ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺘﯽ از آزادی اﻓﺮاد ﺷﺪه »و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس« ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﯽﺟﻬﺖ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ را ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد»(۴).
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و اِﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺣﻖ آﻧﺎن در اﻧﺠﺎم اَﻋﻤﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺟﺰو ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ اﻓﺮاد ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو ﺗﺤﺪﯾﺪ آن ،ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ آزادیﻫﺎی ﻣﺸﺮوع اﻓﺮاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺎﻟﻮده اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ وﯾﮋه رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ
ﻓﺮزﻧﺪان و واﻟﺪﯾﻦ اﻣﺮی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ آن ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﯿﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻄﻠﻖاﻧﮕﺎری ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻤﺴﺮ ،ﭘﺪر و ﺑﺮادر و اﻋﻄﺎی آزادی ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﺑﻪ
آﻧﺎن در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اِﻋﻤﺎل ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻄﻠﻖاﻧﮕﺎری ﻧﻘﺶ زﻧﺎن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮ ،ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ،ﺳﺒﺐ ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ذاﺗﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن در ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺪه و از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺮدان ﺧﺪﺷﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺻﺮار ﺑﺮ ﺗﺮوﯾﺞ و اِﻋﻤﺎل اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ اﺻﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ ،اﻧﺘﻔﺎع اﺷﺨﺎص از ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ
ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ آﻧﺎن ،ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻠﺐ و اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺻﺮف ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد،
ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪه و از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺮف ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻓﺮاد را ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﻧﺴﺖ.
اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺟﺮم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﺟﺮم ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪارد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺮف ﮔﺰارش وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺳﻮی ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺮﺗﮑﺐ و ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎدن روﻧﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﻟﺰوم دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ-ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )ﭘﻠﯿﺲ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( در ﺻﻮرت اﻃﻼع از وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﺮان اﻣﺎ ﻋﺪم ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﺴﺎناﻧﮕﺎری آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﺮوع روﻧﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﻠﯿﺴﯽ-ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭘﯿﮕﺮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺟﺮم( ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت
ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ وی ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ ،ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽای ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪتﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮدن ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺮس از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی
ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ،در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻨﻮط ﮐﺮدن ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻣﻮﺟﺐ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﺮﺧﻪای از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه آن ﺣﺘﯽ ﺗﻮان روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻻزم را
ﺑﺮای ﻓﺮار از آن ﻧﺪارد.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 .۱ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ذﺑﯿﺢاﻟﻠﻪ ﺧﺪاﯾﯿﺎن ،ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﯾﺮان در اﻧﺘﻘﺎد از ﻻﯾﺤﻪ« ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ» ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه
.۶۹۳۱
 .۲ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺷﻤﺎره  ۰۱۲ﺷﻮرای اروﭘﺎ ،ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۱۰۲
 .۳ﻣﻮاد  ۳۳۴ ،۲۳۴و  ۴۳۴ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﮔﺰارش ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ.
 .۴ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ذﺑﯿﺢاﻟﻠﻪ ﺧﺪاﯾﯿﺎن ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﯾﺮان در اﻧﺘﻘﺎد از ﻻﯾﺤﻪ« ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ» ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه
.۶۹۳۱

ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻋﺮﯾﺎنﺗﺮ ﺷﺪن ﭼﻬﺮه ﺧﺸﻮﻧﺖ
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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر
ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾﮏ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﯾﮏ دﺧﺘﺮک ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺘﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺪ.
روز دوازدﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ۷۹ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮی در ﺻﻔﺤﺎت ﺣﻮادث روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﺮوژ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺧﺒﺮی ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﺮگ ﯾﮏ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺳﻬﯿﻼ ﮔﻮﮔﺎﻧﯽ ،از اﻫﺎﻟﯽ ﻧﻘﺪه را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻘﺶ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﭼﺎﻗﻮ در ﺷﻬﺮ ﺳﺘﺮوﻣﻦ ﻧﺮوژ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.
ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺮوژ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ،ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ اﯾﻦ زن را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﻗﺘﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮال اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و زﻧﺪﮔﯽ زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮی ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﺮا آﻣﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻗﺘﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎﻻﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺤﺮاﻧﯽﺗﺮ ﮐﻨﺪ؟
دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺳﻮال دﯾﮕﺮ :آﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وﻃﻦ ﻧﺎاﻣﻦﺗﺮ ﮐﻨﺪ؟
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن دﯾﮕﺮ
ﻧﺴﺮﯾﻦ ،ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﯿﻠﯽ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﮐﺎرش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آراﯾﺸﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺪﻧﯽ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر آراﯾﺸﮕﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ﮐﺎرش را دوﺳﺖ داﺷﺖ.
ﭘﻠﯿﺲ ﺳﯿﺪﻧﯽ ﺑﻌﺪ از اﺻﺮار ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻣﮑﺮر آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽداد ،ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ او را واﮐﺎوﯾﺪﻧﺪ و ﺟﺴﺪ اﯾﻦ زن ﺟﻮان را
در ﺣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﭼﺎﻗﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮش ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ آﻟﺖ ﻗﺘﻞ را در ﻣﯿﺎن زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺣﯿﺎط ﭘﺸﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد او را ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﮐﺎرش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آراﯾﺸﮕﺮ اﺻﺮار ﻣﯽﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮده ،ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ .ﻟﯿﻼ ﻋﻠﻮی ،زن  ۶۲ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل  ۵۱۰۲ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻘﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ و ﺟﺴﺪش در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺳﯿﺪﻧﯽ ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارک ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه و ﺷﻬﺎدت اﻃﺮاﻓﯿﺎن
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻟﯿﻼ و ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻘﺶ ﺑﺎرﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪ در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ زن  ۰۳ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﺎدر  ۷۶ﺳﺎﻟﻪاش و دﺧﺘﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪاش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮ اﯾﻦ زن
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دوﺳﺘﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻣﯿﻨﺎ ،زن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ ،او ﺑﺎرﻫﺎ درﺑﺎره ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺣﺬﻓﯽ ﻫﻤﺴﺮش درد دل ﮐﺮده و اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ او زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ رخ ﻧﺪاد و ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ
ﮔﺮم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .ﻫﻤﺴﺮ او ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻦ ﻣﯿﻨﺎ ،ﻣﺎدر ﻣﯿﻨﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺧﺘﺮﺷﺎن ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زد.
ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﺮد اﯾﺮاﻧﯽﺗﺒﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم داﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،در اﺳﺘﺎﻓﻮرد ﺷﺎﯾﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﻤﺴﺮ  ۲۳ﺳﺎﻟﻪاش را ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺎدر
ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪ او ﺑﻮد ﺳﻼﺧﯽ ﮐﺮد .ﺟﺴﺪ اﯾﻦ زن روز ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ در ﺟﺎده ﮔﻠﺒﺪال ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.
دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۷۱۰۲ﻣﺮدی در آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺴﺮش را در ﺣﻀﻮر ﮐﻮدک ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪاش ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺳﻼﺧﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﯾﮑﯽ از
ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ آﻟﻤﺎن رخ داد و ﻣﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮد و اﺻﺮار داﺷﺖ ﻫﻤﺴﺮش ﻫﻢ ﺑﻪ او ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ،در
ﯾﮏ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﭼﺎﻗﻮ زﻧﺶ را ﮐﺸﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺣﯿﻦ ﻓﺮار ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ آﻟﻤﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ.
ﺷﺎﻣﮕﺎه  ۳۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﺮد  ۰۵ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﺪی ،ﻫﻤﺴﺮ  ۶۳ﺳﺎﻟﻪاش ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﯿﻨﺎ را ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎردار ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ
دو ﮔﻠﻮﻟﻪ ﮐﺸﺖ.
آﻧﻬﺎ از ﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﺎﺟﺮا ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺖ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﺸﺎﺟﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻬﺪی اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮش ﮐﺮد .ﻗﺎﺿﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه در ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎه ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻋﺪام واﻗﻌﯽ زن و ﺟﻨﯿﻦ
ﺑﻮده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺘﻞ ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻣﻬﺪی ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﺎﺟﺮت ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎ… ؟
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﯾﺎ ﮔﺮﯾﺰ از ﺟﻨﮓ و ﺑﻼ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﯿﺎت
ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﯿﻨﺪازد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻟﺮزان ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻧﯿﻤﺎ اﮐﺒﺮزاده ،رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮﯾﺸﺎن را ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﯽداﻧﺪ:
«ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺷﻐﻠﺸﺎن را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ،رواﺑﻂ ﻗﻮام دﻫﻨﺪه ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﮕﺎهدارﻧﺪه ،وﻇﯿﻔﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻻﻧﺲ و ﺗﻌﺎدل را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداده ،ﯾﮏ ﺑﺎره از دﺳﺖ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﺣﺴﺎس
ﺑﯽﭘﺸﺘﻮاﻧﮕﯽ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ و ﺑﺮوز ﺗﺮوﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ را ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﮔﯿﺮیﻫﺎ ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ و ﺗﻌﺎرﺿﺎت
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺪﯾﺪه ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن را ﻫﻤﺎن
ﺣﻮاﻟﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ از ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردی اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد».
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﯿﻤﺎ اﮐﺒﺮزاده در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﺰارش ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری
ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﮐﺒﻮدیﻫﺎی ﺟﺪی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
«زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮدان زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﭘﻨﺎه ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎﺗﺮی
ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﮔﺰارش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺎﻣﺖ آﻧﻬﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻪ
ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ».
اﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ زوﺟﯿﻦ رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.

اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﯾﺮاﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻓﺮزﻧﺪان دو ﻗﻠﻮﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار داده و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ
ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ زوج ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﺘﺎرﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮد در ﯾﮏ ﻫﺘﻞ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .آن روز ﺑﻌﺪ از ﺿﺮب و ﺟﺮح اﯾﻦ دو
ﮐﻮدک دو ﻗﻠﻮ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی اﻟﯿﻨﺎ و ﮐﯿﺎن ،اﻟﯿﻨﺎ ﮐﺸﺘﻪ و دﯾﮕﺮی رواﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺪ اﻣﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﺑﻮد:
در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﮔﺮﯾﺰ ﭘﻠﯿﺲ و اﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎی  ۱۳ﺳﺎﻟﻪ ،ﭘﺪر ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
ﯾﮏ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺮوﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎنزاده ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﮐﻼﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﮐﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ آﻟﻤﺎن ازدواج ﮐﺮده و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد رواﺑﻄﺶ
را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﻧﮑﺮده و ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهای ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﮑﻮت ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:
«ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮔﺰارشدﻫﯽ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎزهﺗﺮی
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ ،زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼ از اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ اﺟﺎزه ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮔﺰارشدﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ».
اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮش ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻘﺪ ﻏﯿﺎﺑﯽ ﯾﮏ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ
ﻣﺮدی ﺧﺎرجﻧﺸﯿﻦ ،ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ:
«در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻗﺎﻣﺖ زن ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺮد واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺎﻣﺘﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ».
اﻟﺒﺘﻪ او ﺑﻪ ﻣﻮاردی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ «:در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد در
ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﯽ ﺷﺪه .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺘﺸﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺖ و در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺎﻣﺖ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ».
ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،واﻫﻤﻪ از ﺑﯽﭘﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﺮس از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ )ﭘﯽ.ﺗﯽ.اس.دی( و
اﺿﻄﺮاب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ،داﻧﺸﺠﻮی رﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮای روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎﻟﻮ آﻟﺘﻮ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درون ﻫﺮ ﻓﺮد
ﻣﻬﺎﺟﺮ را ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﻋﻤﯿﻖ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ و اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ را از ﻓﺮد ﺑﮕﯿﺮد:
«ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮش آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮسﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﺑﺰرگﺗﺮ
ﺷﺪن ﺗﺮسﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ رو ﺑﯿﺎورد».
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ روانﺷﻨﺎس ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻓﺮد ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ آﺷﻨﺎی اﻃﺮاﻓﺶ داﺷﺘﻪ از دﺳﺖ داده و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺗﺎزه و ﺣﻘﻮق ﺗﺎزهای ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ
ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ:
«ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ واﻫﻤﻪ از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺣﻘﻮق زنﻫﺎ در ﺑﯿﺮون ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻫﺸﺪار ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺬارم و ﻣﯽروم ﯾﺎ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﮐﺘﮑﻢ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﺎ
ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮم و ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽای را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ».

ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن
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راﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ در روز ﻫﺸﺖ ﻣﺎرس ﺳﺎل  ۹۱۰۲ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن ،ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «زﻧﺎن ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﻗﺎﻧﻮن  »۹۱۰۲ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر زﻧﺎن در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر را از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺸﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺎه ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از «:رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺷﺘﻐﺎل ،دﺳﺘﻤﺰد ،ازدواج ،ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ،راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ».
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
1آﯾﺎ ﯾﮏ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ؟2آﯾﺎ ﯾﮏ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﻨﺰﻟﺶ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ؟3آﯾﺎ ﯾﮏ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ؟4آﯾﺎ ﯾﮏ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟اﺷﺘﻐﺎل
1آﯾﺎ ﯾﮏ زن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪای را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ؟2آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽدﻫﺪ؟3آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﺑﺎره ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﺨﺪام وﺟﻮد دارد؟4آﯾﺎ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ در اﺳﺘﺨﺪام وﺟﻮد دارد؟درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد
1آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر ﯾﮑﺴﺎن وﺟﻮد دارد؟2آﯾﺎ زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﺷﺐﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺐ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟3آﯾﺎ زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ،ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮﺧﻄﺮ ،دﺷﻮار ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﯿﺎﻧﺎ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟4-آﯾﺎ زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻤﺎن ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ،ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟

ازدواج
1آﯾﺎ زن ﻣﺘﺎﻫﻞ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺷﻮﻫﺮش اﺳﺖ؟2آﯾﺎ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار »ﯾﺎ« رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻮاده »ﺑﺎﺷﺪ؟3آﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد دارد؟4آﯾﺎ ﯾﮏ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺣﻖ ﻃﻼق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟5آﯾﺎ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﻣﻮرد ازدواج ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﻣﺮد ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ؟ﻓﺮزﻧﺪآوری
1آﯾﺎ  ۴۱ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟2آﯾﺎ دوﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺮﺧﺼﯽ واﻟﺪﯾﻦ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟3آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ،ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟4آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺮﺧﺼﯽ واﻟﺪﯾﻦ )ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﭽﻪدار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟5آﯾﺎ اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎردار ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ؟راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
1آﯾﺎ در ﻗﺒﺎل ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﻪ زن و ﻣﺮد از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ وﺟﻮد دارد؟ آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ؟
2آﯾﺎ ﯾﮏ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻗﺮارداد را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ؟3آﯾﺎ ﯾﮏ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ؟4آﯾﺎ ﯾﮏ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺎز ﮐﻨﺪ؟ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
1آﯾﺎ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻮرد اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل دارﻧﺪ؟2آﯾﺎ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان در ﻣﻮرد ارث دارای ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ؟3آﯾﺎ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؟4آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﻃﻮل ازدواج ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮ داراﯾﯽﻫﺎ اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟5آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن راﻫﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺎدی اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
1آﯾﺎ ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ؟2آﯾﺎ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺟﺰﯾﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ؟3-آﯾﺎ ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ؟

4آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای دوران ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ  ۷۸۱اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺸﺖ ﺷﺎﺧﺺ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻧﻤﺮهای ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۰۰۱ﺑﻪ ﻫﺮ اﻗﺘﺼﺎد داده
اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﺮه  ۱۷.۴۷اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ  ۵۶.۴ﻧﻤﺮه اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  ۰۳ﺗﺎ  ۰۴ﻧﻤﺮه ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان دارﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن در ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻠﮋﯾﮏ ،داﻧﻤﺎرک ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻻﺗﻮﯾﺎ ،ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ و ﺳﻮﺋﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ ﻣﺮدان اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﯾﻦ ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد در ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه  ۵۲.۱۳در ﻣﯿﺎن  ۷۸۱اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﻘﺎم  ۴۸۱ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﻨﺎک اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در اﯾﺮان دارد:
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﮐﺎر ﻣﺮدان و زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۹۰۰۲اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در
ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ،اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺿﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ در  ۰۱ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮی دارد.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺮه  ،۳۱.۸۳ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺮه  ۵۲.۶۴و ﻋﺮاق ﺑﺎ ﻧﻤﺮه  ۸۸.۱۴در رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی از اﯾﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻪ ﮐﺸﻮر
ﺳﻮدان ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،زﻧﺎن از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﺗﺮی در اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ.
از ﺑﯿﻦ ﻫﺸﺖ ﺷﺎﺧﺺ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی« رﻓﺖ و آﻣﺪ» «،ازدواج ﮐﺮدن »و« اﺷﺘﻐﺎل »ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ )درﺑﺎره
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی آنﻫﺎ ،ﺟﺪول ﺑﺎﻻ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ(.
ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﯿﭻ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن و رﺷﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه اﯾﺮان اﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ« راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر »اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﺮای اﻣﻀﺎی
ﻗﺮاردادﻫﺎ ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ.
اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﺮه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب  ۵۷را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻫﻔﺖ ﺷﺎﺧﺺ دﯾﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﯾﺎ اﺻﻼ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ.
در اداﻣﻪ ﻣﺮوری ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻔﺖ ﺷﺎﺧﺺ ذﮐﺮﺷﺪه دﯾﮕﺮ.
ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺮهدﻫﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻃﺒﻌﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺻﻮرت رﯾﺰ و ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در اداﻣﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد را در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
رﻓﺖ و آﻣﺪ در ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان
ﻣﻨﻊ ﺧﺮوج زن از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻨﺸﺎ ﻓﻘﻬﯽ دارد .ﻣﺎدهﻫﺎی  ۵۰۱۱و ۶۰۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را
ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﺮوج زن را از ﻣﻨﺰل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.
در ﻣﺎده  ۵۰۱۱آﻣﺪه اﺳﺖ «:در رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ».
ﻣﺎده  ۶۰۱۱ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ «:در ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ،ﻧﻔﻘﻪ زن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ».
از اﯾﻦ رو زن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮوج از ﻣﻨﺰل.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻨﺪ ﺳﻮم از ﻣﺎده  ۸۱ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎره ﺧﺮوج زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ از ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺟﺎزه از ﻫﻤﺴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ازدواج ﮐﺮدن

در ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج ،ﻣﻮاردی از ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده و ازدواج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ «:آﯾﺎ زن ﻣﺘﺎﻫﻞ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ از ﺷﻮﻫﺮش اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻨﺪ؟ »ﯾﺎ« آﯾﺎ ﯾﮏ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺣﻖ ﻃﻼق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟»
در ﻣﻮرد ﺣﻖ ﻃﻼق ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮد در ﻃﻼق ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ۳۳۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ
ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﻼق ﺑﻪ دادﮔﺎه از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮد ،زن ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎص و ﺑﻪ ﺷﺮط اﺛﺒﺎت ﻣﻮارد ادﻋﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﺪ؛ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن اﻋﺘﯿﺎد ،ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج  ،ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ.
اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۷۱۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را از ﺣﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ« ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ »ﯾﺎ« ﺣﯿﺜﯿﺎت »ﺧﻮد ﯾﺎ زن
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺧﯿﺮا اﺻﻼﺣﯽ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺳﻪ ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ در
ﺻﻮرت اﺷﺘﻐﺎل زن ﻗﺒﻞ از ازدواج ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل زن ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ ،ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را از اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل زن از
ﻃﺮف ﻣﺮد ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺿﺮر زدن ﺑﻪ زن ﯾﺎ آزار و اذﯾﺖ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻮﻫﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ زن اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎرز اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزاد زن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه زن و
ﻣﺮد ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪای و ﺷﻐﻠﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻌﺪی« درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ »اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ  ۵۲را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
از ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ،ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در اﯾﺮان ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻦ
ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده  ۶۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺮدان ﺑﺎ  ۰۳ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ و  ۰۵ﺳﺎل ﺳﻦ و زﻧﺎن ﺑﺎ  ۰۳ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ و  ۵۴ﺳﺎل ﺳﻦ،
ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻦ اﺟﺒﺎری ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ  ۵۶ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺮدان و  ۰۶ﺳﺎل ﺑﺮای زﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺ« ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ »ﻧﻤﺮه  ۰۴ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ دﯾﺪﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﺣﻖ ارث ﺑﺮاﺑﺮ،
ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زن و ﻣﺮد در ﻗﺒﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﻬﻢ ارث ﻫﻤﺴﺮان از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ:
اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ در زﻣﺎن ﻓﻮت ﻫﻴﭻ ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻮهای از ﻫﻤﺴﺮش ﻳﺎ از ﻫﻤﺴﺮان ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زن از اﻣﻮال ﻣﺮد ﻳﮏ ﭼﻬﺎرم ارث ﻣﯽﺑﺮد .در ﻏﻴﺮ
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﻫﺸﺘﻢ از اﻣﻮال ﻣﺮد را ﺑﻪ ارث ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن ﻓﻮت ﮐﻨﺪ و دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺼﻒ اﻣﻮال زن را ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮد و اﮔﺮ زن وارث دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺎﻗﯽ اﻣﻮال زن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ زن ﻓﻮت ﮐﻨﺪ و دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻮه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻮﻫﺮ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم اﻣﻮال زن را ﺑﻪ
ارث ﻣﯽﺑﺮد.
ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ ارث ﻓﺮزﻧﺪان از واﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﻮری ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﻧﺼﻒ ﭘﺴﺮان ﻣﺘﻮﻓﯽ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد
ﺷﺎﺧﺺ« درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد »در اﯾﺮان ﻧﻤﺮه  ۰۵ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در اﯾﺮان ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﯾﺮان ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﻪ زن و ﭼﻪ ﻣﺮد ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰدی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر اﻋﻼم
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﭙﺮدازد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه و ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺴﺎوی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ روی
ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺖ!
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻋﻤﻼ دﺳﺘﻤﺰد زﻧﺎن از ﻣﺮدان ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ ،زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺮد ،ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ،ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در اﯾﺮان ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻧﺎن را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﻬﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮐﺎر ،ﺣﻘﻮقدان ،در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪای اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور او ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮی در دﺳﺘﻤﺰد
ﺑﺮای زن و ﻣﺮد ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ﺻﻮری ﻧﯿﺰ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺣﻘﻮقدان و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻔﻘﻪ زن را ﺑﺪﻫﺪ و زن ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻖ دارد ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را از
ﻣﺮد ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﺑﺮی دﺳﺘﻤﺰد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ را در دو ﮐﻔﻪ ﺗﺮازو ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن ،ﺣﻘﻮق اﯾﻦ دو ﺟﻨﺲ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎنآور
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺣﻖ وﻻﯾﺖ دارد ،ﺣﻖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دارد ،و زن ،ﺑﺮﻋﮑﺲ[ ﻣﺮد] ،ﻓﺮودﺳﺖ اﺳﺖ
اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارد ﮐﻪ ﯾﮏ رﯾﺎل -اﮔﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -ﺧﺮج ﻧﮑﻨﺪ و از ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را[ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ] .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﮐﻪ
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮاﺑﺮ را در آن ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ آن
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ دﺳﺘﻮر ﻧﺪاده و اﮔﺮ ﻫﻢ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر دﺳﺘﻮری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ ﻫﺰار اﻣﺎ و اﮔﺮ ،آن ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﻮد».
ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن
اﯾﺮان در ﺣﻮزه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺮه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﻮب  ۰۶را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺼﻮب ﺧﺮداد  ،۲۹۳۱ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺷﺎﻏﻞ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ  ۹ﻣﺎه اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﮐﺸﻮری ﭼﻮن اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪای ﺳﺮ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺸﺎن
دادهاﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر زن ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور آﻧﺎن ،ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در راﺳﺘﺎی ﺗﻔﮑﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ زﻧﺎن را ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪن زﻧﺎن از ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮔﺮان زن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮای اﺧﺮاج زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده  ۶۷ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺪت ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن اﺷﺎره دارد ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺎره
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود و ﮔﻨﮕﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮ زن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد».
اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود -ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ و دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻧﺤﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﯿﻪ آن ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل  ۶۹۳۱ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ وزارت ﮐﺎر در ﻣﻮرد ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎدر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دو
ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را اﺑﻄﺎل ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در اﯾﺮان ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ واﻫﻤﻪای از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،در
ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺎرﮔﺮان زن ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﺑﺎرداری ﯾﺎ زاﯾﻤﺎن ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺲ از ﻣﺮﺧﺼﯽ ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ واﻫﯽ اﺧﺮاج ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻘﺎم ﻧﺘﯿﺠﻪ از دادهﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ روﺷﻦﺗﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺮان در ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪارد .در واﻗﻊ ﺣﻀﻮر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ،رﺗﺒﻪ اﯾﺮان را ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ ﺣﻀﯿﺾ
ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺺ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﻧﻮع ﻧﮕﺎه و ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ آن از ﺗﺤﻮﻻت روز ،ﺳﺨﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و آن را ﺻﺮاﺣﺘﺎ رد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺧﺎﻧﻪداری زﻧﺎن را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪآوری را از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ آﻧﺎن ﻣﯽداﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺘﻮان از روﯾﺶ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺣﻮزه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.

