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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزادان ،ﺷﮑﻞ ﻣﺪرن و ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮدهداری اﻧﺴﺎن در دﻧﯿﺎی آﺷﻔﺘﻪ اﻣﺮوزی اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ در دوره
ﺟﻨﯿﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ ﻓﺰاﯾﻨﺪه واﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﮑﺪیﮔﺮی و ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮرد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
«ﺣﺴﯿﻦ رﺋﯿﺴﯽ »وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی و ﮐﻨﺸﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم« ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن »ﮐﻪ
ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ داد .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﮕﺎه ﺣﻘﻮق ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ،ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه و دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز اﯾﻦ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
آﻣﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻗﺎی رﺋﯿﺴﯽ ؛ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﻘﺮ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺧﻮدش ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎن ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﺎدری ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﭼﻬﺎرﭼﻮب ازدواج دارد ،او را ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮده ﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد .دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﯾﮏ راﺑﻄﻪ
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده و ﺑﺎردار ﺷﺪه ،اﻣﮑﺎن ﺳﻘﻂ ﮐﻮدﮐﺶ را ﻧﺪارد  .ﺑﭽﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ او را ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق
واﮔﺬار ﮐﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ازدواجﻫﺎی ﺻﯿﻐﻪای ﭼﻄﻮر؟
ﺑﻠﻪ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ ازدواج ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ازدواج ﺻﯿﻐﻪای ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن
ﮐﻮدک ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﯾﮏ ازدواج ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ و زن دوﻣﯽ ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻮدﮐﯽ
در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ازدواج ﺻﯿﻐﻪای ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .در ﻣﻮاردی ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد در
ﻃﻮل ﮐﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدهام.
و اﻣﺎ ﺟﻨﮓﻫﺎ؟
ﺑﻠﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎ! ﺟﻨﮓ ﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮی اﺳﺖ .در ﺟﻨﮓ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و آواره
ﺷﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺷﺸﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک ﺳﻮری ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ
ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪ درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﺪون ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟ ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اروﭘﺎ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﻌﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺳﻮدﺟﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎ ده ﻫﺰار ﮐﻮدک در ﺟﺮﯾﺎن
اﯾﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺷﺮع ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻫﺸﺪار داده در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی دور و ﻧﺰدﯾﮏ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﻢ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﻫﻢ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد و در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﻫﺪف ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و زور
و ﺧﺸﻮﻧﺖاﻧﺪ .رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ آن در ﺣﻮزه ﻓﺮدی ،ﻓﻘﺮ واﻟﺪﯾﻦ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺧﺎرج از
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ازدواج  ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﻌﻤﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﺷﺮع اﺳﻼم ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ
در دﻧﯿﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دﻫﺪ.
درﺻﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺟﺮم و آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺤﺮوم؟

ﻧﺒﻮد آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻋﻠﻮم و ﺣﺘﯽ
زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﻧﻈﯿﺮ آﻗﺎی« ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ »ﺟﺎﻣﻌﻪ را از آﮔﺎه ﺷﺪن و ﻣﺴﺌﻮﻻن را از اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺎرغ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺪم
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵ﺳﺎل اﺳﺖ در ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ در ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎﺻﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺜﻞ دروازه ﻏﺎر و ﺣﻮاﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ
دارای زاﯾﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﻓﺮاوان اﺳﺖ .اﻟﺼﺎق اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﺸﻬﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﺧﻮزﺳﺘﺎن
واﻗﻌﺎ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ« ﺑﺪون ﻫﻮﯾﺖ »وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از آﻣﯿﺰش اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ و
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺪف آﺳﺎﻧﺘﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎدر اﯾﺮاﻧﯽ و ﭘﺪر ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺳﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﯽﻫﻮﯾﺖ و ﺑﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،و ﺑﯽﻫﻮﯾﺖ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ،اﻣﮑﺎن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده و ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوﺷﺸﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ.

ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ
ﻧﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روﺷﻨﯽ ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻮدک در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺟﺮم اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﻢ
ﺟﺮم اﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻫﻢ ﺳﮑﻮت ﻧﮑﺮده و در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ .ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدک ﻣﺼﻮب  ۵۲ﻣﯽ  ۰۰۰۲ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ و روﺷﻦ ،دوﻟﺖﻫﺎ را ﻣﻮﻇﻒ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺮان ﻫﻢ ﭘﺮوﺗﮑﻞ
اﻟﺤﺎﻗﯽ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدک را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﺑﻪ آن رای داده و ﯾﮏ ﻣﺎده واﺣﺪه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوش و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻫﺮزهﻧﮕﺎری و ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻓﺮوش ﻛﻮدﻛﺎن را ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻳﺎ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ،ﻛﻮدك ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از اﺷﺨﺎص ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﻳﺎ ﻫﺮﻣﻨﻈﻮری ﺑﻪ دﻳﮕﺮی اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﻦ ﻣﻮرد روﺷﻦ و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ ،ﭘﺬﯾﺮش و اﺟﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﻮب اﺟﺮا ﺷﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺒﻮد ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ
ﺗﻦ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮﻣﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ
ﯾﮏ آرﻣﺎن اﺳﺖ و ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد دارد.
ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺮاﺣﺘﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻣﺎده  631ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﺼﻮﺑﻪ  1375دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻮزادن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﻣﺼﻮب  1383ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای
ﻓﺤﺸﺎ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﻫﺮزهﻧﮕﺎری ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮدک را ﺟﺮم داﻧﺴﺘﻪ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد ﻗﺎﭼﺎق
ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ از  18ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﭼﺎق ﯾﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ؟
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ،ده ﺳﺎل زﻧﺪان اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﺎده دﯾﺪه ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﺴﺪ ﻓﯽاﻻرض ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ اﻋﺪام ﺑﺸﻮد .اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ﻧﺪارد .ﺑﺎز ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﺳﯿﺐ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﺪه ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺑﺮدهداری و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻮدک ﻣﺠﺎز اﺳﺖ؟
ﺧﻮب در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﭘﺮﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ .در ﺣﻘﻮق
اﺳﻼم ﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ از ﺑﺮدهداری را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺪﯾﻢ و در اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ داﺷﺘﻪاﯾﻢ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ازدواج آﻧﻬﺎ زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و در ﻣﺤﺪوده ﺳﻦ ﺷﺮﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻼ
و در ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺑﺮدهداری واﻗﻌﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ آن را در ﻟﻔﺎﻓﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﺤﺪوده ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﻋﺶ ،ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ راﯾﺞ اﺳﺖ.
ﺑﻠﻪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ و ﻣﺤﺮومﺗﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﻮان ﮐﻠﻔﺖ و ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ
آن وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی و اﻣﺎرات ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﻟﺒﺘﻪ وﺟﻮد دارد و ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻧﮑﺎرش ﮐﺮد ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ
در اﯾﺮان ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ دال ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪرن ﺷﺪن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد؟
اﮔﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻮزه ﮐﻮدﮐﺎن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻣﺪرن ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ
اﺷﺎره ﮐﺮدم ﯾﮏ ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ در ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ و ﻣﻮارد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎارزش اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد دارد
اﻣﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺷﻮد آﻧﻬﺎ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻤﺪه ،ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ – ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻣﻘﺮرات ﺷﺮع در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺣﻘﻮق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﻣﺎدهای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل  1381ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﯿﺪه و ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ و در
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ و اﯾﺮادﻫﺎی ﺟﺪیاش) ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺣﻖ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ( اﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﯾﮏ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺷﻮد از واﻟﺪﯾﻦ آزاررﺳﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﮐﻮدکآزاری ﺟﺮم ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺪارس ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﻣﻮارد ﮐﻮدک آزاری ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﮔﺰارش ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺨﻠﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻋﻤﻼ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺧﻮب اﺟﺮا ﻧﺸﺪه و ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﻮردی از ﺳﻮی ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﻗﺪرت ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ

ﻣﻦ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ واﻟﺪﯾﻦ در ﺣﻘﻮق ﻣﺪرن ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻮﻻت
ﺣﻘﻮﻗﯽ )ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد اﺷﺎره و ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺧﻠﻊ وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺎر از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک( اﻣﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺗﻌﺎرض در
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﻻت ﻻزم ﺣﻘﻮﻗﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﺴﺖ.
راه ﺣﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦﮐﻪ؛ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﭘﺪر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺶ را ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﺪ .ﻣﺎدری ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ دارد ﻓﺮزﻧﺪش را ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ .ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ از
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞدار اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ واﻟﺪﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﻘﺮ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻘﺮ واﻟﺪﯾﻦ
و ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺎزدارﻧﺪه وﺿﻊ ﺷﻮﻧﺪ )ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک( .در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﺮض و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،اﺑﺘﺪا ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ،دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻠﺰم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮدک در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
اﻣﺎ اﻓﺮادی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﻮدک ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮزﻧﺪ .و ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﮐﻮدک در آن ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪ .دﺷﻮار ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻀﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ آﺳﺎن ﺗﺮ
ﻣﯽﺑﻮد ،اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﮏ ﻋﺪه از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﻋﺪه دﯾﮕﺮی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری
ﮐﻮدﮐﺸﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدک رد و ﺑﺪل ﺷﺪه
ﻫﻢ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﯾﺮان ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی
ﻓﻘﯿﺮی ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﮐﻮدﮐﺸﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺸﺎن را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﮐﻮدک ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯽ را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺟﺪی در اﯾﻦ ﻣﻮرد
دارد.
اﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮده
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮرد ازدواج ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮمآوری اﺳﺖ  ،ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺿﻌﻒ ﺑﻨﯿﺎدی در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ.
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻪاﯾﺪ؟
ﺑﻠﻪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪام .در
ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهام ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ و ﯾﺎ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺪون ازدواج ﯾﺎ ﺑﺎرداری در دوران ازدواج ﻣﻮﻗﺖ در
آن رخ داده اﺳﺖ .ﮐﻼ در ﺑﯿﺶ از  ۰۲ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدهام ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ وﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهام .ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺮوﻧﺪ وﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺎن از ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻤﺎری ارﺛﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﻬﺮهﻫﻮﺷﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ آﻗﺎی رﺋﯿﺴﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،اﺳﺎﺳﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻗﺎﻧﻮن
ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﻤﻼ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮑﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻘﻬﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮدﮐﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﭼﺎق ،ﻣﺎﻧﻊ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺜﻞ ازدواج در ﮐﻮدﮐﯽ ﯾﺎ ازدواج ﻫﺎی
ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻣﺤﺪود ﺷﻮد و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ دارد.
ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺠﺮم ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺟﺮم ﻣﺨﻔﯽﺗﺮﺷﺪه و ﺑﺎ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮی روی ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،دردی ﮐﻪ درﻣﺎن ﻧﺪارد

ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺳﻮداﺑﻪ ﭼﻤﻦآرا ،ﻣﺸﺎور ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﻨﺎﯾﯽ و ﺣﺴﯿﻦ رﺋﯿﺴﯽ ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ،ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ را در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺣﻘﻮق زن و ﺷﻮﻫﺮدر ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رواﻧﯽ

 Flickrﻋﮑﺲ:
وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی – ﺣﺴﯿﻦ رﺋﯿﺴﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و اﺳﺘﻤﺮار آن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رواﻧﯽ زن وﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ .ارزش اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺸﻘﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد آزادی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﺣﻖ
ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪن در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ”ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻟﺰوﻣﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﺪاوم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ
ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع
از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از زن و ﻣﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺪون ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب و رﺿﺎﯾﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان
ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪن زن و ﻣﺮد در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮرا ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ در ﺣﺪی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ،اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﻮن ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ داﯾﻤﯽ ،ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ازدواج ﺑﺮای
ﻣﺮد و زن وﺟﻮد دارد،ﺎﯾﻦ ﺣﻖ در ﻣﺎده  1121ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻨﻮن ﻫﺮﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﺑﺸﺮط اﺳﺘﻘﺮار اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﯾﺎ ادواری ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ”ﻣﺎده 1121ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ:
ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻖ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ در زن و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ در ﻣﺮد ﻋﺎرض ﺷﻮد” .اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن درﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻨﻮن در ﻣﺮد وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در
ﺟﻨﻮن و ﻋﻨﻦ در ﻣﺮد ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﻫﻢ ﺣﺎدث ﺷﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺦ ﺑﺮای ”ﻣﺎده  1125ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ روی داده اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺟﻨﻮن زن ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮای ﻣﺮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ” .زن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ازدواج ﯾﮑﯽ از آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ راه ﻫﺎی اﻧﺤﻼل ازدواج اﺳﺖ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻨﻮن اﻋﻢ از داﯾﻤﯽ
ﯾﺎ ﻏﯿﺮ داﯾﻤﯽ زن در ﻫﺮزﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﺠﻨﻮن اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﻫﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮای اﻧﺤﻼل ﻋﻘﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﻮن وﺟﻮد دارد ،زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﺮد وﺟﻮد دارد و ﻣﯿﺰان آن
در ﺣﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق ﺟﻨﻮن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﺨﯿﺺ آن دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل درﺑﺎره ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺤﻼل ﻋﻘﺪ ازدواج ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺴﺦ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ  ،ﯾﺎ ﻣﻮدی و دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزی اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
و ﯾﺎ ﻃﻼق ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد،ﯿﺎ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ ﺑﯿﻤﺎری زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺣﻖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﮐﻠﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﺮاﯾﻂ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺴﺦ و اﻋﻤﺎل آن ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ
ﻋﻠﻤﯽ دﻗﯿﻖ دارد.
ﻓﺴﺦ درﺻﻮرت اﺑﺘﻼء ﻣﺮد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻨﻮن ﺑﺮای زن از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻨﻮن اﻣﮑﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﻖ
ﻃﻼق ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮد وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺤﺠﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای او ﻗﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﻣﺤﺠﻮر ﻓﺎﻗﺪ اﻫﻠﯿﺖ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺑﺮای
اﻋﻤﺎل ﺣﻖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﻋﻠﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﻋﻮی و دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻄﺮﻓﯿﺖ ﻗﯿﻢ وی ﻣﻄﺮح ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ
اﯾﻦ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻢ از داﯾﺮه ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دادﺳﺮای ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﻣﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آﯾﺪ).ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻢ در ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ای ﺳﺨﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد(.
در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ اﻋﺼﺎب و روان ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻣﺘﻮﺟﻪ زﻧﺎن
اﺳﺖ .اﮔﺮ زن دﭼﺎر اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻃﻼق زن را دارد ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺮدﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد).ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﺞ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﻖ زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ( اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎری
ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ زن ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﯾﮏ ﺟﺎ وﻧﻘﺪی ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﺮد ﮐﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﯽ
در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻤﯽ را ﻋﻬﺪه دار ﺑﻮدم ﮐﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺎص داﺷﺖ .زن و ﻣﺮد ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه از اوﻟﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ اﺑﺘﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ازدواج ﻣﺘﺪاول در اﯾﺮان ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺼﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽ رود و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻇﺎﻫﺮی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درآﯾﻨﺪ .رواﺑﻂ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﮔﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ و ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک آﻧﻬﺎ ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ .ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﺑﻮدن ،وﺳﻮاس از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮد و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺼﯿﺐ زن ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل وﻧﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ
!ﻣﺸﺘﺮک ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
زن ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﻣﻨﺰل ﻣﺸﺘﺮک را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻨﻮان وﮐﯿﻞ وی ﺑﺮای اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻃﻼق ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم .از
دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﺮد اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎری زن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ وی ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ،ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺨﺼﯿﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای وی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮد ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎری
ﺑﻪ ﺣﻖ ﻃﻼق در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن دادﮔﺎه ﻫﺎی اﯾﺮان از دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده دﻗﯿﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در دادﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎده دﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﺟﻨﻮن در ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،

اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮد ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺪارد ،اﻫﻤﯿﺘﯽ در ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن اﻧﺤﻼل ﻋﻘﺪ
ازدواج وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ازدواج ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻣﻀﺎء ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪم.
در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎه ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼل در ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم ،ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﻣﺮد ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﺸﺪ ،و ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم.
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده  1103ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و ارﺗﺒﺎط دادن آن ﺑﻪ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق را ﺑﺮای وی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎده واﺣﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ،ﻣﻮﺿﻮع را در دادﮔﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﺮدم.
ﻣﺎده واﺣﺪه ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﺼﻮب ﺳﻮم ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  1379ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﺣﺮاز ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج را ﺑﯿﺎن
اﺑﺘﻼی ﻣﺮد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج رواﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ”ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺞ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻮل ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺎﺳﺘﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻃﻼق ﺑﯿﻦ زن و ”ﻣﺴﺮی ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﺎرﺿﻪ ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج دﯾﮕﺮ.
ﻣﺮد اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد.
ﻃﻮﻻﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ”ﺧﺎﻃﺮه ای ﮐﻪ از دادﮔﺎه دارم ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد ،اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﻮاﻧﺪه دﻋﻮی ﺳﻮال ﮐﺮدم ﭼﺮا در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای دوام زﻧﺪﮔﯽ !ﻧﮑﺮدﯾﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻞ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﯽ ﺷﺪم
ﻧﺪاﺷﺘﻢ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮدم ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ )ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آن ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻧﺒﻮد( ،ﻣﺪﯾﻮن ﻧﺸﻮم .او ﺗﻤﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﺑﺨﺶ
ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﻮﻫﺮ ﻗﺒﻞ از ”ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ 1092 :ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮد درﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎده !ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﻣﺮد ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ را ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮد” .ﻧﺰدﯾﮑﯽ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ زن ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﺼﻒ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﯾﺎدآوری ﻧﮑﺘﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات زن ﺣﻘﯽ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﺣﻖ ﻓﻘﻂ در ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮای ﻣﺮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زن ﺗﻨﻬﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻤﮑﻦ دارد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﻪ در دادﮔﺎه ﺑﻌﻤﻞ آوردم ،ﺑﯿﻤﺎری اﺧﺘﻼل در ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﻣﺮد را ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ای ﺑﺮای اﺧﺘﻼل در رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدم ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺳﻮء رﻓﺘﺎر و ﺳﻮء ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﺮد از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ دو ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن دوام زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم.
دادﮔﺎه ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل و اﺛﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮد ﺑﺮ زن و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺻﺎدر ﮐﺮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رواﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﯿﻤﺎر دارد ،در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد در ﺑﺮﺧﻮرداری ﯾﺎ ﻋﺪم
ﺑﺮﺧﻮرداری از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد،ﻌﺪم اﻣﮑﺎن ﺧﺮوج از ﻋﻠﻘﻪ زوﺟﯿﺖ ﺑﺮای زن و ﻣﺮد ﺑﺼﻮرت ﺗﺴﺎوی اﺳﺖ ،زن از ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﻣﺮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ،و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮد ﻣﺤﺘﺎج ﻫﻤﮑﺎری او ﺑﺮای اﺛﺒﺎت و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮد در ﻣﺮاﺣﻞ
ﺣﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎر اﺛﺒﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ دوش زن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ

وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی -ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ رﺋﯿﺴﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﯾﺮان ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻮاﻟﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺮوﮐﺎر روزاﻧﻪ دارﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﭘﺮ اﺳﺖ از ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺦ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ:
ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر اﺳﺖ .ﺟﺰﯾﯿﺎت ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮح ﺣﻘﻮﻗﯽ آن در ﭘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮا
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ،1388ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻠﯽ ﮐﻪ در آن وﮐﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺷﻮﻫﺮش ﺷﺪه ﺑﻮد  ،ﺑﻪ دادﺳﺮای وﯾﮋه
اﻣﻮر ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم .آﻧﺮوز ﻫﻢ ﻣﺜﻞ روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ وﯾﮋه ﭘﺮوﻧﺪﻫﺎی ﻗﺘﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد .و ﻫﺮوﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
آﻗﺎی ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ای دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ را در آﻧﺠﺎ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و در ﺧﻼل ﮐﺎر
ﺑﺎزﭘﺮس را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده و ﭘﯿﮕﯿﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮﮐﻠﻢ ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ورود ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزﭘﺮس ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺎ او ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ) وﯾﮋه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺮوﻧﺪﻫﺎی ﻗﺘﻞ ( وارد اﻃﺎق ﺑﺎزﭘﺮس ﺷﺪ ،و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻌﻤﻮﻻ
اﺣﺴﺎس ﺑﺮﺗﺮی دارد ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﻦ و ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ،ﭘﺮوﻧﺪه ای ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد روی ﻣﯿﺰ درﺳﺖ ﺟﻠﻮی ﻗﺎﺿﯽ
ﻗﺮارداد و ﺷﺮوع ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺪ .ﻣﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدم ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻢ ﺗﺎ او ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎﺗﺶ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر
ﺣﺮﻓﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮر ﭘﻠﯿﺲ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد .او ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎزﭘﺮس ﺷﺮوع ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﺮد ،ﻫﺮ ﭼﻪ او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ داد
!ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﯽ ﺷﺪم
ﺗﻀﯿﯿﻊ وﻗﺘﻢ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ !در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮی ﭘﺮوﻧﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ و ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد .ﺳﺮاﭘﺎ ﮔﻮش ﺣﺮﻓﻬﺎی آﻧﻬﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﺮدم و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ او
آره ﺑﺎﺑﺎ دﺧﺘﺮه ” !و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺰه ﭘﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻫﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد
وﺿﻌﺶ ﺧﺮاب ﺑﻮده و رﺋﯿﺲ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ او دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ داﺷﺘﻪ ،آﺧﻪ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﯽ ﮔﻔﺖ .ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺣﺮف ﻫﺎی ﻣﺎﻣﻮر را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮد .رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻣﻮر ﭘﻠﯿﺲ و ﺣﺮف ﻫﺎﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ ”آﻣﺪﻧﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺮدم و ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﯿﺪم ،ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﺣﺮف ﻫﺎی او ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از اﻃﺎق ﺑﺎزﭘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪ ،رو ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﺮدم و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﺟﺎزه
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺻﺮار ﻣﻦ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﺿﺮم ﺑﺪون دﻫﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ای ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎزﭘﺮس اﺑﺘﺪا
دﺳﺘﻤﺰد وﮐﺎﻟﺖ ﭘﺮوﻧﺪه را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﭘﺮوﻧﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ ﺑﺎ دﻗﺖ زﯾﺎد ﺗﻤﺎﻣﯽ اوراق ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻪ ﭼﻨﺪان
زﯾﺎد ﻧﺒﻮد و ﺣﺎوی ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم  .وﻗﺘﯽ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ از روی ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﻮد ﺧﻮاﻧﺪم  ،ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺒﻢ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ای روﺑﺮو ﻣﯿﺸﺪم و دﻗﯿﻘﺎب ا ﻋﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﻗﺒﻼ در ﯾﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﺑﻮدم  ،اﻣﺎ اﯾﻨﺒﺎر ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ای در ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ ﺑﻮد و ﻓﺮﯾﺎدش در ﮔﻮش ﻣﻦ ﻃﻨﯿﻦ داﺷﺖ.
ﺷﺮح ﭘﺮوﻧﺪه
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ وﯾﮋه ﻗﺘﻞ ده روزی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﺣﺪودا ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ای ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮔﻔﺖ:
دﺧﺘﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ده روز ﻗﺒﻞ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﮑﻤﺶ اﺣﺴﺎس درد ﺷﺪﯾﺪ دارد،

ﻣﺎدرش اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺮوب ﻣﯿﺰان درد او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎدر ﺑﻨﺎﭼﺎر او را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ
آﻗﺎی دﮐﺘﺮی در آﻧﺠﺎ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه درﻣﺎﻧﮕﺎه در آن وﻗﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد،
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮده و دﮐﺘﺮﻋﻼﺋﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن دﺧﺘﺮ را ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ از او ﺑﻌﻤﻞ
آورد ،اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ او را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دﺧﺘﺮ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎدر ﻣﻀﻄﺮب و ﻧﮕﺮان ﺣﺮف ﻫﺎی او را ﺑﺎور
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
دﺧﺘﺮ در ﻣﺴﯿﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﯽ دوﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد وﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺪﯾﺮدﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
رﺳﺪ،ﭽﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ او ﺗﺬﮐﺮ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺪﯾﺮ،ﺨﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ او را ﻻاوﺑﺎﻟﯽ و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درس،
ﻣﻘﺮرات ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮاﻇﺐ دﺧﺘﺮش
ﺑﺎﺷﺪ و او ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎرش را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ.
اواﺧﺮ ﺷﺐ ﭘﺪر دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﺎدرش ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ ﻋﺎﺟﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻮاﻗﺐ
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج از ازدواج و وﺣﺸﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
و !ﺑﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ !ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﺮدا ﮐﻪ ﺷﮑﻢ ﺣﺎﻣﻠﻪ او ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﭼﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻨﻢ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺟﻠﻮ در و
اﻓﮑﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ اﺟﺎزه ﺗﻔﮑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد از ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ !ﻣﺎدر درﻣﺎﻧﺪه ﺳﺮ اﻧﺠﺎم اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎر را ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﭘﺪر و
رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن ﺑﺎ ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﺮاوان ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،و اﯾﻦ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،ﺪﺳﺘﺎن ﺧﻮد را آﻟﻮده ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﺎن درد ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎدر ﺑﺎﻟﺸﯽ را آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺪر ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﻣﯽ روﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ
ﻗﺮار دادن ﺑﺎﻟﺶ درﺳﺖ روی دﻫﺎن او ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺎدر روی ﺑﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻨﻔﺲ او ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮏ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻤﺪی ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ واﻟﺪﯾﻨﺶ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻣﺤﻞ اﻃﻼع ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮﺷﺎن ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﻣﺮگ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺑﺎﻟﺶ اﺛﺮی از ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﻇﺎﻫﺮ دﺧﺘﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮده و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﻌﯽ در ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻠﻮه دادن ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺮگ دﺧﺘﺮﺷﺎن
اﺑﺘﺪا اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﮐﺴﯽ ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﻣﻈﻨﻮن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﺟﻮاز دﻓﻦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  15ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺮان در ﻣﺮگ ﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ،ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺻﺪور ﺟﻮاز دﻓﻦ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺟﺴﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻣﺤﻞ در ﻣﺮگ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻧﺪارد ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم
ﮐﻨﺪ .ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .دﺳﺘﻮر
ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎزﭘﺮس ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
و ”ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ“ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺟﺴﺪ دﺧﺘﺮ ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ او ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از رﺣﻢ ﺑﺎز ﺷﺪه او ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ”ﺑﯿﻤﺎری ﮐﯿﺴﺖ ﺗﺨﻤﺪان“ ﺑﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺴﺪاد دﻫﺎن و ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﻔﮕﯽ ﻣﯽ داد (.ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ رخ داده ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺘﻞ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر دﺧﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﯾﻦ
ﻧﻮﺟﻮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ واﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻫﺮ دو در ﻗﺘﻞ
ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ”ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ ،و ﻣﺎدر در اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﭘﺲ از روﺷﻦ ﺷﺪن ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ دﺧﺘﺮش،ﺎﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﺑﺎ اداﻣﻪ !آﺑﺮو ﺷﻮد ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ او روی ﺑﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎن ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﻓﺪای اﻓﮑﺎر ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺣﻔﻆ ﻧﺎﻣﻮس ﯾﺎ ﻋﺮض و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎدر ﻗﺘﻞ دﺧﺘﺮش را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد و آﻧﺮا اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺪر آﻧﺮا ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد  ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﭘﻠﯿﺲ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎدر روی ﺑﺎﻟﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭘﺪر دﻗﯿﻘﺎ ﻗﺘﻞ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
ﺷﺮح ﺣﻘﻮﻗﯽ
اﻗﺮار ﭘﺪر ﺑﻪ ﻗﺘﻞ دﺧﺘﺮش ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده  220ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب  1370ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ از ﻣﻘﺮرات اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺘﺒﺎس
ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻜﺸﺪ ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ورﺛﻪ ﻣﻘﺘﻮل و ﺗﻌﺰﯾﺮ ”ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد:
ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ ) اﻋﺪام( ﻣﺒﺮاء داﻧﺴﺘﻪ ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ازﻣﺠﺎزات در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ”ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
اﺳﺖ ،و ﻣﺠﺎزات را ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺑﺪون ﺑﯿﺎن ﻧﻮع و ﻣﺪت آن ) ﻧﻮع از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺷﻼق ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زﻧﺪان ﯾﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی و ﻣﯿﺰان از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﭘﺪر ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران اﺳﻼﻣﯽ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ(
ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺠﺎزات ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﻓﺮاد اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺎزات اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ

اﺷﺨﺎﺻﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﮐﻮدک در ﻗﺒﺎل ﺗﺠﺎوز ﭘﺪر ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺣﻖ وﺿﻊ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﺎزات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ .دادﮔﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻬﻞ و آﺳﺎن ﺑﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .و از
ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻮع ﺗﻌﺼﺐ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد در ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد و ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ
از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺼﺐ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺒﺎدرت ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻗﺎﺗﻞ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮﻛﺲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ“ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺎن ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا در ﺳﺎل  1375در ﻣﺎده  612ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد:
ﺷﻮد و ﺷﺎﻛﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎﺷﺎﻛﯽ داﺷﺘﻪ وﻟﯽ از ﻗﺼﺎص ﮔﺬﺷﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻬﺮ ﻋﻠﺖ ﻗﺼﺎص ﻧﺸﻮد در ﺻﻮرﺗﯿﻜﻪ اﻗﺪام وی ﻣﻮﺟﺐ
اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ و ﺻﯿﺎﻧﺖ واﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻢ ﺗﺠﺮی ﻣﺮﺗﻜﺐ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﮔﺮدد دادﮔﺎه ﻣﺮﺗﻜﺐ را ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ﺳﻪ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﻣﺤﻜﻮم
 .ﻣﺠﺎزات ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻮارد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻗﺮار اﻃﻼع ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺪر ”ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺘﻞ ﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻞ زﻫﺮاء دﺧﺘﺮ  7ﺳﺎﻟﻪ اﻫﻮازی ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﺼﺪی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺑﻪ ﻇﻦ ﺗﺠﺎوز داﯾﯽ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ او روی داد و ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺗﺠﺎوزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺻﻮرت ﺷﺎﻫﺮودی ﺑﺮ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﺪرش
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،ﺒﺎ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در آن زﻣﺎن ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺎﻫﺮودی ﺑﺼﻮرت ﻣﻮردی ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﭘﺪر را
ﻓﺴﺎد در زﻣﯿﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و او را ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.
و اﻧﺘﻘﺎد در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮای ﭘﺪر ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ )ﻗﺼﺎص( در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﺷﮑﺎل در ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن و اﺷﮑﺎل
ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ از ﺣﻖ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،اﯾﻦ روش ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮزﻧﺪان در ﻗﺒﺎل ﭘﺪر
ﺑﺨﺼﻮص دﺧﺘﺮان ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻗﺘﻠﻬﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ،ﻤﯽ ﺷﻮد .در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﺟﺪی روﺑﺮو
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﻮن ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﺮان ﻣﺠﺎزات ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﻗﺼﺎص ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ وﻟﯽ دم اﺳﺖ ،ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﺎ
وﻟﯽ دم ﺧﻮد ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ دﺳﺘﻮر دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ و ﯾﺎ ذﯾﻨﻔﻊ درآن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص و دﯾﻪ
ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻤﯽ آورد .دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻣﻘﺮرات اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪری را ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﻮاره
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﭘﺪر ﻧﺴﺒﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﺣﯿﺎت ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ﻣﺎرچ  2012ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮاء اﺑﻼغ ﻧﺸﺪه
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ،ﻗﺼﺎص در ﺻﻮرﺗﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ”:اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺎده 302در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ
”ﻋﻠﯿﻪ ،ﻋﺎﻗﻞ و در دﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ.ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺒﻮده و ﻣﺠﻨﯽﭘﺪر ﯾﺎ از اﺟﺪاد ﭘﺪری ﻣﺠﻨﯽ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺪران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻣﺜﺎل ﺑﺎرز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ .ﻗﺘﻞ
ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﻗﺘﻠﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ و دﻟﯿﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪران ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﯾﺎ ﻗﺘﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن از
ﻃﺮف ﭘﺪران ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻃﺮاﻓﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﻗﺘﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﻦ ﺗﻤﺎس دﺧﺘﺮی ﯾﺎ زﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﺪر ،ﺑﺮادر ﯾﺎ در ﻣﻮاردی ﻣﺎدر
ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺣﺎﻛﯽ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺮوّج ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻜﻞ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺘﻞ و
ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت از ﻛﻮدك ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻻزم در وﻗﻮع اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت را ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻄﻮر
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﺎزات !ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻗﻮع اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ را آﺳﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا درﻓﺮﻫﻨﮓ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ آﮔﺎﻫﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ
ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از وﻗﻮع آن ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد؟

ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﻋﮑﺲRob_sg :
ﺣﺴﯿﻦ رﺋﯿﺴﯽ – وﮐﯿﻞ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻨﺘﯽ آن در ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ،اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﻓﺎرغ از ﻧﻬﺎدی ﺑﻨﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ارزﺷﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺟﻪ ای ﺑﯿﺶ ازﻧﻘﺶ اﻓﺮاد ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﻀﻮر در ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده دارد.
از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺳﻼﻣﺖ ،ﭘﺎﯾﺪاری واﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﺎﺷﺪ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ،ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮدی و ﺷﺨﺼﯽ در ﻧﻘﺾ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮدی را ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ارزش ﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﺎی ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺪاری از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﺮاﻣﺖ ذاﺗﯽ ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎء ﮐﯿﺎن و ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﯿﮑﻦ در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪرن ،آﻧﭽﻪ در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی اﺳﺖ و ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی در ﭘﺎﺳﺪاری از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻔﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و در درون
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
روﯾﮑﺮد ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﻬﻢ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻌﺪی اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺑﺮﻗﺮاری آراﻣﺶ و ﻣﻨﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮج و ﻣﺮج و ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی از دو ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻌﯽ در اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع واﮐﻨﺸﯽ ﮐﻪ
ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ،روﯾﮑﺮد آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻤﺪه روﯾﮑﺮد ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻧﺨﺴﺖ ،ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ،و ﺳﭙﺲ اﻋﻤﺎل ﮐﯿﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
اﻟﻒ :ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاراﯾﺮان در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺮاﯾﻢ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺟﺮم
اﻧﮕﺎری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ – ﺗﻌﺰﯾﺮات -ﻣﺼﻮب  1375ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮاد  642ﺗﺎ  647را زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﺟﺮاﯾﻢ
ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ،ﺗﺮک اﻧﻔﺎق ،ازدواج زن ﺷﻮﻫﺮ دار ﯾﺎ در ﻋﺪه ،اﻟﺰام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ازدواج و ﻓﺮﯾﺐ در ازدواج ﻣﯽ
ﺷﻮد دﯾﺪ.

ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه از ﺣﯿﺚ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﻫﻤﻪ آن
اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﺸﻮﻧﺖ در آن ارﺗﺒﺎط دارد .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮ ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺟﺮاﯾﻢ ﺿﺪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ”
ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻮﻇﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ در ﻗﺒﺎل اﺧﻼق و ارزش ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﻗﺪام در راﺳﺘﺎی اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ،و ارزش ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ذات اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮد و زن و ﮐﻮدک در درون ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ در راﺳﺘﺎی ﻧﻘﺶ
ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﺮاد ﻓﻮق ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
اﺧﺺ و اﻋﻢ آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،اﮔﺮ اﯾﺮاد ﺿﺮب و ﯾﺎ ﺟﺮح در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﯾﺎ در درون ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ،ﻫﺮ دو را ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن ﺟﺮم ﻣﯽ داﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻓﻀﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ”ﺧﺎﻧﻪ”
و در ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی زن و ﮐﻮدک درون ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و دوراز اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺼﻮرت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف ،ﻫﻤﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻧﺸﻮد .و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﭘﺎﺳﺦ و واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻘﻖ آﻧﻬﺎ در درون ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ داده ﻧﺸﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره اﻣﮑﺎن ﺗﮑﺮار دارد و ارﺗﺒﺎط و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮان ﺗﻮﺟﻪ
ﻻزم ﺑﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﮔﯽ ﻣﺠﺎزات ﻧﻈﯿﺮ دور ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺟﺪی ﺑﺎ ﭘﯿﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺸﺖ درب ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺟﺮم ﺑﺎﺷﺪ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ اﺧﯿﺮا ”ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﻮدک آزاری ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﺑﺎ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ درﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮرات ﮐﯿﻔﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ
و درﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻋﺪم ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ازدواج داﺋﻤﯽ و ازدواج ﮐﻮدک زﯾﺮ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد را در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ،در ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖ ﻣﺒﺬول ﻣﯽ داﺷﺖ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ان
ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.
ب( ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻧﻔﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻫﻤﻮاره اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،رﻓﻊ ﮔﺮدد .در ﻣﺤﺪوده ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺟﺮم
اﻧﮕﺎری دﻗﺖ ﻓﺮاوان اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ روش ﺑﻪ اﺑﺰار ﺿﺪ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮕﺮدد و ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻧﺸﻮد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﻣﯿﺘﻮان در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺻﺮﻓﺎ ”در ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد،
را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ازﺗﮑﺮار آن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ازدواج دوم اﻋﻢ از ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﺎ داﺋﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺮد و زن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻘﺎء ازدواج ﻧﺨﺴﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺮم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﻋﺪم ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدان و
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺎده  21ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﻋﯽ در ازدواج ﻣﻮﻗﺖ و ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ،اﻣﮑﺎن ازدواج دوم اﻋﻢ از ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻤﯽ در ﻣﺮدان
ﻣﺘﺎﻫﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﻮﺛﺮ از آن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ،آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻨﯽ و ﺟﻨﺴﯽ آن ،ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮداده ﻫﺎی آﻣﺎری و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ازوﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻧﺒﺎﺷﺖ آن در ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﻏﯿﺮ آن ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام
ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ آن اﻫﻤﯿﺖ داد.
اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ آن ،ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﯿﻔﺮ و ﻣﺠﺎزات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع
ﻣﺠﺪد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﺻﺮﻓﺎ ”ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدن ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ روﻧﺪ ﺑﺎز
ﭘﺮوری و اﺻﻼح ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ،ﭼﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﺮای
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در زﻧﺪان ﻣﺤﺒﻮس ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ او ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎزﮔﺮدد.

ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺪرن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان دارد .اﯾﻦ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﻧﻮﯾﻦ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ زﯾﺎن دﯾﺪه و ﺳﻌﯽ در ﺗﺮﻣﯿﻢ آن از ﻃﺮق ﻏﯿﺮ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری
ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻨﺪان ﻋﻤﯿﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و اﻣﮑﺎن ﻧﻔﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﯿﻔﺮی
وﺟﻮد دارد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﻮارد ﺧﺮد و ﮐﻮﭼﮏ اﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ آن را ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و از ﻃﺮق دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮی ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد .ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺎز آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﻘﺶ درﺳﺖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﯾﻞ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮان
از ﻋﺪم ﻣﺠﺎزات ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
درﺑﺎره واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﮔﺮدد.
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﻔﻬﻮم دﻗﯿﻖ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺮازﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﺬف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آﻣﺎر
ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان در ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم ﺳﻌﯽ در اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ آﻧﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد ،و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺎ آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ را در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻧﻔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﺎ وﻗﻮع آن ،در ﺻﻮرت اﺗﻔﺎق آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺠﺎی ﺑﮕﺬارد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ:
ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﻠﻒ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ و ﺑﺎ زﻧﺪان و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺑﺰار ﮐﯿﻔﺮی
ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ،اﻣﮑﺎن رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﻫﻤﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ،و
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻌﺪد روی ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﮐﻠﯿﺪی از اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮای ﺟﺮم اﻧﮕﺎری و ﻣﺠﺎزات
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ﺗﻼش ﺑﺮای اﺻﻼح او و ﺑﺎز آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ
از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
در ﻣﺒﺎﺣﺚ آﯾﻨﺪه ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺖ آورد ﻫﺎی ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

ﺣﻖ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن) ﺑﺨﺶ دوم(

 Elizabeth Haslamﻋﮑﺲ:
وﮐﯿﻞ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ – ﺣﺴﯿﻦ رﺋﯿﺴﯽ

ﺑﺨﺶ دوم :ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺮﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮآن اﺳﺘﻮاراﺳﺖ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺮاﺑﻄﻪ ﺧﻮﻧﯽ )ﻧﺴﺐ( ﮐﻮدک ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش و ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖدر
ﺿﺮروت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﻫﻮﯾﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ دو ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻫﺪاء ﺟﻨﯿﻦ و رﺣﻢ ﻫﺎی اﺟﺎره ای
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮاغ رﺣﻢ اﺟﺎره ای و ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺮادی
ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ازدواج ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺑﺎﻧﮏ اﺳﭙﺮم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻣﺪرن در
اﯾﺮان ﻓﺎرغ از ﻋﻠﻘﻪ زوﺟﯿﺖ و ﺑﺪون اﺣﺮاز ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻟﻘﺎح ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺑﺪون ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻮدک ﺣﺎﺻﻠﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮدک ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺧﺎرج از ازدواج
ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺷﺮﻋﯽ  ،ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و رﺳﻤﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ [ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ زن ﺟﻮاﻧﯽ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﭙﺮم ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آﻧﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ وﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان اﯾﻦ ﮐﻮدک اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را ]از اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ام
ﻣﻌﯿﺎرﺧﻮن ” ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎدر اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﮐﺸﻮری ﺗﻮﻟﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ازﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻮدک ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ”
در ﻓﺮض ﻧﺎﺑﺎروری ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رﺣﻢ اﺟﺎره ای دارﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ روش ﻣﻮارد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻮدک ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻄﻔﻪ و ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ
ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﺎدری ﮐﻪ او را ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽ آورد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﻗﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻫﻮﯾﺖ او در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر واﻗﻌﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد.
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻫﺪاء ﺟﻨﯿﻦ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺑﻪ رﺳﯿﻤﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس )Surrogacyرﺣﻢ ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﺎ اﻫﺪاء ﺟﻨﯿﻦ)
ﻣﺼﻮب  1382و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،ﺸﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﺎده ﺳﻮم آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه
اﺷﺎره ﮐﺮدﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و رﻫﺎ ﺷﺪن ﺟﻨﯿﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺛﺒﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر
در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺎز ﺗﺨﺼﺼﻰ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎرورى ،ﺑﺎ اﺣﺮاز رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﻰ زوج ﻫﺎى اﻫﺪا ﮐﻨﻨﺪه و اﻫﺪا ،ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و -ﻣﺎده  “۳ﻣﯿﺪارد:
”ﻫﻮﯾﺖ آﻧﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد اﺷﺎره آﻧﭽﻪ ﺑﺮای اﻫﺪاء ﺟﻨﯿﻦ و رﺣﻢ ﻫﺎی اﺟﺎره ای ﺿﺮورت اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف اﻫﺪاء
ﺑﺮای ][1ﮐﻮدک و ﺗﻌﻠﻖ آن ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻄﻔﻪ ﺗﺮدﯾﺪی راه ﻧﯿﺎﺑﺪ” .ﻧﺴﺐ“ ﻟﺰوﻣﺎ ﻋﻠﻘﻪ زوﺟﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﻨﺪه
در ﻣﺎده دوم آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺴﺐ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮاردادی دﻗﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻫﻮﯾﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد در ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد و اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ،ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ازدواج و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﯾﺐ
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﭘﯿﺶ از ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻄﻔﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان وﻟﯿﮑﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ زن ﯾﺎ ﻣﺮد
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت در ﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم دارﻧﺪ و ﻫﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.
درﺑﺎره اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮدن ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻮدک و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ او ﺣﺘﯽ در ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد
اﺷﺎره ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .در ﻓﺮض ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻄﻔﻪ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح در رﺣﻢ اﺟﺎره ای ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ][2اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺎده ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻫﺪاء ﺟﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﺎ در ﺑﺎره ﻧﻮزاد ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﮑﻮت ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪاﯾﯽ
ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻄﻔﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل رﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮدک وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺟﻨﯿﻦ و ﻋﺪم
ﺛﺒﺖ ﻫﻮﯾﺖ آن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ رادر ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺮض ﺟﺪاﯾﯽ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روی دﻫﺪ.

ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه و ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻤﻮاره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ آﻧﻬﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ،
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ را ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ از ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
وﺟﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
][3ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ در اﯾﺮان از ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ از ﭘﺪر اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻖ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﻫﻮﯾﺖ دو ﮔﺮوه از ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺪه و ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﺧﻮاﻫﻨﺪ
دﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺎدر اﯾﺮاﻧﯽ و ﭘﺪر ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﺎرﺟﯽ در ﺧﺎک اﯾﺮان
ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺶ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺪم روﺷﻨﯽ ﻣﻘﺮرات ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ،اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﭼﻮن ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر و اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان در ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﺮوه زﯾﺎدی از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
اﻓﻐﺎن و ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﻪ در ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﺮان ﺑﻮده اﻧﺪ  ،ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻮﯾﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﮓ  ،دﻓﺘﺮی ﺑﺮای ﺛﺒﺖ
اﻣﻮر ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻗﺎﻣﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز و ﻏﯿﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻤﺴﯿﺎری ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن رﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮوه زﯾﺎدی ﮐﻮدک ﻓﺎﻗﺪ اوراق ﻫﻮﯾﺖ در اﻃﺮاف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﯿﺰ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻬﺪ ،زاﻫﺪان و ﺗﻬﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
ازدواج ﻣﺮدان ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻃﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﻤﺎری ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق در اﯾﺮان و
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﺎده  1060ﺑﺮای ازدواج زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﺎرﺟﯽ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان
] [4ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ازدواج ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ از ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ و ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻖ آﻣﻮزش ،ﺣﻖ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺣﻖ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ از ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ ﺟﻨﺴﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮدن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ازﻣﺎدران اﯾﺮاﻧﯽ  ،ﮐﻮدﮐﺎن
][5ﻣﺘﻮﻟﺪ از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺧﺎرج از ازدواج ﻧﯿﺰ آﻣﺎری ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
اﻣﺮوز ﻗﺎﭼﺎق ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ،ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ ﺟﻨﺴﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی از ﮐﻮدﮐﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﻦ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﺪن ﺣﻖ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن و اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪی ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و دادن
ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻮﯾﺖ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﺳﯿﺐ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دارﻧﺪ .ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻖ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻗﺮار داﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ آﻣﻮزش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از
][6ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  40درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﮐﻮدﮐﺎن
ﻋﻤﺪه ][7ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ  24درﺻﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ راﻫﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻠﻪ ﺷﯿﺮآﺑﺎد در زاﻫﺪان و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﻬﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻮاﻧﻊ ﺛﺒﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ،دادن ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ازدواج و ﯾﺎ ﺧﺎرج از ازدواج و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ و
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻧﻮزادان ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ

ﻧﻤﻮد و ﻣﺎﻧﻊ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺪ.
در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺣﻖ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ و در ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﺣﺮاﺳﺖ از اﯾﻦ ﺣﻖ ﻻزم اﺳﺖ.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻓﻘﺪان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻧﻔﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
ﺣﻖ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﻫﺎ:
.ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ؛ رﺣﻢ ﻫﺎی اﺟﺎره ای و آراء ﻓﻘﻬﯽ؛ 1.
وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ زوﺟﻴﻦ اﻫﺪاء ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺟﻨﻴﻦ و ﻃﻔﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ” 23ﻣﺮر ﻣﯿﺪارد/5/:ﻣﺼﻮب  1382ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻫﺪاء ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺎده دوم 2.
”از ﻟﺤﺎظ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﻧﻔﻘﻪ و اﺣﺘﺮام ﻧﻈﻴﺮ وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اوﻻد و ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪ  2ﻣﺎده  976ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب  1313ﻣﻘﺮر ﻣﯿﺪارد :ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﭘﺪر آﻧﻬﺎ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺮان ﯾﺎ در ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه 3.
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ازدواج زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎرﺟﻪ درﻣﻮاردی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪاردﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اﺟﺎزه ﻣﺨﺼﻮص ازﻃﺮف دوﻟﺖ – ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺎده 4. 1060
اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻈﺎﻫﺮی ﺗﻬﺮاﻧﯽ در ”ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در ﭼﺮﺧﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ” ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ 5.
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺴﻨﺎ را در -ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮازش ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان 6.
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺰارش ﻣﻮرخ  25ﺷﻬﺮﯾﻮر  1393ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز را دراﯾﻦ راﺑﻄﻪ در 7.

ﺣﻖ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن)ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ(

 Robyn Jayﻋﮑﺲ:
وﮐﯿﻞ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ – ﺣﺴﯿﻦ رﺋﯿﺴﯽ
ﺛﺒﺖ ﺗﻮﻟﺪ و ﻧﺴﺐ ﺑﺨﺶ اول:
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺧﺸﻨﻮدی و ﯾﺎ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی اﻃﺮاﻓﯿﺎن از ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ واﻟﺪﯾﻦ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻮدک ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت و ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ و رﺷﺪ ﮐﻮدک
را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮدﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺮﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻖ ﻫﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﺣﻖ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺪرن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدک و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﻖ

ﺑﺮﺧﻮداری ﮐﻮدﮐﺎن از ﻫﻮﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺪر
و ﻣﺎدر وﻟﻮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺧﺎرج از ازدواج ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.
ﺣﻖ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ
ﺻﺎﺣﺐ اﻫﻠﯿﺖ )ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ( و ﺑﺮﺧﻮدار از ﺣﻘﻮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﻖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﻗﻠﯿﺖ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ درﺟﻨﮓ ﻫﺎ ،ﺑﺤﺮان ﻫﺎ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ از ﺧﺎرج از ازدواج ،ﺗﻮﻟﺪ
.در ﺷﺮاﯾﻂ اﻫﺪاء ﺟﻨﯿﻦ ،رﺣﻢ ﻫﺎی اﺟﺎره ای ،وﮐﻮدﮐﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه و ﻣﻬﺎﺟﺮ و ازدواج ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ
ﺑﻨﯿﺎن و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻖ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻨﺎء ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﯾﻦ
ﺣﻖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻓﺮد از دﯾﮕﺮان و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﻤﻪ
و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﻓﺮاد و رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﺣﻖ ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺣﻖ ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺠﺰا اﺳﺖ ،ﻣﻨﺸﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﺗﻮارث ،ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮداری از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
واﻟﺪﯾﻦ ،ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺣﻖ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن
اﺳﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻖ ،ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﻖ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و در ﺑﺨﺶ دوم ﺣﻖ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺐ و ﺛﺒﺖ وﺗﻮﻟﺪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر در ﺑﺨﺶ اول ﺑﻪ
را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و رﺣﻢ ﻫﺎی اﺟﺎره ای و اﻫﺪاء ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ از
اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺎﻋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮدی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﻣﺮوز و ﭘﺬﯾﺮش اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ و از اﻟﺰاﻣﺎت زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن دارد .ﻻزﻣﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻖ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮد ،ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ وی اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﻣﮑﺎن ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻨﺨﻄﺮ در اﯾﺎم ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮐﻮدک ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ را ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰاری ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ.
اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ از دو ﺟﻬﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﯽ
ﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻟﺒﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ از
ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻖ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دوم آﻧﮑﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ
ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .ﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدک ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺻﺮاﺣﺖ دارد .ﻣﺎده  8اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
اﺷﻌﺎر ﻣﯽ دارد:
ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺑﺪون ﻗﺎﻧﻮن را ﻃﺒﻖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و رواﺑﻂ  ،ﻧﺎمﻣﻠﻴﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد ،از ﻫﻮﻳﺖ ﺣﻔﻆ ﺑﺮاي ﻛﻮدك ﺣﻖ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻃﺮف ﻛﺸﻮرﻫﺎي 1.
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد .ﺗﻀﻤﻴﻦ
و ﻋﻀﻮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻮد ،ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻫﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط از ﺣﻘﻮق ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻤﺎم ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﻮدك ﻛﻪ در ﻣﻮاردي 2.
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد .ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻮق ﺣﻘﻮق ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺘﻴﻔﺎي را ﺑﺮاي ﻻزم ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي
در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ،اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻔﻆ ﻣﻠﯿﺖ ،ﻧﺎم و رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻔﯽ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﻧﻘﺾ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ اﺳﺖ:
ﺛﺒﺖ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻘﻮق اﺳﺖ و ﺛﺒﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺎﺳﺪاری از ﺣﻖ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﻮﻟﺪ1. :
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده اول ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻣﺼﻮب  1335و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ،ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﺪ ،ازدواج ،ﻃﻼق
اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺒﺖ وﻻدت اﺟﺒﺎری ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ][1و ﻣﺮگ از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻤﺪا ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻋﻼم وﻻدت ﻃﻔﻠﯽ ﻧﮑﻨﺪ ،در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺣﮑﻤﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ اﻋﻼم اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ و

ﻣﺎده  49ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻣﺠﺎزات  61روز ﺗﺎ  6ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﻧﻮزاد اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل درﺑﻨﺪ اﻟﻒ
ﻣﺎه زﻧﺪان را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻋﻼم ﻫﻮﯾﺖ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﻧﻮزادی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻘﺮرات ﮐﯿﻔﺮی ﻏﯿﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻟﺰاﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺛﺒﺖ ﺗﻮﻟﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪی از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﯾﺮات در ﻣﺎده  631ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎدر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎدر واﻗﻌﯽ ﻧﻮزاد و ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدن ﺗﻌﻠﻖ
][3ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺎدر ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﯾﺮان روی داده اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک از راﺑﻄﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ازدواج
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻧﻪ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪر او راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺛﺒﺖ وﻻدت ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد 17و  18ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺻﻮف ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
][4ﺷﺪ.
ﻋﻼﻗﻪ و ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﻮدک و واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺴﺐ1. :
از آن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدک اﺳﺖ و ﻣﻮاردی ﻣﻀﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻧﺴﺐ در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ و در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوع و ﻧﺎﻣﺸﺮوع در ﻣﻮاد  1166،1158و
 1167ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن و ﻧﺒﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺣﮑﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ
از ازدواج و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ازدواج از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻮدک ﺑﺎ وﺟﻮد ][5ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﻧﺴﺐ ﻃﻔﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺧﺎرج از ازدواج ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻤﯽ آورد.
ﺛﺒﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮدک ﻣﺸﺮوع و ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺸﺮوع درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﺮدد .از اﯾﻦ رو ﻫﻮﯾﺖ او ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻮدک ﻣﺘﻮﻟﺪ از راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﺸﺎء اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ وی ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﭙﺮدازد ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﻮارد زﯾﺎدی اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از رواج اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .ﻣﺜﻼ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت و ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪن در دادﮔﺎه ﻫﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻮدک از ارث و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ از
ﭘﺪر و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎده  1167ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻃﻔﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ از زﻧﺎ را ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ زاﻧﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﺻﻮاب و ﻧﺴﺠﯿﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ از رواﺑﻂ ﺧﺎرج از ازدواج ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت او ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺟﻨﯿﻦ و ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺎره اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺣﻢ ﻫﺎی اﺟﺎره ای ﯾﺎ اﻫﺪاء ﺟﻨﯿﻦ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
…اداﻣﻪ دارد
ﻧﻮﺷﺖ ﻫﺎ :ﭘﯽ
:ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻗﺎﻧﻮن 1.
وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ 1- .ﻣﺎده
ﺛﺒﺖ وﻻدت و ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ – .اﻟﻒ
ﻓﻮت و ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ وﻓﺎت .ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ – ب
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺖ ﻣﺮدم – .ج
ﺛﺒﺖ ازدواج و ﻃﻼق و ﻧﻘﻞ ﺗﺤﻮﻻت – .د
ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ وﻻدت ﺑﺮای اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ – .ﻫـ
ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﮐﻞ ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻞ وﻗﺎﯾﻊ و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ – .و
ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﻬﯿﻪ آﻣﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و اﻧﺘﺸﺎر آن – .ز
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻘﺮر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ – ح
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:اﺷﺨﺎص زﯾﺮ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪ ای از ﺷﺼﺖ و ﯾﮏ روز ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ :ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻣﺎده 1. 49
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اﻋﻼم وﻻدت ﯾﺎ وﻓﺎت ﯾﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف واﻗﻊ اﻇﻬﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ – .اﻟﻒ
ﯾﺎ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﮑﺮر ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﺎ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم از ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﮑﺮر اﺳﺘﻔﺎده و  18اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎً ﻋﺎﻣﺪاً ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ -ب
ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻫﻮم ﻣﺒﺎدرت ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ از ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی ﺧﻮاه ﺻﺎﺣﺐ آن زﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻓﺎت ﮔﻮاﻫﯽ ﺧﻼف واﻗﻊ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻣﺎ ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد وﻻدت و -ج
) ﯾﺎ وﻓﺎت ﮔﺮدد وﻓﺎت ﺷﻬﺎدت دروغ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت آﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮐﻞ وﻗﺎﯾﻊ و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد وﻻدت و -د
/10/68 ).اﺻﻼﺣﯽ 18
ﻣﺼﻮب  :1375ﻫﺮﻛﺲ ﻃﻔﻠﻲ را ﻛﻪ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪزدد ﻳﺎ ﻣﺨﻔﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ او ﺗﻌﺰﯾﺮات – ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎده 1. 631
را ﺑﺠﺎي ﻃﻔﻞ دﻳﮕﺮي ﻳﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زن دﻳﮕﺮي ﻏﻴﺮ از ﻣﺎدر ﻃﻔﻞ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪوﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
اﺣﺮاز ﺷﻮدﻛﻪ ﻃﻔﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺮده ﺑﻮده ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار رﻳﺎل ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻣﻮاد  17و  18ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال2. :
ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻓﺮﺿﯽ در ﻣﺤﻞ اﺳﺎﻣﯽ اﺑﻮﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺳﺎﻣﯽ ﻫﺮﮔﺎه اﺑﻮﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آزاد و  17-ﻣﺎده
ﻓﺮﺿﯽ ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻗﺮارﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  1273ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻣﺪارک ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻃﺒﻖ اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﺿﯽ ﺑﻮدن اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺪر وﻣﺎدر در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮر ﺛﺒﺖ اﺣﻮال وﻻدت ﻃﻔﻞ ﻓﺎﻗﺪ وﻟﯽ را ﺛﺒﺖ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺮای اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن اﻃﻼع ﺧﻮاﻫﺪ داد – .ﻣﺎده 18
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺮوج از آن ﻣﻤﻨﻮع ﯾﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﺟﺎزه ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ،ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح – ﺗﺒﺼﺮه
ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻏﯿﺮه ،ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻃﻼع واﻗﻌﻪ و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺻﺎﺣﺐ واﻗﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ :اﺳﺪی ،ﻟﯿﻼ ﺳﺎدات ،ﺣﻖ ﮐﻮدک ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ؛ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺷﻤﺎره  49ﭘﺎﯾﯿﺰ1. 87
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ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ازاﺑﺘﺪای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﯾﺮان از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن آﻧﺮا ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ دﻟﯿﻞ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری آن
ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودی در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ و دﻻﯾﻞ آن
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﻋﺪم ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد و ﺟﻮان ﺗﺮ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان از زواﯾﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داد.
ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ اﻋﻼم رﺷﺪ  33درﺻﺪی ازدواج ﻣﻮﻗﺖ دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﻃﯿﻒ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج را ﺑﺮﻣﯽ
ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺳﺎﺧﺘﺎر ازدواج ﻣﻮﻗﺖ را ﺑﺮای ][1ﺷﻤﺎرد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ او ﻣﺮدان ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ،روﺣﺎﻧﯿﻮن و اﻓﺮاد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ آﻣﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺮاﺑﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺬﻫﺐ ،روﺣﺎﻧﯿﻮن و
اﻓﺮاد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺒﺐ روﻧﻖ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ
آن ،ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻣﺠﺎزات ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪن
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﺑﺎور ﻣﺬﻫﺒﯽ ،از ﺑﯿﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ از اﯾﻦ اﻣﺮﺳﺒﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ” .ازدواج ﻣﻮﻗﺖ“
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺮاد زﯾﺎدی را از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻘﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮای ازدواج ﻣﻮﻗﺖ درﻫﻤﯿﻦ
دﺳﺘﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰاﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ازدواج ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺗﺪاوم ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری آن دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ در ﻓﻀﺎی واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ و ازﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل  1313ﺑﻪ اﻗﺘﺒﺎس از ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب [2] 1392ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ از ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮاد  1075ﺗﺎ  1077ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص دارد.
][3ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ازدواج داﺋﻢ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺳﺎﺧﺘﺎرﺣﻘﻮﻗﯽ آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺛﺒﺎت ﺳﻨﺘﯽ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﺗﻐﯿﯿﺮی رخ ﻧﺪﻫﺪ و ﮐﻤﺎﮐﺎن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺪه ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری در ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺻﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎری ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ،ﻣﻮﺟﺐ
ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ازدواج ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪن آن ﻧﺎﻓﯽ ﺣﻘﯽ ﺷﻮد .ﺛﺒﺖ ازدواج اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاردی
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﺪه و ﺟﺰء در ﻣﻮارد ﻣﺤﺪود ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و
ﺗﺼﻤﯿﻢ دو ﻃﺮف اﻋﻢ از ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ دﯾﮕﺮی در آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ازدواج ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺘﯽ و ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺎز ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .زﻧﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج ﺟﺰء در ﻣﻮارد ﻣﺤﺪودی ،ﻏﯿﺮاز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺼﯿﺐ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ.
ازدواج ﻣﻮﻗﺖ و ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن در ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﺮد ﺑﻮدن ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری دارﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺮارﺑﮕﯿﺮﻧﺪ دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج ﻧﯿﺰ در ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ،زن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ آﺷﮑﺎرﺷﺪن و اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺪارد ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎرداری ﻣﺠﺒﻮرﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻮزاد
ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺴﭙﺎرد ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ او دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻓﺮض ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺪت ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ،اﯾﻦ زن ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺶ رﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ از او ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﮐﻮدک ﻧﺎﺷﯽ از
اﯾﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن از ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪون ﺗﺼﻤﯿﻢ و در اﺛﺮ

ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺮی در ﭘﯿﺶ رو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ رواﺑﻂ
ﻣﺮد ﺑﺎ زن داﯾﻤﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری در ﺷﮑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن را
ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده و اﻋﻀﺎء آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
اﯾﻦ ﺣﻖ زن داﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮش ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺑﺎ زن دﯾﮕﺮی ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻖ داﻧﺴﺘﻦ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ آن زن
ﻣﻮاﻓﻖ و ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎزد و
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ واﮐﻨﺶ وﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وا ﻣﯽ دارد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺪون ازدواج ،رواﺑﻂ آزاد ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺶ
از ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻃﺮﻓﺪار دارد.
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،زﻧﺎن وﻣﺮدان و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺿﺮورت
دارد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل ارﺗﺒﺎط ،ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻘﺒﻮل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﻫﺎ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار
ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.
رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻟﺬت ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮان ﺷﻮد .ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺣﺘﯽ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
ﻋﻨﻒ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺿﺮورت دارد ،ﺗﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف زن و ﻣﺮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار داد ،و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ازدواج ﻣﻮﻗﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻮاﻧﻊ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ وﺿﻊ ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﯾﺪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ،و ازدواﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد را از ﺣﯿﺚ ﺣﻘﻮق زن و ﮐﻮدک ﻣﺎﻧﻨﺪ ازدواج داﯾﻢ ﻓﺮض ﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری ازدواج ﻣﻮﻗﺖ از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮط ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری ﺑﺎﺷﺪ” ،ﻓﺮض ﺑﺮاﺑﺮی دو ﻃﺮف“ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺣﻘﻮﻗﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺟﻮاﻧﺎن و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
و در ﻓﺮض ﻣﺴﺘﻮر ﺑﻮدن اﺻﻞ آن ،ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ و
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺟﺪی ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻣﮑﺎن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و از اﻧﺤﺼﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺎص ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮدار ﺷﻮد.
.ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ  33درﺻﺪی ازدواج ﻣﻮﻗﺖ؛ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از 1.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ از ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ از ﻓﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮات ازدواج و 2.
ارث ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات و اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺎده 21ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮرﯾﺖ و اﺳﺘﻮاری رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻧﮑﺎح داﺋﻢ را 3.
ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﺛﺒﺖ آن در
ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ:
1ـ ﺑﺎردارﺷﺪن زوﺟﻪ
2ـ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ
3ـ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻘﺮ ﺑﺮ ﺑﺰﻫﮑﺎری زﻧﺎن

وﮐﯿﻞ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ – ﺣﺴﯿﻦ رﺋﯿﺴﯽ
او را در زﻧﺪان دﯾﺪم ،زﻧﯽ ﻻﻏﺮ و ﺟﻮان ﮐﻪ رﻧﺞ زﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻧﺸﺎﻧﺶ ﻣﯽ داد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﮐﻼﻧﻢ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم،
از ﻣﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮد .اﻧﺪوه او ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺑﻮد ﻫﻢ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﺮد اﺷﮏ زن از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻨﺪ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﻫﺎﯾﺶ را از ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺎ ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﻞ دو ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮوﯾﯿﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه وﻣﺎه ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اش در
دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر درﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ  ،رای اﻋﺪام او را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ وی ﻧﯿﺰ رد ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﺎ اﻣﯿﺪاﻧﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﻦ از اﻋﺪام وﺟﻮد دارد؟ ﭘﺎﺳﺦ دادم ﺗﻨﻬﺎ راه ﻋﻔﻮ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪدا در ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ
ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﯿﻤﺎری در ﺧﺎﻧﻪ دارﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻔﻮ وﺟﻮد دارد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎ
اﻣﯿﺪ ﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدﯾﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﻋﻔﻮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ .
وﻗﺘﯽ از زن درﺑﺎره ﭼﺮاﯾﯽ ﺣﻤﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺳﻮال ﻣﯿﮑﻨﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﺶ را ﻣﯽ ﻓﺸﺎرد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﻪ اش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭘﺴﺮم ﺑﻮد ،او ﺳﺮﻃﺎن دارد و ﺑﺮای درﻣﺎﻧﺶ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،ﺷﻮﻫﺮم ﻫﻢ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎده ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺷﮑﻢ ﭼﻬﺎر
ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن را ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪ دار ﺑﻮدم ،آﺧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺮﻓﺘﻢ .در روﺳﺘﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪم و روﺳﺘﺎی ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺪرﺳﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ
اﺑﺘﺪاﯾﯿﺪاﺷﺖ.
ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻠﺨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻼس ﭘﻨﺠﻢ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدم ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪم و ﺗﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮدم وﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ در
ﻣﺰرﻋﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﻣﯿﻮه ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽ رﻓﺘﻢ و ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﮐﺮدم ،ﮐﻤﮏ ﺧﺮج ﺑﻮدم  ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻮدﮐﯽ رﻧﺞ ﻓﻘﺮ را ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺑﻌﺪش ﻫﻢ
وﻗﺘﯽ ﻓﻘﻂ  15ﺳﺎل داﺷﺘﻢ ﻣﺮا ﺷﻮﻫﺮ دادﻧﺪ  16ﺳﺎﻟﮕﯽ اوﻟﯿﻦ ﺑﭽﻪ ام دﻧﯿﺎ آﻣﺪﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﮔﺮﯾﺒﺎن روﺳﺘﺎی ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻮﻫﺮم ﺑﯿﮑﺎر
ﺷﺪ.ﯾﮏ روز ﻫﻢ اﺳﺒﺎب و اﺛﺎﺛﯿﻪ را ﺑﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر راﻫﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،ﻣﺪﺗﯽ ﺷﻮﻫﺮم ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺣﺪاﻗﻞ
ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ داﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او از ﻃﺎق ﺑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﻟﮕﻨﺶ ﺷﮑﺴﺖ و ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮاﺗﺶ آﺳﯿﺐ دﯾﺪ ،و ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺷﮑﺎﯾﺖ از
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ.اﻧﮕﺎر آﺳﻤﻮن و رﯾﺴﻤﻮن ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻦ از ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﻢ.
ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮑﻢ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ .ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻻﻋﻼج ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎﻧﺶ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ رﻓﺘﻢ ،اﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﺑﻮدم و دو ﺗﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﮐﻪ روی دﺳﺘﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﺳﻮادی ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﮐﺎری ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮدم و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻫﯽ و
ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺴﺮم ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮاز روز ﮐﻼﻓﻪ ام ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﭽﻪ ام ﺟﻠﻮم ﭘﺮ ﭘﺮ ﻣﯿﺰد .ﺑﻪ ﻫﺮ دری ﻣﯽ زدم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ راﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .ﻣﺪﺗﯽ دور ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﮐﺮدم  ،اﻣﺎ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن زﯾﺎد ﺑﻮد و ﺷﻮﻫﺮم ﻫﻢ ﺗﻮان ﮐﺎرﻧﺪاﺷﺖ.ﺗﺎزه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی او ﻫﻢ ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﺑﺮوم ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺟﻨﺲ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﯿﺎورم و ﺑﻔﺮوﺷﻢ ،ﻣﺪت دوﻣﺎﻫﯽ را ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﯽ رﻓﺘﻢ و ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻐﺎزه
دارﻫﺎ و ﯾﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﻫﺎ ﭘﺎرﭼﻪ و ﭘﻮﺷﺎک ﻣﯽ آوردم ،ﮐﺎرش ﺑﺪ ﻧﺒﻮد ،ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻣﯽ ﺧﻮرد اﻣﺎ ﺑﺎز ﮐﻔﺎف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﻧﻤﯽ داد.اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ
رﺳﯿﺪ ﺑﻐﻀﺶ ﺗﺮﮐﯿﺪ وﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد  ،ﺻﺒﺮ ﮐﺮدم ﺗﺎ آرام ﺷﻮد .ﮐﻤﯽ آب ﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ آﻗﺎﯾﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم.ﻣﺮدی ﮐﻪ

ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش ﻣﻦ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮدن ﮐﻠﻔﺖ آﺷﻨﺎ ﮐﺮد .ﮔﺮدن ﮔﻠﻔﺖ ﯾﮑﻪ ﮐﺎرش ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮد،ﻤﺮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:دو ﮐﯿﻠﻮ ﻫﺮوﺋﯿﻦ در
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ دﻫﻢ و در ﺷﯿﺮاز ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ دﻫﻢ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم و ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم .ﻣﻮاد را ﻃﻮری
ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻮدروی ﺑﺪﻧﻢ ﺟﺎﺳﺎزی ،ﻮ ﻣﻦ را ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ اﺗﻮﺑﻮس را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﯾﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ اول را رد ﮐﺮدم وﻟﯽ در دوﻣﯿﻦ اﯾﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ را ﭘﯿﺎده ﮐﺮدﻧﺪ؛ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرزﺳﯽ ﻓﻮرا
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪم.ﭘﻠﯿﺲ ﮔﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮاد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ دادن ﻧﺸﺎﻧﯽ او ﻓﻮرا،ﭙﻠﯿﺲ او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮد اﻣﺎ آﻧﻘﺪرﺳﺮﻋﺘﺶ زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺗﺼﺎدف ﮐﺮد و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮت ﺷﺪ.
ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪم و دو ﮐﯿﻠﻮ ﻫﺮوﺋﯿﻦ روی دﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺣﺮﻓﻢ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎزه اﮔﺮ ﺑﻮد ﻫﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد او ﻣﺠﺎزات ﺧﻮدش داﺷﺖ و ﻣﻦ
ﻫﻢ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮدم .ﻣﻦ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪم ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺮف ﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺎور ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه ﻣﻦ ده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل
ﻧﮑﺸﯿﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع ﻧﺪاﺷﺘﻢ  .وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی ﻓﻘﻂ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺨﺸﺶ و ﻋﻔﻮ ﮐﺮد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﺪ .
از ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻦ ﺑﺎ آن زن ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد و او ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﻋﺪام ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ
در ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ ﻣﺠﺪدش را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ دادﮔﺎه و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺮ و
زن ﺑﻮدن ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﺷﻮد ،ﻓﺮق ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد.ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺑﯽ ﺣﺴﺎب از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﮐﻤﺘﺮ در
ﻣﻌﺮض ﺑﺎزداﺷﺖ و دﺳﺘﮕﯿﺮی اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺮ و ﻧﺪاری در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺟﺰء ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم راﻫﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوت دارد .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ اﮔﺮ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻫﯿﭽﮕﺎه دﺳﺖ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﻣﺠﺪد ﺟﺮم ﻧﻤﯽ زﻧﺪ.ﺳﻬﻢ او از
ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﻬﻢ او رﻫﺎﯾﯽ از ﻓﻘﺮ ،ﺣﻖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ و درﻣﺎن اﺳﺖ.
در ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮدای ﭘﻮﻟﺪار ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺳﻮدا ﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﻟﺪار
ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن زﺧﻢ ﻋﻤﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﻢ ﺳﻮاد وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .او ﺑﺮای ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﻬﻤﺶ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮای درﻣﺎن ﮐﻮدﮐﺶ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ داﺷﺖ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻮاد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارد و راﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺖ ﮐﻮدﮐﺶ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر زﻧﺪان و دادﮔﺎه و ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ

 Georgie Pauwelsﻋﮑﺲ:
وﮐﯿﻞ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ – ﺣﺴﯿﻦ رﺋﯿﺴﯽ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان درﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺣﺪ ﻣﯿﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف و ﮐﻮدﮐﺎن ”ﻫﺮ ﮔﺎه ﺳﺨﻦ از ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ازدواج و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻧﺰاع“
ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد ﺗﺎ ﭼﺎره ای ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ .در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﻪ

ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر و دراﺑﺘﺪا ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ و ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
”ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .
ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ازدواج و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ روزﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار و در ﺳﻄﺢ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد ﺗﺎ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﺰاع ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺘﻌﺪد را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭼﺎره ای ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
در اداﻣﻪ روزﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺒﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﭘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ازدواج دو دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺪ،دار 12 ،ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎن  41ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ازدواج ﻣﯽﭘﺮﻧﯿﺎن  38ﺳﺎﻟﻪ ،ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺧﺎﻧﻪ
دوﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ،ﻣﻘﯿﺪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی و ﮐﻮﺷﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر ﻧﺎم ﭘﺮﯾﺴﺎ و ﭘﺎرﻣﯿﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺮﻧﯿﺎن زﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده
زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ؛ زﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎن او را ﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮﮐﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺮاﻓﺮازی ﺧﻮدش ﻣﯽداﻧﺴﺖ .او از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎریاش
ﻫﻤﺴﺮش ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﻮد .رود ،از ﻟﺤﻈﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮدش را وﻗﻒ ﻫﻤﺴﺮش ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ او ﺑﻮد ﮐﻪﻣﯽ
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ دوش ﭘﺮﻧﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ دراﯾﺖ ،ﺧﻮشﻓﮑﺮی و اﻗﺘﺪار او ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺛﺮوت زﯾﺎدی دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﺪ.
ﮐﻪ ﭘﺪرش دو ﻫﻤﺴﺮ داﺷﺘﻪ و او ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ زن دوم اﺳﺖ .ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﻣﺤﺒﺖ ای ﺑﺰرگ ﺷﺪهﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ازﺣﺎل ﺳﺎﻣﺎن ،او در ﺧﺎﻧﻮاده
ﮐﺮد.ﺑﺎ ﭘﺮﻧﯿﺎن ،درﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺘﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﺪﯾﺪه و ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ازدواج ﭘﺪر و ﻣﺎدر
از ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﻋﻘﺪ ،ﺳﺎﻣﺎن ﺳﺎک دﺳﺘﯽاش را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﺮﻧﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﺴﺮ آنﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺐﺷﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎن ورزﺷﮑﺎر ﺑﻮده و در ﺣﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻧﺸﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد او را ﺑﻪ ﻣﻮادﻣﺨﺪر واﺑﺴﺘﻪﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﯿﺮد .در آﺧﺮﯾﻦﻫﺎی او ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و اﻫﺎﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﭘﺮﻧﯿﺎن ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﻮﻫﺮش ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ
ﺑﻨﺪ ﻃﻼی او را ﺑﻪ زور از ﮔﺮدﻧﺶ ﮐﺸﯿﺪه ورا داﺧﻞ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ رﯾﺨﺘﻪ ،ﮔﺮدن اشﻣﻮرد ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻌﺘﺎدش او را ﮐﺘﮏ زده ،داروﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﭘﻮﻟﯽ او را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﮐﺮدن دو دﺧﺘﺮش ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ در اﮐﻨﻮن ﭘﺮﻧﯿﺎن ﻫﯿﭻ ﺳﻬﻤﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوازده ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش ﺑﻪ ﺑﺰرگ
ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،در اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮده ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ واروﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.آﻏﺎز ﻣﯽ ﺧﻮﺑﯽﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪﺳﺎل ﻫﺎآن
ﺗﻮاﻧﺪﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ او ﺑﯿﺎﯾﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻬﺮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﺎن ﺳﺴﺖ ﺷﺪه،ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽﺣﺎل ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭘﺮﻧﯿﺎن و ﺳﺎﻣﺎن و ﭘﺎﯾﻪ
ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ او را دراﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎری ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﻧﯿﺎن ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ،
وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺳﺎﻣﺎن ﺷﻮد واداﻣﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﺮای ﭘﺮﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﺣﻞ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦ زن درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﻼق دراﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و
وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮد ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪآن ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺑﺮای زن ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ﺑﺪونﻣﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد،
اﮐﻨﻮن اﮔﺮ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﯿﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ او ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،در ﺻﻮرت ﻃﻼق ،ﺟﻮاﻧﯽ و ﻋﻤﺮ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ،ﺑﯿﻤﺎری و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ،زاﯾﻤﺎن و
ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻮدﮐﺎن ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ او ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟ اﯾﻦ زن و ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ او) ،در ﺻﻮرت ﻃﻼق( ﻧﻪ ﺣﻖ دارﻧﺪ
ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ ،ﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻪ ﺳﻬﻤﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪﮐﻨﺎر ﻓﺮزﻧﺪان
!ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دراداره ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد
او ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺪون داﺷﺘﻦ
ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ؟ ﺗﮑﻠﯿﻒ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ او ﭼﯿﺴﺖ؟
اﮔﺮ ﻧﯿﻤﯽ از ﺛﺮوت ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﻧﯿﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻤﺪن دﻧﯿﺎ ،ﺳﺎﻣﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﻃﻼق ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺼﻒ داراﯾﯽ ،ﻧﯿﻤﯽ ازدرآﻣﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ او در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻘﻂ دراﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﺎﻧﻮن در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺮﻧﯿﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺮﻧﯿﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ راﻫﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن
!ﭘﺮﻧﯿﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ،
!زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزﻧﺪه ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ زن اﺳﺖ
اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎن و ﭘﺮﻧﯿﺎن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ زن ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ :ﺳﺎﻣﺎن ﭘﺮﻧﯿﺎن را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽاﻧﺪازد و
ﮐﻨﯽ وﮐﻨﻢ و ﻣﯿﺮی ﮔﻮرت را ﮔﻢ ﻣﯽات ﭘﺮت ﻣﯽرا ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﮏ ﺗﻮی ﺻﻮرت اتﺗﻮ دو راه داری ،ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ“ ﮔﻮﯾﺪ:ﻣﯽ
ﻫﺎ ،ﻣﻦ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدمﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺑﭽﻪ ﺗﻤﺮﮔﯽﮔﺮدی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﯾﺎ ﺑﺮﻣﯽﻫﺎ را ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﭽﻪﭘﺸﺖ ﺳﺮت را ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ
”ﮐﻨﻢ.را ﻣﯽ
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ راه دوم را اش را ﻧﺪارد،ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن روﺑﺮو اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺧﺎﻧﻮادهﺧﺎﻃﺮ ﺑﭽﻪﭘﺮﻧﯿﺎن ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺒﻮد .ﺳﺎﻣﺎن ﻫﺮروز ﭘﺮﻧﯿﺎن را آزار روﺣﯽ داده و ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ رﮐﯿﮏ او و ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽداد .درﻧﻬﺎﯾﺖ
ﮐﺘﮏ زد و ﮐﯿﻔﺶ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ او ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮد ،ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ”ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺟﻠﻮی ﺟﻤﻌﯽ او را ﺷﺪﯾﺪا
ﻃﻼی او را از ﮔﺮدﻧﺶ ﮐﺸﯿﺪ و او را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺖ.
ﭘﺮﻧﯿﺎن در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﻪﺧﻮد ﻣﯽﻟﺮزد و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺟﯿﻎ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﭘﺮﻧﯿﺎن اﺳﺖ و ﮐﻮﻟﻪﺑﺎری از ﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮاﻫﺮش رﻓﺘﻪ
!اﺳﺖ
اﻣﮑﺎن دﻓﺎع از ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد؟ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻻزم ﺑﺮای در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﺑﺪون ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد در ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،
دﻟﯿﻞ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ،از ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﺮا اﯾﻦ زن ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ اﻣﺎ او ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮش ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،ﻣﮕﺮ ﺟﺰ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺮد ﺑﻪ دﯾﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ،در دادﺳﺮاﻫﺎ و دادﮔﺎﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی
ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﮕﺮی دارد؟ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺮای زن ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮد ﻣﺘﻤﻮل ﯾﮏ ﺟﺎﯾﺰه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت زن
ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد را ﻫﻢ از دﺳﺖﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﻼق ﺑﺮای ﯾﮏ زن ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖﺗﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽاﻣﺎ اﮔﺮ دﻗﯿﻖ دﺳﺖ آورد،ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﻪﻣﯽ
داده و ﺣﺎل از ﺳﻮی ﻣﺮدی ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺳﻮد و ﻓﺎﯾﺪهای ﺑﺮای اﯾﻦ زن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
ﺑﺎ درک زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﯿﻦ زنﻫﺎﯾﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد و ﻧﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻓﯽ از زﻧﺎن در دوران زﻧﺪﮔﯽ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و اﺛﺮات آن را ﺑﻪوﺿﻮح دﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪﯾﺪ و ﺟﺪی ﺑﺎ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺧﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از دﯾﮕﺮ
ﺣﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و زﻣﯿﻨﻪﯾﮏ راه راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻃﻼق
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺮای واردﺷﺪن زﻧﺎن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ زﻧﺎن را ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺴﺎزد.

