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:

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی دﯾﻪ و ﻗﺼﺎص :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﻪ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺠﺎزات
ﻗﺼﺎص ﮐﺮد؟
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ﺑﺮرﺳﯽ راهﺣﻞﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن
ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی در اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﺟﺮاﺣﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ،ﺑﺤﺚ ﻗﺼﺎص ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺣﻖ ﻗﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ اوﻟﯿﺎی دم او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب  ۲۹۳۱در ﻣﺎده  ۱۸۳ﺧﻮد ﻣﺠﺎزات اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن« ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ »را ﻗﺼﺎص
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۶۸۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن «،ﻣﺠﺎزات ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻤﺪی ﺑﺮ ﻋﻀﻮ »ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺎص ﻋﻀﻮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮاد  ۷۴۳و  ۰۶۳ﺧﻮد اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮای ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ وﻟﯽ
دم او ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از دادرﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﻪ ﻣﻘﺮر ﯾﺎ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺒﻠﻎ دﯾﮕﺮی ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﻨﺪ و از ﻗﺼﺎص ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ
درﮔﺬرد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎده  ۹۵۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺧﺬ دﯾﻪ از ﻣﺮﺗﮑﺐ را ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت رﺿﺎﯾﺖ او ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻔﻮ ﻣﺮﺗﮑﺐ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﻪ ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻎ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ از اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ وﻟﯽ دم او ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﻪ از ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ وﻟﯽ دم اوﺳﺖ .ﻧﻪ دادﮔﺎه و ﻧﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻟﺰام آﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
درﯾﺎﻓﺖ دﯾﻪ و ﮔﺬﺷﺖ از ﻗﺼﺎص ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ اﻋﻄﺎی اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺟﺎن ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭘﻮل ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ
ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ و روح ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق و ﻓﻠﺴﻔﻪ آن ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان در راﺳﺘﺎی ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﻣﺠﺎزات دﯾﻪ را ﺑﻪ ﻗﺼﺎص
ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد؟
ﻗﺼﺎص ﯾﺎ دﯾﻪ؛ ﮐﺪام اﺻﻞ اﺳﺖ؟
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﮐﯿﻔﺮی در اﯾﺮان )ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ( ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺣﺪی )ﻗﺼﺎص و…( و دﯾﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ از اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻈﺮات ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده و از اﯾﻦ رو ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻄﻠﻘﺎ دﯾﻨﯽ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص در ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻤﺪی ،ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ،
اﺳﺎﺳﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﺷﺮﻋﯽ دارد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﻗﺼﺎص ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه
ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻢ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اوﻟﯿﺎی دم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻖ آﻧﻬﺎ در اِﻋﻤﺎل و ﯾﺎ ﮔﺬﺷﺖ از آن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ .ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﻖ اوﻟﯿﺎی دم ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﻪ از ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ او اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﮔﺬﺷﺖ وﻟﯽ دم از اِﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﻗﺼﺎص ﺧﻮد ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻫﯿﭻ اﺟﺒﺎری در ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات دﯾﻪ و ﻗﺼﺎص در ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻤﺪی دو ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻋﺮض ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﮔﺬﺷﺖ از ﯾﮑﯽ آن دﯾﮕﺮی ﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻓﻘﻬﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪه و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮدن ﻗﺼﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺋﻢ و اﺻﻠﯽ ،اﺳﺎﺳﺎ ﺣﺘﯽ در ﺗﺌﻮری ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن
ﺗﻌﻤﯿﻢ دﯾﻪ و ﺣﺬف ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎزات ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ اﺳﺖ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﻧﻈﺮﯾﻪ دوم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﻋﺮض
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدن ﻫﺮ دو ﻣﺠﺎزات ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮاز ﻓﯿﺮوزی ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮق در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﻣﺒﻮرگ آﻟﻤﺎن« ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻮاد  ۱۸۳و  ۶۸۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن از
ﭘﯿﺮوی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻧﻈﺮﯾﻪ اول اﺳﺖ» .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
از اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻞ  ۷۶۱در ﻣﻮرد ﻟﺰوم اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺮاﺣﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ،راه را ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ».

از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮق« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻤﺪی ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻖ ﻗﺼﺎص ﺑﺮ
ﺟﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ در اﯾﺮان ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ دﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص در
ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻤﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد».
ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺟﺒﺎری ﻗﺼﺎص ﺑﻪ دﯾﻪ؛ راه ﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﺮد
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص در ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ دارد
ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ دﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺼﺎص ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﮐﻪ در
ﻣﺎده  ۵۳۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ دﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ از اﻣﻮال ﺟﺎﻧﯽ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻮال از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۰۵۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ« در ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ،ﺧﻄﺎی ﻣﺤﺾ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻤﺪی ﮐﻪ ﻗﺼﺎص در
آن ﺟﺎﯾﺰ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ »ﻧﯿﺰ اﯾﻦ دﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ وﻟﯽ دم او ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺼﺎص ﺷﺪه؛ از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﺪﻻل
ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻋﺪم ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺑﻮدن ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﺎﻧﯽ و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ او دﯾﻪ واﺟﺐ ﺷﺪه و ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺑﻞ رد اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﯾﺎ ﺧﻄﺎی ﻣﺤﺾ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ اﺧﺬ دﯾﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺮ
ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ و ﯾﺎ اوﻟﯿﺎی دم او و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار وﻗﻮع ﺟﺮم اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ
ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺒﻮده اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﻞ او ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻮده ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮارد اِﻋﻤﺎل ﻗﺼﺎص ﻋﻀﻮ ،رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻤﺎﺛﻠﺖ از ﺷﺮوط اﺟﺮای آن اﺳﺖ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﯾﺎ ﺗﺮس از آﺳﯿﺐ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ وارد آﻣﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﺼﺎص ﺑﻪ دﯾﻪ وﺟﻮد دارد؛ ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻗﺼﺎص ﻋﻀﻮ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ دﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺼﺎص ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ اﻋﻄﺎی ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺟﺎن ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺧﻮاه ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ وﻟﯽ دم او ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺧﻼف آﻣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ ﻧﺎﺷﯽ از ارﺗﮑﺎب
ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻏﻠﯿﺎن ﺷﺪﯾﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ را از اﻧﺴﺎن ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ
داوری ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺧﺘﻼف و اﯾﺠﺎد ﻫﻨﺠﺎر ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﻋﻄﺎی اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات از ﺳﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ وﻟﯽ
دم او ،اﻣﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻞ ذاﺗﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮاز ﻓﯿﺮوزی« ﺣﻘﻮق ﻓﺮآوردهای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ روز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﻠﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ در
ﻋﻤﻞ آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪهای ﻣﺘﺮوک و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ»؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوت و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻘﻬﺎ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن
در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن دﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺼﺎص ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﻘﻬﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻓﯿﺮوزی« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺧﺎرج ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻓﻘﻬﺎ دارد».
ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖزداﯾﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و از اِﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﺧﺸﻦ ﻗﺼﺎص ،ﻫﻢ در ﻧﻔﺲ و ﻫﻢ در ﻋﻀﻮ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎرﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان

ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي زﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ
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ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن در
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﺣﻘﺎق ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ردﭘﺎي ﻋﺪم ﺑﺮاﺑﺮي زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ در ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاريﻫﺎ و ﻫﻢ در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ،ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺎن در آن ﻛﺸﻮر دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ

در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و آزاديﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﮔﻼﻳﻪﻫﺎي زﻳﺎدي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺎدﻳﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮقآﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻲرﺳﺪ .ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ،زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ و از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ
اﺳﻼم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زن اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺻﻞ  ،ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﮐﺮات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرﻓﺖ ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد زﻳﺮا ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﺣﻘﺎق ﺑﺨﺸﯽ از
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ.
زﻧﺎن ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮔﻼﻳﻪﻫﺎي زﻳﺎدي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮقﺷﺎن زﻳﺮا در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮاي
آنﻫﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﻘﺾ ﺷﺪهاﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﺟﺤﺎف و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮕﺎه ﻣﺮداﻧﻪ
در ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ آزار اﻳﻦ ﻗﺸﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﺳﺖ.
ردﭘﺎي ﻋﺪم ﺑﺮاﺑﺮي زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ در ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاريﻫﺎ و ﻫﻢ در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﻮدن ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ،ﺧﺮوج از ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اذن ﻫﻤﺴﺮ ،ﻋﺪم اﺟﺎزه ورود زﻧﺎن ﺑﻪ ورزﺷﮕﺎهﻫﺎ و… اﺷﺎره ﻛﺮد.
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺒﺤﺚ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ؛ﺘﻤﺎﻣﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ،ﺣﻖ رای ،ﺣﻖ ﮐﺎر ،ﺣﻖ دﺳﺘﻤﺰد
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮ،ﺤﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ،ازدواج و ﻣﺬﻫﺒﯽ.
ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد زﻧﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﻮدن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺣﺘﻲ در ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ،آﺳﻴﺐﻫﺎي زﻳﺎدي را ﻣﺘﻮﺟﻪ زﻧﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ درﺟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ،ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺎن در آن ﻛﺸﻮر دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺎن ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺘﻴﺎق ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اﻗﺘﺼﺎدي رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎدري ،دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﻓﺮاوان زﻧﺪﮔﻲ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ،در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺗﻦ دﻫﻨﺪ .ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ،آن ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را
ﻧﺼﯿﺐ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ورزﺷﮕﺎهﻫﺎ
ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ورزﺷﮕﺎهﻫﺎ ،ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن اﺳﺖ .ﮔﻼﻳﻪ زﻧﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زن ﺑﻮدن از ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﻓﻮﺗﺒﺎل در ورزﺷﮕﺎه آزادی ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ زن ﺑﻮدن ﺟﺮم اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل زﻧﺎن در ورزﺷﮕﺎه آزادی  .در
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﺪم اﺟﺎزه زﻧﺎن ﺑﻪ ورزﺷﮕﺎه آزادی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﯿﻂ ورزﺷﮕﺎه ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮدان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺮفﻫﺎی زﺷﺖ و ﻓﺤﺶ
ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺧﺮوج از ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اذن ﻫﻤﺴﺮ
اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺒﻌﻴﺾ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﻧﺒﻮده و ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎي زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد ،اﺟﺎزه ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮاي ﺧﺮوج
زﻧﺎن از ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻴﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﻛﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎزه ﻫﻤﺴﺮش را
ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ ،در ﻏﻴﺮ اﻳﻦﺻﻮرت اﺟﺎزه ﺧﺮوج از ﻛﺸﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردی ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺧﺮوج زﻧﺎن ﻧﺨﺒﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﻠﯽ از
ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﯽ از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ را در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻃﺮﺣﯽ را ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﻛﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺧﺮوج زﻧﺎن ﻧﺨﺒﻪ از ﮐﺸﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺪ
ﮔﻔﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﯽ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪاد زﻧﺎن ﻧﺨﺒﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.

ﺳﺮﺑﺎزي دﺧﺘﺮان
اﻣﺎ در ﻻﺑﻪﻻي اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در روزﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻳﻚ ﺧﺒﺮ ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮدهاي در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻮي اﻓﺮاد
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﻃﺮح ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزي دﺧﺘﺮان ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه زﻧﺎن ﻫﻤﺮاه و ﻟﻄﻴﻔﻪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد آن در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻪ و
دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪ .در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزي ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان ،اﮔﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻴﺎن زﻧﺎن و
ﻣﺮدان را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ زﻧﺎن از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮيﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري رﻧﺞ
ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮداﻧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدان ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و زﻧﺎن ﺳﻬﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰي از ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﭘﺴﺖﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻗﺮار ﻧﻴﺴﺖ دﺧﺘﺮان ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ
اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﺧﺒﺮ و اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺳﻮي ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻃﻴﺒﻪ ﺳﻴﺎووﺷﻲ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهاي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ،وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ دﺧﺘﺮان در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﻃﺮح ﻫﻨﻮز در ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼع دﻗﯿﻘﯽ از آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .وی در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺤﻮه
ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی دﺧﺘﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اداﻣﻪ داد :آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ دﺧﺘﺮان در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ .وي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ از دﺧﺘﺮان در ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﺮماﻓﺰاری اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد،ﮕﻔﺘﻪاﺳﺖ :ﺟﺰﻳﯿﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه ،وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ دﺧﺘﺮان در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺮﺑﺎزی دﺧﺘﺮان ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺷﻮﺧﯽ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﺳﺘﺎدﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻧﻴﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﺳﺮدار ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻤﺎﻟﯽ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺳﺮﺑﺎزی دﺧﺘﺮان در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ رد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺳﺮﺑﺎزی دﺧﺘﺮان
ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺷﻮﺧﯽ اﺳﺖ.
ﻃﺮح ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی دﺧﺘﺮان اﺻﻼ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ذواﻟﻘﺪر ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدﻳﻢ .وي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮح ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان اﺻﻼ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه و ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن زﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺮﺣﻲ را اراﺋﻪ ﻧﺪاده اﺳﺖ ﺑﻪ« ﻗﺎﻧﻮن»
ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮﺣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم« ﺳﺮﺑﺎز داوﻃﻠﺐ ﺑﺴﻴﺠﻲ »ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻛﻪ راي ﻧﻴﺎورد
و ﻛﺎﻣﻼ از دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب آن در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ و
آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﻻزم را ﺑﺮاي ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
ذواﻟﻘﺪر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر ،ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در راﺳﺘﺎي زدودن و رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﻣﺮدم و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻘﻴﻨﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﻮﺷﻴﺎراﻧﻪ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮد وﻗﺖ ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر را ﻧﺪارﻧﺪ دوري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
زﻧﺎن ﺳﻬﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﻬﻤﻲ ﺑﻴﺶ از آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮايﺷﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﺮﺑﺎزي اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح و ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زﻧﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .رﺷﺎدتﻫﺎي زﻧﺎن در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی رزم زﻧﺎن ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻖ آن ﺑﺮ روﺣﯿﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺴﺖﻫﺎي
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺣﻀﻮري ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﺎﻧﻮن

ﭘﯿﺎم دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﺳﺎل 2018
ﻣﺎ در ﻟﺤﻈﻪای ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺑﺮای ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻇﻠﻢ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ ،در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،در ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و در
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ،زﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪاوم و ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ،آزار و اذﯾﺖ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ،ﮐﺎر ﻧﺎﺗﻤﺎم زﻣﺎﻧﻪی ﻣﺎ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﯽ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﺴﻞﻫﺎی زﻧﺎن ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی در ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ دﺧﺘﺮ وﺟﻮد دارد .زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ
درآﻣﺪزا را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی
ﺑﻬﺘﺮی اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯽﺷﻤﺎری ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ رﺳﻢ و رﺳﻮم زﯾﺎنآور ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن و ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺪرت ﺳﺎﺑﻖ را ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ٬ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺟﺪی وﺟﻮد دارد.
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد زن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺷﮑﺎف ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن  23درﺻﺪ اﺳﺖ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ  40درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ و ﮐﺎر ﺑﺪون ﻣﺰد ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم و در اﺗﺎقﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺪون اﻗﺪام ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ،
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ در دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻮرد ﺧﺘﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﻮد دارد ،اﻏﻠﺐ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ادﻋﺎی زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻣﺤﮑﻮم و رد ﻣﯽﺷﻮد .اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﻨﺪ ٬آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده در
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .از زﻣﺎن ﺷﺮوع دوره ﻣﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را در ﺳﺘﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی
ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ و در ﻫﻤﻪ دﻓﺎﺗﺮﻣﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهام.
اﮐﻨﻮن در ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ و ﻣﻦ ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ،اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
دﻫﻢ .ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺰارش و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهام .ﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،در ﺣﺎل ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮار ﺟﻬﺎن ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﮐﻨﺎر زﻧﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﻢ – ﭼﻪ
زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ دﺳﺘﻤﺰدی ،زﻧﺎن ﺷﻬﺮی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ،زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ،و ﯾﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻗﺒﯿﻞ :ﺑﯿﻮهﻫﺎ ،زﻧﺎن ﺑﻮﻣﯽ ،زﻧﺎن ﻣﻌﻠﻮل و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی زﻧﺎن در ﻗﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  2030ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻗﺮار دارد .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ زﻧﺎن،
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﺳﺖ .اﻗﺪام وﯾﮋهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ را روی ﺣﺬف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و
دﺧﺘﺮان ،وﺟﻮد ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﯾﮏ ﻟﻄﻒ در ﺣﻖ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﻤﻪی ﻣﺎ :ﻣﺮدان و
ﭘﺴﺮان ،زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﺳﺖ .ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری روی زﻧﺎن ،ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای رﺷﺪ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن

ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺻﻠﺢ را ﻗﻮیﺗﺮ ،ﺟﻮاﻣﻊ را اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ و اﻗﺘﺼﺎد را ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻫﺪ
ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ زﯾﺎنآور اﺳﺖ .ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺑﺮای ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان در ﮐﻨﺎر زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻮش دﻫﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ ﺷﻮﻧﺪ ٬ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻣﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺷﻢ و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻃﻨﯿﻦاﻧﺪاز ﺑﺎﺷﺪ.
«آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﮔﻮﺗﺮش»
ﻣﻨﺒﻊUN Women :

!ﻣﻨﺖ ﻣﺰد ﺑﻮد وﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ و زﻧﺎن :ﺑﯽ
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ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺖدار
اﮔﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺎدف ﺗﻮﻟﺪ زن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،ﻫﺰاران ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺧﺘﻨﻪ و ازدواج اﺟﺒﺎری
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ .ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ و زن ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آنﻗﺪرﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ از ﻓﺮط ﺗﮑﺮار ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯽﺟﯿﺮه و ﻣﻮاﺟﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯿﺪ ،اﻧﺠﺎﻣﺶ از ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﯽرود.
ﮐﺎر ﺑﯽﻣﺰد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ اﻏﻠﺐ زﻧﺎن دﻧﯿﺎ در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﻣﻮر ﻇﺎﻫﺮا ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده روزﻣﺮه از ﺧﻮردن و
ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ،دﺳﺖ ﮐﻢ  ۶ﺳﺎﻋﺖ از وﻗﺖ روزاﻧﻪ ﯾﮏ زن را ﻣﯽﮔﯿﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﮐﻢﺗﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ
از وﻗﺘﺶ را ﺻﺮف اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺳﻪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺎدرﻫﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﺎﻧﻪدار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ اﯾﻦ رﻗﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺪرن ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺳﺎﻋﺎﺗﺶ ﮐﻢﺗﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ زﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ
ﺑﯿﺮون ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار زﻣﺎن را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺘﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻫﻤﺴﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد .دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ در ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ،ﻓﺎرغ از ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدن آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺴﺮﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺎدرﺑﺰرگﻫﺎیﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻔﺎوت دارد.
ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻣﺎ ﻣﺎﻫﯿﺘﺶ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد .ﺷﻮﺧﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻟﺬت ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﯽﺟﯿﺮه و ﻣﻮاﺟﺐ اﺳﺖ .ﮐﺎر ﺑﯽﻣﺰد را ﻧﻤﯽﺷﻮد از
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺬف ﮐﺮد؛ ﻏﺬا ﭘﺨﺘﻦ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺑﻘﺎﯾﺶ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ
از زﻧﺎن ﺗﻮﻗﻊ ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﯿﻞ ﺧﻮد آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﺪان دﺧﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﯾﺎ آﺳﯿﺎﯾﯽ ،ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی روز ﯾﮏ زن ﺻﺮف ﮐﺎر ﺑﯽﻣﺰد ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺢ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ راه ﺑﺮوﻧﺪ ،آﺗﺶ روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ :ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻢﺗﺮی ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ زﻧﺎن در ﻃﻮل روز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪرن ﺷﻬﺮی ،ﺻﺪﻫﺎ ﻗﺪم ﺑﯿﻦ ﮔﺎز و ﯾﺨﭽﺎل و
دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و اﺗﺎقﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺑﺰار ﺧﺎﻧﻪداری و اﺧﺘﺮاع اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر
ﻣﻨﺰل ،ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎ ﻋﻮض ﻧﺸﺪه و ﺧﺼﻠﺖ ﺑﯽﻣﺰد و ﭘﺮ زﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻘﻂ در ﺑﯽﻣﺰد ﺑﻮدن ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯽﻣﺰد ،از ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن،

از اﻣﮑﺎن رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺣﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدیﺷﺎن ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﯿﺶﺗﺮ وﻗﺖ ﻣﻔﯿﺪ آنﻫﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه وﻗﺖ اﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﮐﻢﺗﺮ
ارزشﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺮف ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺸﻮد؟ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺮوﻧﺪ ﺳﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺘﺶ ﭘﻮل ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺎری راه ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮومﺗﺮ اﯾﻦ
ﺳﺎﻋﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺮف رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻮد؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﯿﺮدﻫﯽ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ از آن
ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ وﻗﺘﯽ اﻫﻤﯿﺘﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن را در ﮐﻨﺎر واﻗﻌﯿﺖ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻗﺮار دﻫﯿﻢ :درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از زﻧﺎن ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎلﻫﺎی آﻏﺎز ﻣﯿﺎنﺳﺎﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ در ﻣﯿﺎﻧﻪ  ۰۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
زودﺗﺮ ،ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :آرﺗﺮوز ﮔﺮدن و زاﻧﻮ ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪن ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﮐﻤﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع از
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد.
ﺑﺮای دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ارزش ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد؛ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒﺷﺎن را اﻧﺠﺎم
ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻫﺎ از درس
ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ وﺿﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه ،اﻣﺎ
ﺑﺮای آﯾﻨﺪهای ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﺪه ﺑﻮد :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ و در واﻗﻊ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آن اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ
ﮐﻢ ﮐﺮدن از ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯽﻣﺰد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر دوﺑﺎره و ﻣﺴﺎوی ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﯾﺎ ﻫﺮﮐﺪام از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دو زن و دو ﻣﺮد ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻣﯽﺷﻮد اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺮمﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ،ﮐﻢﮐﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ دﯾﺪن ﭘﺪری ﮐﻪ
ﭘﻮﺷﮏ ﺑﭽﻪ را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ او را از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآورد ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﺑﭽﻪ را ﻫﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻨﺪان ﺑﺮای ﭼﺸﻢﻫﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮی ﻫﻢ اﺳﺖ :ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯽﻣﺰد ،ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﺴﺘﻦ ﺗﻮاﻟﺖ ﭼﻨﺪشآور و ﮐﺜﯿﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﺷﭙﺰی و ﻧﮕﻬﺪاری از ﺑﭽﻪ
و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﯾﮏ ﺑﺨﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﻮی دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ راﺑﻄﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎی
ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺮدﻫﺎی دوران ﻣﺪرن اﺣﺘﻤﺎﻻ از اﯾﻨﮑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﺑﯿﺶﺗﺮ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﯽﻣﺰد ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ؟

در روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮن ﺧﻮاﺳﺘﺎرﺗﻌﻬﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺷﺪ

 Africa Renewalﻋﮑﺲ:
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ وﮐﯿﻞ و -ﻣﻬﺮی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ  66ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از ﺳﺎل  1950ﻣﯿﻼدی ،دوﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
ﺳﺎل  10 ، 1948دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل را روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد .در اﯾﻦ روز ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را در

زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و در ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ آزادی ﺑﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻮارد ﺿﻌﻒ را ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎوره ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ روز ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﺮح ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮن دﺑﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺴﺎل در ﭘﯿﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ای از دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻧﮑﯽ
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ”ﻫﺮ روز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ آن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ “.ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ
” ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .وی ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از ﺿﺮورت اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ”ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ”ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی
”ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺷﺼﺖ و ﺷﺸﻤﯿﻦ روز ﺗﻮﻟﺪش را ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ”اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ” ﺟﻮﻫﺮه ﭘﯿﺎم ﻣﻨﺪرج درﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و  30ﻣﺎده
ﮔﯿﺮﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ:
اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﮋاد و ﺟﻨﺲ و رﻧﮓ و ﻋﻘﯿﺪه و وﺟﺪان و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﯿﺰان اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻌﮑﺎس ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ” .ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری“ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق در ﻧﻈﺎم
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮاﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از  66ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان
ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮده ،اﻋﻼﻣﯿﻪ را ﻧﻔﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮورت ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻣﻨﺪرج در اﻋﻼﻣﯿﻪ ،روﺷﻦ اﺳﺖ و در
آن ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ.
از آن رو ﺑﻪ  66ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ارج ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﻣﻨﺪرج در ﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﻮاد ﺳﯽ ﮔﺎﻧﻪ آن ”ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ“ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻌﺎل
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از دوﻟﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺻﺤﻪ ﻧﻬﺎده )،دوﻟﺖ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ ( ،از ”ﻣﺮد“ و ”زن“ را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ از ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و“ و ”ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ“ دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎل  1354ﺷﻤﺴﯽ دو ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
دو ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺮای ﻣﻮاد ﻣﻬﻤﯽ از اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﺠﺎد را در ﭘﺎرﻟﻤﺎن وﻗﺖ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ” .اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دو ﻣﯿﺜﺎق را اﻣﻀﺎء ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﺟﺮای ﻣﻔﺎد دو ﻣﯿﺜﺎق را در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﻃﺮح ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﺗﺨﻠﻒ از اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات ،ﺗﺨﻠﻒ از ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﯾﺎن آن ،ﺧﺪﺷﻪ دار ﺷﺪن آﺑﺮو ،اﻋﺘﺒﺎر و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﻣﺎده  9ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ،ﻣﻔﺎد آن دﺳﺘﻪ از ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻫﺎی اﯾﺮان از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد اﻋﻼﻣﯿﻪ و ﻧﻘﻞ ﻓﺮاز ﻫﺎﺋﯽ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺧﺸﻮﻧﺖ از زﻧﺎن اﺳﺖ:
ﻣﺎده اول
”… ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ آزاد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .ﻫﻤﻪ دارای ﻋﻘﻞ و وﺟﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ“
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی از ﻟﺤﺎظ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺣﻘﻮق ﮐﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ.
ﻣﺎده دوم
از ﺣﯿﺚ ﻧﮋاد ،رﻧﮓ ،ﺟﻨﺲ ،زﺑﺎن ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻋﻘﯿﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪه دﯾﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ”ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ“
ﻣﻠﯿﺖ ،وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺛﺮوت ،وﻻدت ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ ،از ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق و ﮐﻠﯿﻪ آزادی ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻬﺮه
”…ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺳﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻓﻊ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده ﭘﻨﺠﻢ
”اﺣﺪی را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﯾﺎ رﻓﺘﺎری ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﺷﺌﻮن ﺑﺸﺮی ﯾﺎ ﻣﻮﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ” .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد.

ﻣﺎده ﻫﻔﺘﻢ
ﻫﻤﻪ ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺾ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺮ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر…“
”.ﺗﺴﺎوی از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و دادﺧﻮاﻫﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺟﻌﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ آن ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮان ﻃﺮاز اول ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده ﺳﯿﺰدﻫﻢ
) (1ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری آزاداﻧﻪ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ“.
”) (2ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﻫﺮ ﮐﺸﻮری و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه زن را ﻫﻤﺎن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺷﻮﻫﺮ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﺮوج زن ﺷﻮﻫﺮدار از ﮐﺸﻮر را ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺘﺒﯽ و رﺳﻤﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎده ﺳﯿﺰدﻫﻢ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ زﻧﺎن را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
) (1ﻫﺮ زن و ﻣﺮد ﺑﺎﻟﻐﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ﻧﮋاد ،ﻣﻠﯿﺖ ،ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ”
ﺧﺎﻧﻮاده دﻫﻨﺪ .در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ و ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺤﻼل آن ،زن و ﺷﻮﻫﺮ در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج ،دارای ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
) ( 2ازدواج ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و آزاداﻧﻪ زن و ﻣﺮد واﻗﻊ ﺷﻮد.
“ ) (3ﺧﺎﻧﻮاده رﮐﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺳﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ و ﺣﻖ دارد از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ آن ﭼﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان ﺧﻼف اﯾﻦ ﺳﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻨﺪ و زﻧﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ رﻓﻊ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده از اﻋﻼﻣﯿﻪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎ رﻓﻊ اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ واﺻﻼح ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ،زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺴﻤﯽ ،رواﻧﯽ،
ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﻣﺎده ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ
و ﺧﻮاه ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ آزاداﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ”) ( 1ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد در اداره ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ،ﺧﻮاه ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ“
ﺟﻮﯾﺪ.
) (2ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﺑﺎ ﺗﺴﺎوی ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ آﯾﺪ.
(3 ) …:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ وارد ﺣﻮزه ﻫﺎی زﻣﺎﻣﺪاری و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دارﻧﺪ ،از ﻧﻔﻮذ و ﻧﻘﺶ و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن،
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻬﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ
…) ” (1
) ( 2ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﻤﮏ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ازدواج و ﭼﻪ ﺑﺪون ازدواج دﻧﯿﺎ آﻣﺪه
”ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﯾﮏ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روا داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺻﺤﺖ آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی:
زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﺳﺘﮑﻢ در ﺣﺪودی ﮐﻪ اﺳﻨﺎد اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان
ﺑﻪ آن دﻻﻟﺖ دارد اﻓﺰاﯾﺶ داده و از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق در ﻣﺤﺎﻓﻞ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻤﺮار و ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و ﮔﺸﻮدن ﺑﺎب ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮای ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ.
روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﻮاد  30ﮔﺎﻧﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮی اﺑﻨﺎء ﺑﺸﺮ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ
ﺗﻮﺟﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﻮﻟﺪ  65ﺳﺎﻟﮕﯽ آن را ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻋﯿﻨﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻧﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ از ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﯾﺮ زن و ﻣﺮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
ﻣﺘﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ:
 ۱ﻣﺎده
ﺗﻤﺎم اﺑﻨﺎی ﺑﺸﺮ آزاد زاده ﺷﺪه و در ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و وﺟﺪان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ارزاﻧﯽ ﺷﺪه و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮادراﻧﻪ
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
 ۲ﻣﺎده
ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﺰی از ﻫﺮ ﺳﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻋﻢ از ﻧﮋاد ،رﻧﮓ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،زﺑﺎن ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪه دﯾﮕﺮی ،ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﺰاوار ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎی ﻣﺼﺮح در اﯾﻦ ]ﻣﺤﻞ[ داراﯾﯽ] ،وﺿﻌﯿﺖ[ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻠﯽ،
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ آناﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻗﻠﻤﺮوﻗﻀﺎﯾﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ»اﻋﻼﻣﯿﻪ«
ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ،ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ،ﻏﯿﺮﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 ۳ﻣﺎده
ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،آزادی و اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدی اﺳﺖ.
 ۴ﻣﺎده
ﻫﯿﭻ اﺣﺪی ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺮدﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮد :ﺑﺮدﮔﯽ و داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺮدﮔﺎن از ﻫﺮ ﻧﻮع و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻤﻨﻮع
ﺷﻮد.
 ۵ﻣﺎده
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﯾﺎ ﺑﯽ رﺣﻤﯽ و آزار ،ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺠﺎزات ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﯾﺎ رﻓﺘﺎری ﻗﺮارﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺰل ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎﻧﯽ
وی ﮔﺮدد.
 ۶ﻣﺎده
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
 ۷ﻣﺎده
ﻫﻤﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻤﮕﺎن ﺳﺰاوار آن اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺮاﺑﺮ در ﭘﻨﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺤﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺪاری و
اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ »اﻋﻼﻣﯿﻪ« ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺾ اﯾﻦ
ﺗﺒﻌﯿﻀﺎﺗﯽ ﺷﻮد ،ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ.
 ۸ﻣﺎده

ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ دادرﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ذیﺻﻼح ﻣﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی ﺑﺮای او ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﺑﻪ او ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
 ۹ﻣﺎده
ﻫﯿﭻ اﺣﺪی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﻗﯿﻒ ،ﺣﺒﺲ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 ۰۱ﻣﺎده
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ دادرﺳﯽ آﺷﮑﺎر و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽ ﻃﺮف و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
اﺗﻬﺎم ﺟﺰاﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ وی ،ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ وی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
 ۱۱ﻣﺎده
ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺣﺮاز و اﺛﺒﺎت ﺟﺮم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،در ﻣﺤﮑﻤﻪ ای ﻋﻠﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ １.
ﺣﻘﻮق وی در دﻓﺎع از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
اﻟﻤﻠﻠﯽ ،در زﻣﺎن وﻗﻮع آن ،ﺣﺎوی ﺟﺮﻣﯽﻫﯿﭻ اﺣﺪی ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ارﺗﮑﺎب ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ２.
ﻗﺎﺑﻞ ]در ﻗﺎﻧﻮن[ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺠﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺟﺮم
اﻋﻤﺎل ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﻓﺮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮔﺮدد.
 ۲۱ﻣﺎده
ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد] .و ﻣﺰاﺣﻤﺖ[ ﻫﯿﭻ اﺣﺪی ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺷﺨﺼﯽ ،ﺗﺤﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق ﺷﺮاﻓﺖ و آﺑﺮوی ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺪاﺧﻼت و ﺗﻌﺮﺿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
 ۳۱ﻣﺎده
درون ]در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای[ و اﻗﺎﻣﺖ در ]ﺣﺮﮐﺖ از ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای دﯾﮕﺮ[ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آزادی ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ １.
ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﺖ.
 .۲ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﻖ ﺑﻪ ﺗﺮک ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ،و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ２. .
 ۴۱ﻣﺎده
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻨﺎه دﻫﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ１. .
ﻣﻠﻞ« ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺸﺄﯾﯽ ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ارﺗﮑﺎب ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﻫﺪاف و اﺻﻮل ２.
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد» .ﻣﺘﺤﺪ
 ۵۱ﻣﺎده
اﺳﺖ] .ﻣﻠﯿﺘﯽ[ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ １.
را از وی درﯾﻎ ﻧﻤﻮد] .ﻣﻠﯿﺖ[ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد ،و ﯾﺎ ﺣﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ]ﻣﻠﯿﺖ[ ﻫﯿﭻ اﺣﺪی را ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ از ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ２.
 ۶۱ﻣﺎده
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎﻟﻎ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻧﮋاد ،ﻣﻠﯿﺖ ،ﯾﺎ دﯾﻦ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺑﻨﯿﺎن １.
ﻧﻬﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ در زﻣﺎن ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،در ﻃﻮل زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺴﺦ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻘﺪ ازدواج ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪد ﻣﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آزادی و رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﺴﺮان ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ازدواﺟﻨﺪ２. .

ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﺷﻮد» .ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ واﺣﺪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ３.
 ۷۱ﻣﺎده
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دارد１. .
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ از ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد２. .
 ۸۱ﻣﺎده
و[  ،و آزادی ﻋﻠﻨﯽ]دﯾﻦ[ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﻖ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ ،وﺟﺪان و دﯾﻦ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺎﻣﻞ آزادی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺬﻫﺐ
ﮐﺮدن آﺋﯿﻦ و اﺑﺮاز ﻋﻘﯿﺪه ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﻬﺎ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دﯾﮕﺮان ،در ﻗﺎﻟﺐ آﻣﻮزش ،اﺟﺮای ﻣﻨﺎﺳﮏ ،ﻋﺒﺎدت و ]آﺷﮑﺎر
دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ آن در ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.
 ۹۱ﻣﺎده
 ،و]و ﻣﺰاﺣﻤﺖ[ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ]ﻧﮕﺮاﻧﯽ[ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﻖ ﺑﻪ آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﯿﺎن اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺎﻣﻞ آزادی داﺷﺘﻦ ﺑﺎور و ﻋﻘﯿﺪه ای ﺑﺪون
ﺣﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ،درﯾﺎﻓﺖ و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت و اﻓﮑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮزی اﺳﺖ.
 ۰۲ﻣﺎده
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﻖ ﺑﻪ آزادی ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ１. .
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﯿﭻ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺷﻮد２. .
 ۱۲ﻣﺎده
ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮﯾﺪ１. .
ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮﯾﺶ را دارد２. .
اراده ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺳﺎس ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻨﯿﻦ اراده ای ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ادواری اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ３.
ﺣﻖ رأی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺳﺖ .رأی ﮔﯿﺮی از اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﻮد ﮐﻪ آزادی رأی را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
 ۲۲ﻣﺎده
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻖ دارد از اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از راه ﮐﻮﺷﺶ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻫﻢ ﯾﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ،ﺣﻘﻮق ﺳﻠﺐ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺜﯿﺖ و رﺷﺪ آزاداﻧﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
 ۳۲ﻣﺎده
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻐﻞ ﺑﻮده و آزاداﻧﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮﯾﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را دارا １.
ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺰاوار ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺖ.
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪون رواداﺷﺖ ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ،ﻣﺰد ﺑﺮاﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ２. .
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﺰاوار درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎداﺷﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ ３.
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد.
ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد４. .
 ۴۲ﻣﺎده

ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺰاوار اﺳﺘﺮاﺣﺖ و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ،زﻣﺎن ﻣﺤﺪود و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر و ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻫﺎی دوره ای ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ.
 ۵۲ﻣﺎده
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺰاوار ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﻓﺎه ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده اش ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮراک１. ،
ﭘﻮﺷﺎک ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ،ﺑﯿﻤﺎری ،ﻧﻘﺺ
ﻋﻀﻮ ،ﺑﯿﻮه ﮔﯽ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی و ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ،ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎر وی ﺧﺎرج اﺳﺖ ،از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
ﮔﺮدد.
دوره ﻣﺎدری و دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﺳﺰاوار ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،اﻋﻢ از آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﭘﯿﻮﻧﺪ ２.
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
 ۶۲ﻣﺎده
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺣﻖ ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ .آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ،دﺳﺖ ﮐﻢ در دروه ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﭘﺎﯾﻪ ،راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن １.
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺟﺒﺎری ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮده و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادی ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﻮزش ２.
و دوﺳﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻧﮋادی ﯾﺎ دﯾﻨﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ]ﺗﺴﺎﻣﺢ[ و ﭘﺮورش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺴﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ،دﮔﺮﭘﺬﯾﺮی
در راه ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ» .ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ«
ﭘﺪر و ﻣﺎدر در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ３. .
 ۷۲ﻣﺎده
ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دارد آزاداﻧﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ ،از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد و در １.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﮔﺸﺘﻪ و از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮔﺮ ،ﺣﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ،ادﺑﯽ ﯾﺎ ﻫﻨﺮی ﺧﻮﯾﺶ را داراﺳﺖ２. .
 ۸۲ﻣﺎده
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﺟﺮاﺋﯽ »اﻋﻼﻣﯿﻪ« اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎی ﻣﻄﺮح در اﯾﻦﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺰاوار ﻧﻈﻤﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻦ
ﮔﺮدد.
 ۹۲ﻣﺎده
ﻫﺮ ﻓﺮدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اش ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آن رﺷﺪ آزاداﻧﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ او ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ１. .
در ﺗﺤﻘﻖ آزادی و ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ زﯾﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻣﻨﯿﺖ در ２.
اﺧﻼﻗﯽ ،ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﻓﺎه ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎی دﯾﮕﺮان وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.
اﻋﻤﺎل ﺷﻮﻧﺪ» .ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ« اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ در ﻫﯿﭻ ﻣﻮردی ﺧﻼف ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﺎ و اﺻﻮل ３.
 ۰۳ﻣﺎده
 ،ﮔﺮوه ﯾﺎ ﻓﺮدی ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ»ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ »اﻋﻼﻣﯿﻪ« در اﯾﻦ
ﺑﺎﺷﺪ » .اﻋﻼﻣﯿﻪ« ﻗﺼﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ

ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ازدواج ،زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﻋﮑﺲayyryneh.blogspot :
ﺣﺴﯿﻦ رﺋﯿﺴﯽ – وﮐﯿﻞ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺟﺸﻦ ﺑﺎﺷﮑﻮه ازدواج ﺑﺮﮔﺰارﮐﺮد ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﻋﺮوس را ﭘﻮﺷﯿﺪ ،آراﯾﺶ و ﮔﺮﯾﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد داﺷﺖ ،ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮد
و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺪل روز را ﮔﻞ زد ،در ﻣﺮاﺳﻢ ازدواﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻣﻀﺎء ﺳﻨﺪ آن زن ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ .ﺣﻖ ﺟﺪاﯾﯽ،
ﮐﺎر ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮ را ﯾﺎ ازدﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﺪی روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﻣﺪرﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮای ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و اﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﺧﺒﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و از ﻣﻦ وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ زﻣﺎﻧﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدم و او ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر وارد دﻓﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺣﺪس زدم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره
ﺣﻘﻮﻗﯽ درﺑﺎره ازدواج ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪون درﻧﮓ ﻓﺮﺿﯿﺎت را آﺷﮑﺎر ﮐﺮدم و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ ﯾﺎدم ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﮐﻪ در ﺧﻼل ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯿﺪ ”اﮔﺮ روزی ﻗﺼﺪ ازدواج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮق ﭘﯿﺶ از ﻋﻘﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد”.
او ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺪه اﯾﻢ ﺗﺎ از ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺑﺮای ﻣﻦ روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ازﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ام ﺑﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪودی آﮔﺎه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺮد ﺟﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮدم ،اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﺑﺮ و ازدواج ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم؟ ﻫﺮ دو ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم را آﻏﺎز ﮐﺮدم .ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﺣﻖ ﻃﻼق ،ﻣﻬﺮﯾﻪ ،ﻧﻔﻘﻪ ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﻮدک ﻣﺸﺘﺮک ،ﺣﻖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ،ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﻣﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی آﻟﻮده ﺳﺎزد و ﻣﻨﺸﺎء ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده
 1119ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ داده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ازدواج
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﺳﺖ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر و ﻧﺎﻣﺰدش ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﺗﺎ ازدواج ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،از اﯾﻦ
ﻗﺮار ﺑﻮد:
1ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان آﻧﺮا ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای ﻣﺮددر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺮای زن در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎده  1133ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب  20ﻓﺮوردﯾﻦ
 1314ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ” :ﻣﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ” .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ زن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ازدواج ﺣﻖ
ﻧﺪارد ازازدواج ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮد ،و ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ در ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی راﺿﯽ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای زن ﭼﻨﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮدد ،در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ  ،ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺎده  1130ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دوام ازدواج ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ وﺣﺮج ) در ﺳﺨﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ( اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ
ﻫﻤﺴﺮش او را ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺳﺎزد.
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻋﺪم ﺗﺴﺎوی ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﮔﺬار ازاﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ و اﺧﺬ وﮐﺎﻟﺖ
ﺑﻼﻋﺰل ﺑﺎ ﻗﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮد ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ و ﻋﺰل و اﻗﺪام ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﺷﺮط و ﻣﻮﺿﻮع وﮐﺎﻟﺖ را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻘﺎ ﺷﺮط ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ

ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻬﺘﺮی اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ﺣﻖ ﻣﺘﻌﺎدل دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺿﻤﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدی اﯾﻦ ﺷﺮط را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ او ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ از
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدﻫﺎ و ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻧﮕﺎه ﺑﺮاﺑﺮ او ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش دارد.
2ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻬﺮﯾﻪ از دوﺟﻬﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج در ﺑﺎره آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ در آن داد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻘﺪ ازدواج ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف اﺳﺖ را ﻣﺨﺪوش
ﻣﯽ ﺳﺎزد ،و ﺗﺼﻮر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ در آن ﻣﯽ رود ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﺮد در اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮏ
ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺣﻖ ﻃﻼق ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻃﺮف ﺑﺎ ﻫﻢ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻣﻬﺮﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻬﺮﯾﻪ و اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
3ﻟﺰوم دﺳﺘﺮﺳﯽ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاندﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ ،از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ دوﻃﺮف در ﻫﻤﻪ داراﯾﯽ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ازدواج ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﯿﻖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
4ﻫﻤﻮاره اﺣﺴﺎس ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮد ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  1105ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ازﺧﺼﺎﯾﺺ ﻣﺮد داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺰ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺪﯾﺪرﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺮ دو را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ،
و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺮد ﻫﯿﭻ ﺑﺮﺗﺮی از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻬﺎت در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮط دﯾﮕﺮی ﺣﻖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺎده  18ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻊ آزادی زن از درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ -اﻣﺎ ﻣﺮد ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻫﯿﭽﮕﺎه روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺖ -را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.
5ﻧﻔﻘﻪ و ﻧﻔﻘﻪ ﺑﮕﯿﺮی ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻨﺘﯽ ازدواج ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ زن ازﺑﯿﻦ ﺑﺮود و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ زن و ﻣﺮد را ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ وادار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ در ﻣﻮرد زن ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ،
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ،ﮐﻪ زن ﻫﻤﻮاره ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻗﺒﺎل ﻧﻔﻘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮد ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ از او در ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ و رﻓﺘﺎﻫﺎی
روزاﻧﻪ اﻃﺎﻋﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ اﺳﺖ ،و ﺻﺮﻓﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮﻋﯽ و ﯾﺎ ﺑﯿﻢ ﺟﺎن
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  1115ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،از ادای وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وی ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺮ ﭘﯿﭽﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و اﯾﺠﺎد ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﻌﺎدل در رواﺑﻂ ﻃﺮﻓﯿﻦ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ و اﻋﻤﺎل اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
اراده ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  10ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،اداره زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮ ﯾﮏ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ و ﺗﻤﮑﯿﻦ از
دﯾﮕﺮی ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
6ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ،وﻻﯾﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک ﻣﺸﺘﺮک زن وﻣﺮد ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻬﻨﻪ و ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﺮوزی ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد،ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  1169ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،زن در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ  7ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدک ﺑﭙﺮدازد ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای زن در اداره
اﻣﻮر ﮐﻮدک ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎده  1180ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ وﻻﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک را از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﭘﺪر و در ﻏﯿﺎب او ﺟﺪ
ﭘﺪری داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ و وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺮد ﺑﻪ زن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﯿﻦ آن دو اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد رﺳﯿﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر و دوﺳﺘﺶ ﺣﺮف ﻫﺎی ﻣﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از  5ﺳﺎل درﭘﯿﺎده رو
ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮ در ﺣﺎل ﻗﺪم زدن ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ ﮐﺮد ،و ﻣﻦ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،ﻋﯿﻨﮏ اﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭼﺸﻢ داﺷﺖ را ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .اوﻟﯿﻦ ﺳﻮاﻟﻢ از اواﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ازدواﺟﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ؟ او در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﺷﺮط
ﻫﺎ را ﺣﻔﻆ و در ﺳﻨﺪ ازدواﺟﻤﺎن وارد ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽ راﺣﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﯾﻢ.

