اﺗﻬﺎم او "زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ" ﺑﻮد
ﻣﻬﺮی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ – وﮐﯿﻞ– ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
دادﮔﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داد .ﭘﺮوﯾﻦ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﺗﻬﺎم او“ زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ ”ﺑﻮد و ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدره ،ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﺴﺎررا
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺷﻮﻫﺮ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺟﺮم“ زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ ”در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ” ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ” ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ را از ﻣﺠﺎزات“ ﺣﺪود اﻟﻬﯽ ”ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد“ ﺳﻨﮕﺴﺎر ”ﯾﮑﯽ ازآﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺟﻠﺴﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ،ﻧﻘﺶ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ“ اﻧﺴﺎن ”ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﭘﺮوﯾﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎرج از ازدواج اﻗﺮارﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺮد ﻫﻢ ﺟﺮم او ﻫﻢ در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺣﻀﻮر دارد .وﻟﯽ ﻣﺮد ﻫﻢ
ﺟﺮم ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب“ زﻧﺎ ”ﺳﺖ و وﺻﻒ اﺣﺼﺎن ،ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل او ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﻣﺠﺮد
اﺳﺖ و زن ﻧﺪارد .وﮐﯿﻞ او ﻫﻢ در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺟﺮم ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از ازدواج
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ زن ﺷﻮﻫﺮ دارد و ﻇﺎﻫﺮا دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺘﻊ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺮ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ،ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮد ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻫﻤﺎن ﺟﺮم ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮی
ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﮐﻪ
زن ﻫﻢ ﺟﺮم او ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﺸﻮد ،ﺗﻔﺎوت دارد .ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺮد ﻫﻢ ﺟﺮم ادﻋﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ زن ﻣﺘﺎﻫﻞ اﺳﺖ .در
ﻫﺮ ﺣﺎل از ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﺣﺪ زﻧﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ.
آﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ زن ،دﺳﺘﺶ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  ،وﮐﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و او را از
ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ؟ ﺻﺤﻨﻪ را زﯾﺮ ﭼﺸﻢ دارم .وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ زن ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ وارد دﻓﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮﮐﻠﺶ ﺣﺘﯽ در ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ در
ﺟﻠﺴﻪ اﻗﺮار ﮐﺮده .ﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺎر .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،از وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﮐﺎری ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻦ اﻧﺪازه اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
دارد؟
دﻓﺎع از زن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .دﺳﺖ وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎ روی ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻣﯽ داﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻮﮐﻠﺶ ،ﻫﻤﺴﺮ ﺟﻮان و زﯾﺒﺎﺋﯽ دارد ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ او را ﺻﯿﻐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺎﺿﺮان در ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﯾﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺪارد .ﮐﺎر ﺧﻼف ﺷﺮع ﮐﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
وﮐﯿﻞ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :ﻣﺮد ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮ داﺋﻢ ﻣﯽ آﻣﺪه و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ دﯾﺪار ﻣﯽ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺷﺐ آﻧﻬﺎ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﮐﯿﻞ
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻬﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان زن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای زن ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ داﺷﺘﻪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻤﻨﯿﺎت
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوع ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﻘﻬﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼم در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﻮﮐﻞ را از اﺗﻬﺎم“ زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ ”ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
دادﮔﺎه ﺷﻮﻫﺮ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺮد از ﻣﻮازﯾﻦ ﻓﻘﻬﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺼﯽ دارد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎل او ﻧﺎﻣﻮس ﻣﻦ
اﺳﺖ و ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ او ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﮕﯽ ﻧﮑﺮده ام ،ﺑﯽ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮت ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﻦ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﺪ.
آﺑﺮوﯾﻢ ﭘﯿﺶ در و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و اﻫﻞ ﻣﺤﻞ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺑﺸﻮد .اﺻﻼ ”ﺑﻪ او ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻪ ﻣﻦ زن دﯾﮕﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ام .ﺣﮑﻢ
دﯾﻦ را اﺟﺮا ﮐﺮده ام.ﺧﻼف ﮐﻪ ﻧﮑﺮده ام .وﮐﯿﻞ ﺷﻮﻫﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﮔﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺿﻌﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺗﻘﻼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮد را رﻓﻊ و رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ.
ﻗﺎﺿﯽ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ را ﮐﻪ ﭘﺸﺖ در اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮی ﻣﯽ زده و ﻏﺮوب از زن وﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﯽ داده و ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺣﻀﻮرش ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮده و زن ﻫﻤﻮاره از او
ﻧﺰد ﻫﻤﮕﺎن اﺑﺮاز ﮔﻠﻪ ﻣﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و اﻇﻬﺎرات ﺷﺎﮐﯽ را ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻮﻫﺮ را ﺳﻮال ﭘﯿﭻ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ از
وﻗﻮع راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎرج از زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ:

زن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آن ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺘﻊ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ از“ زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ ”ﺗﺒﺮﺋﻪ و اﺗﻬﺎم او ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ“ زﻧﺎ” .ﺳﺎﯾﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎک
ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﮕﺴﺎر ﯾﺎ اﻋﺪام ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺠﺎزات ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق.
اﮔﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ داوری ﮐﻨﯿﻢ ،زن اﺳﺎﺳﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﺷﺪ .ﭼﻮن ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ او ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﮕﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮده و او را درﻣﺸﻘﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار
داده ﺑﻮد .ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮع ،زن زﯾﺒﺎﺗﺮ و ﺟﻮان ﺗﺮی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﻋﻘﺪ ﮐﺮده وزن داﺋﻢ او ،ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮازی ﺑﺮای ﮐﺎم
ﺟﻮﺋﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻋﺴﺮو ﺣﺮج ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ زن ﮐﺎﺳﻪ ﺻﺒﺮش ﭘﺮﺷﺪه و ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از
ازدواج ﺗﻦ داده اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﻧﮕﯿﺰه ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم را“ ﻗﺎﻧﻮن ”اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد اﻧﻮاع اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﺑﺮای ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ داده و ﻫﻤﻪ را از
زن درﯾﻎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﺷﮑﺎﯾﺖ از زن ﺧﻼف ﮐﺎر را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﮐﺸﺘﻦ او ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن داده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ؟
راﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎری ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺎری ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دارد ،ﯾﮏ ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﻫﻢ ﺑﺨﻮرد؟ﻌﻘﻞ و ﻋﺪاﻟﺖ
را وﺳﻂ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻣﻬﺮی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ،وﮐﯿﻞ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :در ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﻪ
روﺷﻨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ،از ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ درﺟﻪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن رﺿﺎﯾﺖ دﻫﻨﺪ وﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ
ﻫﺪف ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺎ آن زﻣﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ،روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای دادﺧﻮاﻫﯽ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻤﻮده ﺷﻮد .ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ ”ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت در دﺳﺘﺮس زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
راﻫﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻮﻫﺮﺷﻮﯾﺪ .ﯾﺎ درﻫﺮ ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻪ درﺳﺖ آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪه و ﺑﺮای ﻫﻢ دردی ﺑﺎ ﺷﻤﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ .زود ﺟﺎ ﻧﺰﻧﯿﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪه و ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﮔﻮاﻫﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻃﻮل درﻣﺎن ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺎن ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻒ
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﻀﺮوب و ﻣﺠﺮوح ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺖ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺠﺎزات ﺿﺎرب را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ،
ﺻﺮف ﻧﻈﺮاز راﺑﻄﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺿﺎرب و ﻣﻀﺮوب ،ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ و دﻻﻟﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاﻧﻨﺪ و
ﺷﻤﺎ از ﻓﺮط ﻧﻮﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ.
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ” .ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ“ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ 3.
در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ،ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ را زود ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ
و اﺳﯿﺮ اﻧﺪرزﻫﺎ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻫﺎ ﺷﻮد.
1.
2.

اﮔﺮ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ و ﮔﻮاﻫﯽ ﻃﻮل درﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﺮادرﯾﺎ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ 4.
ﮐﻪ ﺿﺮب و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺑﺎ ﺷﻬﻮد اﻋﻢ از زن ﯾﺎ ﻣﺮد ،ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ”ﺟﺮح را ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﻃﻮل درﻣﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ  ،و اﺣﯿﺎﻧﺎ
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ و ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻫﺮ را در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
دادﮔﺎه وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ ﺑﺎﺷﺪ5. .
زن ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ”اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺒﺮﺗﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺳﻨﺖ ﮐﻬﻦ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ 6.
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻧﺮم ﺧﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ”ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺴﻮزد و ﺑﺴﺎزد و دم ﻧﺰﻧﺪ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺷﻤﺎ را از ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﺪ .او ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺷﯿﻮه را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ:
–ﺑﻪ ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﺪ .اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﺗﺎن ﮐﻨﺪ ،ﺗﺮﺣﻢ ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و ﺧﺪا را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ای را ﮐﻪ ﺑﺎز ﮐﺮده اﯾﺪ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ .ﯾﺎ ﻣﯽ روﯾﺪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ آن را ﻣﺴﮑﻮت ﻣﯽ
ﮔﺬارﯾﺪ .در ﻫﺮ دو ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﻮد زﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
–ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪﺗﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻃﻼق ﺗﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ روز ﺳﯿﺎه ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﮐﺮاﻣﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ و ﭘﯿﮕﺮد را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻨﺠﺮﺷﻮد.
–ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺷﻤﺎ را راﺿﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار
ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺷﻮد.
–در ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ،ﻗﺎﺿﯽ از زن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد.
در ﺻﻮرﺗﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺮد در ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺘﺒﯽ و رﺳﻤﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﺪ .آن وﻗﺖ
ﯾﮏ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﺪه از ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ اﺻﻼﺣﯽ دادﮔﺎه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آن را در ﺟﺎی اﻣﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ دو ﺧﺎﺻﯿﺖ دارد:
اﮔﺮ ﻣﺮد در رﻓﺘﺎر ﺧﻮد از ﺗﺮس دادﮔﺎه و دادﮔﺎه ﮐﺸﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد رﺳﯿﺪه اﯾﺪ1. .
اﮔﺮ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ اﺻﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ و اﻣﻀﺎی او ذﯾﻞ آن اﺳﺖ ،ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه ای اﺳﺖ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ؛ ﮐﻪ ﺑﺎزﻫﻢ او را ﺑﻪ 2.
اﺳﺘﻨﺎد آن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﮑﺸﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻗﺎﺿﯽ و اﻣﻀﺎی ﺧﻮدش ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن را دوﺳﺖ دارﯾﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺗﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﺋﯿﺪ .ﺗﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ از ﺑﺎب“ دﯾﻪ ”ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺎﻻ در ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ وادارش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﺮود و رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﯿﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﯾﺎ
ﮔﺰارش اﺻﻼﺣﯽ ،ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺪارک ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮﻋﺖ وﻗﻮع ﻃﻼق و اﺧﺬ اﺟﺎزه از دادﮔﺎه ﺑﺮای ﻃﻼق ﮐﻤﮏ ﺗﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ
زﻧﺎن ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻧﺪﯾﺶ ﭼﻨﺪ ﻓﻘﺮه از اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺷﺪه و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت اﺻﻼﺣﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﻼق ﺣﺴﺐ ﺧﻮاﺳﺘﻪ زن
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ در ﻧﯿﻤﻪ راه ﮐﺎر را ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﯾﮕﺮان
ﺑﺮای رﻫﺎﺋﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻨﺪ.

ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه
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ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ– وﮐﯿﻞ – ﻣﻬﺮی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ
ﺑﻮد و ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدره ،ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﺴﺎررا ”زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ“ دادﮔﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داد .ﭘﺮوﯾﻦ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﺗﻬﺎم او
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ” ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ” در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ”زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ“ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺷﻮﻫﺮ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺟﺮم
ﯾﮑﯽ ازآﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ” .ﺳﻨﮕﺴﺎر“ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ”ﺣﺪود اﻟﻬﯽ“ ﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ را از ﻣﺠﺎزات
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد” .اﻧﺴﺎن“ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺟﻠﺴﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ،ﻧﻘﺶ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ
ﭘﺮوﯾﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎرج از ازدواج اﻗﺮارﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺮد ﻫﻢ ﺟﺮم او ﻫﻢ در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺣﻀﻮر دارد .وﻟﯽ ﻣﺮد ﻫﻢ
ﺳﺖ و وﺻﻒ اﺣﺼﺎن ،ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل او ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﻣﺠﺮد ”زﻧﺎ“ ﺟﺮم ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب
اﺳﺖ و زن ﻧﺪارد .وﮐﯿﻞ او ﻫﻢ در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺟﺮم ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از ازدواج
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ زن ﺷﻮﻫﺮ دارد و ﻇﺎﻫﺮا دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺘﻊ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺮ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ،ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮد ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻫﻤﺎن ﺟﺮم ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮی
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق
زن ﻫﻢ ﺟﺮم او ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﺸﻮد ،ﺗﻔﺎوت دارد .ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺮد ﻫﻢ ﺟﺮم ادﻋﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ زن ﻣﺘﺎﻫﻞ اﺳﺖ .در
ﻫﺮ ﺣﺎل از ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﺣﺪ زﻧﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ.
آﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ زن ،دﺳﺘﺶ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  ،وﮐﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و او را از
ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ؟ ﺻﺤﻨﻪ را زﯾﺮ ﭼﺸﻢ دارم .وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ زن ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ وارد دﻓﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮﮐﻠﺶ ﺣﺘﯽ در ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ در
ﺟﻠﺴﻪ اﻗﺮار ﮐﺮده .ﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺎر .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،از وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﮐﺎری ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻦ اﻧﺪازه اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
دارد؟
دﻓﺎع از زن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .دﺳﺖ وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎ روی ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻣﯽ داﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻮﮐﻠﺶ ،ﻫﻤﺴﺮ ﺟﻮان و زﯾﺒﺎﺋﯽ دارد ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ او را ﺻﯿﻐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﺮع ﮐﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﺿﺮان در ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﯾﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺪارد .ﮐﺎر ﺧﻼف
وﮐﯿﻞ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :ﻣﺮد ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮ داﺋﻢ ﻣﯽ آﻣﺪه و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ دﯾﺪار ﻣﯽ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺷﺐ آﻧﻬﺎ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﮐﯿﻞ
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻬﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان زن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای زن ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ داﺷﺘﻪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻤﻨﯿﺎت
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوع ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد” .زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ“ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﻘﻬﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼم در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﻮﮐﻞ را از اﺗﻬﺎم
ﻧﺎﻗﺼﯽ دارد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎل او ﻧﺎﻣﻮس ﻣﻦ دادﮔﺎه ﺷﻮﻫﺮ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺮد از ﻣﻮازﯾﻦ ﻓﻘﻬﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت
اﺳﺖ و ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ او ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﮕﯽ ﻧﮑﺮده ام ،ﺑﯽ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮت ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﻦ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﺪ.
ﺑﻪ او ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻪ ﻣﻦ زن دﯾﮕﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ام .ﺣﮑﻢ ”آﺑﺮوﯾﻢ ﭘﯿﺶ در و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و اﻫﻞ ﻣﺤﻞ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺑﺸﻮد .اﺻﻼ
دﯾﻦ را اﺟﺮا ﮐﺮده ام.ﺧﻼف ﮐﻪ ﻧﮑﺮده ام .وﮐﯿﻞ ﺷﻮﻫﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﮔﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺿﻌﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮد را رﻓﻊ و رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ .اﺳﺖ .ﺗﻘﻼ
ﻗﺎﺿﯽ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ را ﮐﻪ ﭘﺸﺖ در اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮی ﻣﯽ زده و ﻏﺮوب از زن وﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﯽ داده و ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺣﻀﻮرش ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮده و زن ﻫﻤﻮاره از او
ﻧﺰد ﻫﻤﮕﺎن اﺑﺮاز ﮔﻠﻪ ﻣﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و اﻇﻬﺎرات ﺷﺎﮐﯽ را ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻮﻫﺮ را ﺳﻮال ﭘﯿﭻ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ از
وﻗﻮع راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎرج از زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ:
 .ﺳﺎﯾﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎک”زﻧﺎ“ ﺗﺒﺮﺋﻪ و اﺗﻬﺎم او ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ”زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ“ زن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آن ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺘﻊ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ از
ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﮕﺴﺎر ﯾﺎ اﻋﺪام ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺠﺎزات ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق.
اﮔﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ داوری ﮐﻨﯿﻢ ،زن اﺳﺎﺳﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﺷﺪ .ﭼﻮن ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ او ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﮕﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮده و او را درﻣﺸﻘﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار
داده ﺑﻮد .ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮع ،زن زﯾﺒﺎﺗﺮ و ﺟﻮان ﺗﺮی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﻋﻘﺪ ﮐﺮده وزن داﺋﻢ او ،ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮازی ﺑﺮای ﮐﺎم
ﺷﺎﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ زن ﮐﺎﺳﻪ ﺻﺒﺮش ﭘﺮﺷﺪه و ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از ﺟﻮﺋﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻋﺴﺮو ﺣﺮج ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد اﻧﻮاع اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﺑﺮای ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ داده و ﻫﻤﻪ را از ”ﻗﺎﻧﻮن“ ازدواج ﺗﻦ داده اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﻧﮕﯿﺰه ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم را
ﮐﺎر را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﮐﺸﺘﻦ او ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن داده اﺳﺖ .اﯾﻦ زن درﯾﻎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﺷﮑﺎﯾﺖ از زن ﺧﻼف
ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ؟
ﻫﻢ ﺑﺨﻮرد؟ﻌﻘﻞ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﻼق راﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎری ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺎری ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دارد ،ﯾﮏ ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ
را وﺳﻂ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮد.
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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

ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺣﯿﺚ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻋﮑﺲ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

وﮐﯿﻞ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ – ﻣﻬﺮی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان دارای ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ۷۵۱اﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ۴۱ﻓﺼﻞ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه و در ﺳﺎل ۸۶۳۱آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت در آن ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺻﻮل ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی
زن در ﻗﺎﻧﻮن“ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮدم ﺑﺎ آﻧﻬﺎ و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺮدم دﻻﻟﺖ دارد .در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان
ﻧﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ رﺷﺪ او از ﺣﯿﺚ ﭘﺎﺳﺪاری از ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﮑﺘﺒﯽ و وﻓﺎدار ”اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ داده اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ آن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮد.
اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ رﺷﺪ زن ،ﺳﻼﻣﺖ روح و ﺟﺴﻢ زن ،ﻣﻘﺎم ﻣﺎدری زن ،و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﻋﺎت اﺧﻼق در ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﺎ ﭼﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺪه ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺻﻮل
اﻧﺪازه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﺻﻮﻟﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﯿﻢ و دوﻟﺖ را از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ .ﻃﺮح اﯾﻦ
وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ زﻧﺎن را در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺮﺳﺶ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
ﮐﺪام ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺪرج ﺑﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﮐﺪام ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ را ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد و در ﻣﺪاﻓﻌﺎت ﺧﻮد از زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه
دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﻔﯽ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺮد و ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﯾﺮی زن
 ،ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ و ﻋﺪل و ﻗﺮآن  ،اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ و ﻋﺪل و ﻗﺮآن  ،ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ اﺻﻞ اول
و ﺗﺮوﯾﺞ آن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ.
 ،ﺑﻨﺪ  ۶ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ و ب و ج ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺻﻞ دوم
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﻢ ﮔﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه  ،ﻫﻢ ” ﻧﻔﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﻢ ﮔﺮی و ﺳﺘﻢ ﮐﺸﯽ و ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮی و ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﯾﺮی ”ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻨﺪ ج ﺑﺮ
ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺳﺘﻢ ﭘﺬﯾﺮی  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ورزد
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪﻫﺪ  .زﻧﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ از ﻧﮕﺎه اﯾﻦ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد
زﻧﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﺻﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ
ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان زن و ﻣﺮد اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪاﻟﺖ در آن ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ”  ،ﺑﻨﺪﻫﺎی ۱و ۲و ۹و ۰۱و ۲۱و ۴۱ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺖ  .در ﺑﻨﺪﻫﺎی ۱و ۲و  ۳اﺻﻞ ﺳﻮم
را ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ” ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ” و ” ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ
ﻫﻤﻪ ”ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ” را دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻨﺪ ۴۱اﯾﻦ اﺻﻞ ﺻﺮاﺣﺖ دارد ﺑﻪ ” آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ” ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
زﻧﺎن ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻓﺮاد از زن و ﻣﺮد و اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ و ﺗﺴﺎوی ﻋﻤﻮم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ از را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .ﻟﺬا ﺑﺪون اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ آن

ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﻠﯿﺴﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﻣﺪدﮐﺎری و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ و اورژاﻧﺲ ﻫﺎ و ﭘﺰﺷﮑﺎن و رواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن  ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ  .ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن و وﮐﻼی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺸﻮد  .اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺮﯾﺢ و ﻧﺎﻣﺸﺮوط
ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﻮز ﻻزم ﺑﺮای آراﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و داوﻃﻠﺐ را در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ وارد ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﺋﯽ دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺼﺪاق رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ” دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﯿﺮ  ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ وﻇﯿﻔﻪ ای اﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ”  ،اﺻﻞ ﻫﺸﺘﻢ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﻟﺬا ﻫﻤﮕﺎن در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ دارﻧﺪ ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ” ﻣﻨﮑﺮ ” ﮐﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ورزد  ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﮐﺮده و زﯾﺎن ﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ او را ﯾﺎدآور ﺑﺸﻮﻧﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎزوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺴﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ
و ﻣﺪد ﮐﺎری و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ .
ﭘﺎﺳﺪاری از ﻗﺪاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺳﺘﻮاری رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ”  ،ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ اﺻﻞ دﻫﻢ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ”ﺣﻘﻮق و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺘﻮر داده و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮازﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح
زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺻﻞ دﻫﻢ ﺑﺸﻮﻧﺪ  .آن ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ
” ﺣﻔﻆ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ”ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺳﻼم ﮔﺮاﺋﯽ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﯽ روﻧﺪ  .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرش ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ
ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ  .در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  ،ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم رواداری ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺸﻮد ؟
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻓﺎرغ از ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﻣﯽ ﭘﺮدازد  ،ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ” .ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم“ اﺻﻮل ۹۱و ۰۲و ۱۲و  ۲۲از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺻﻞ ۱۲ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﻘﻮق ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﺣﯿﺎی ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی زن ﭘﺮداﺧﺘﻪ  .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻬﺎر ﻧﺸﻮد  ،اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻼ اﺟﺮا ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ  .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ  ،اﺣﯿﺎی ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی
زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻞ ۱۲واﺟﺪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﺻﻞ ۸۲و ۹۲و ۰۳و ۱۳و ۴۳و ۵۳و ۶۳و ۷۳و۰۴و ۲۴از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ
ﺣﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ” اﺳﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دوﻣﯽ ﺑﺮ ” ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻫﺮ ﻓﺮد ” ﮐﻪ ” ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ ” اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ  .دو اﺻﻞ ۴۳و  ۵۳ﮐﻪ اوﻟﯽ ﺑﺮ
 ،ﻫﺮ دو ﺑﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ  ” :دﻋﻮا ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﯿﻞ دﻋﺎوی
ﮐﻨﻨﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ از ﻧﯿﺮوی دﻓﺎع ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ”دادﺧﻮاﻫﯽ“ اوﻻ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ در ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ
دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ را ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و از آن ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻘﺎﺿﺎی وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺮد را در
ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ .
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻓﺎه ﻣﺮدم و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﺋﯽ ﻓﺎرغ از ﺟﻨﺴﯿﺖ
در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ دو اﺻﻞ ۳۴و ۶۴ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﺑﺮ آوردن ﻧﯿﺎز ﻫﺎی اﻧﺴﺎن در ﺟﺮﯾﺎن رﺷﺪ  ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ آزادﮔﯽ او ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺑﺮ  :اﺻﻞ ۳۴
 ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ  ،ﻣﺴﮑﻦ  ،ﺧﻮراک  ،ﭘﻮﺷﺎک و ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﻫﻤﻪ .
۳۴ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ  .رﻓﺎه ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪارد  .ﻟﺬا اﺻﻞ  ۳۴رﻓﺎه ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻞ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زن در ﺟﺎی اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎ  ،آزادﮔﯽ  ،و در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺮاﻣﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ اش ﻣﺤﺘﺮم داﺷﺘﻪ ﺑﺸﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ی او از رﻓﺎه و اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺪﺷﻪ وارد ﮐﻨﺪ .
در ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ اﺻﻞ  ،اﺻﻞ  ۶۴ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
و ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ از آﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ  .زﻧﺎن
“ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ دﻋﺎوی و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﺴﺘﺮش و اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و اﻗﺎﻣﻪ ی ﺣﺪود اﻟﻬﯽ ” اﺻﻞ  ۱۶از ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﺑﺮ
ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺻﻞ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﺮ ﺿﺪ زﻧﺎن

ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺎب ﺣﻔﻆ ﺷﺎﻟﻮده ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸﻮد  .ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺻﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻪ زن
ﺑﺎﺷﺪ  ،دﻋﺎوی زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻣﻌﻄﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﻓﻘﻂ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﺬرﻧﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ  .دادﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻗﺎﻧﻮن دارﻧﺪ دﻋﺎوی زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه و دﻓﺎﻋﯿﺎت وﮐﻼی آﻧﻬﺎ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  .ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ  ۱۶اﯾﻦ اﺻﻞ وﻇﯿﻔﻪ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ  .ﺑﺪون اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﺻﻮل در دﻋﺎوی ﮐﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،اﺳﺎﺳﯽ
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه در ﻣﻘﺎم اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﺑﺮ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ زﻧﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺻﻞ  ۰۹در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮﮐﺲ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ از ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ” اﯾﻦ ﮐﻪ
“ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﺤﺎﮐﻢ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﻮد  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﻋﺎوی آﻧﻬﺎ
ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ  ۰۹ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ  .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮد را در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ .
 :ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
وﻇﺎﺋﻒ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ از ﺣﯿﺚ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت ﻋﻤﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ  .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎ و ﺗﻀﺎدﻫﺎ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﻣﻬﺎر آن ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ  .اﯾﻦ ﻗﻮه ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﯽ از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ وزارت ﺑﺮای اﻣﻮر زﻧﺎن و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ﻻزم ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻘﺪﯾﻢ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﻫﺎﺋﯽ در ﺟﻬﺖ رﻓﺎه و
زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﺑﺮدارد .آﺳﯿﺐ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ زﻧﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮی زﻧﺎن ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،رﯾﺸﻪ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﺸﻮد  ،ﺧﻄﺮات آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .وزارت ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم
ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺪﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ  ،ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﻪ روز
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﺎر  ،ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺪن وﻇﺎﺋﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم و در ﺻﻮرت
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﻣﻬﯿﺎ ﺑﺸﻮد.
وﻇﺎﺋﻒ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ از ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎن ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ  ،واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ  .ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮﺑﯽ از ﺣﯿﺚ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص
ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارد .
وﻇﺎﺋﻒ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ از ﺣﯿﺚ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوی زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی
ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖ ورز و ﻣﺠﺎزات آﻧﻬﺎ ﺷﻤﻪ ای از اﯾﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﺳﺖ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻘﺪﯾﻢ آن ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮه از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
ﺗﻮﺟﻪ داده ﺷﺪ ﮐﻪ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد روﺷﻨﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎوره در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی  ،اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺻﻮل ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد رو ﺑﻪ رو ﺑﺸﻮﻧﺪ  ،ﺑﺮﺧﻮردﺷﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  ،ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻖ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .
در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد آﮔﺎه ﺑﺸﻮد  ،ﺣﺘﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ در رﻓﺘﺎر ﺧﻮد
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن آﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺣﺪود ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ  ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارد
اﺻﻞ ۰۱۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ رﻫﺒﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازد  ،در ﺑﻨﺪ ۱ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺣﯿﺚ ﮐﻨﺘﺮل اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ  .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ  ۸۹ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻨﺤﺼﺮا در اﺧﺘﯿﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ) ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد و ﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل ۱۹و ۲۹و ۳۹و ” ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ” ﻧﻬﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎم
۴۹و ۵۹و ۶۹و ۷۹و ۸۹و ۹۹ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ (  ،وﻟﯽ ﺑﻨﺪ  ۱از اﺻﻞ  ۰۱۱ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ را دارد ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ

ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ  ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮔﺮاﺋﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی  ،ﻓﻌﺎل اﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺣﺴﺎﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  ،ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .
اﺧﺘﺼﺎص دارد  ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ  ” :وﻇﺎﺋﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات رﻫﺒﺮ ” ﺑﻨﺪ ۱اﺻﻞ ۰۱۱ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻨﺪ از ۱۱ﺑﻨﺪ آن اﺳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ
“ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم – ” ۱
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ در اﺻﻞ - ۷۵در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ”رﻫﺒﺮ“ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
او اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ” :ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ ” ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ
اﻣﺎﻣﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﻣﺮ و ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ  : ،ﻗﻮای ﺣﺎﮐﻢ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از -اﺻﻞ ” ۷۵
”اﻣﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ  .اﯾﻦ ﻗﻮا ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ.
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ۱اﺻﻞ ۰۱۱رﻫﺒﺮ را ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ آن ﻧﻬﺎد ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﻇﻒ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد را اﺻﻞ ۲۱۱ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ” ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ” ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن از ﻧﮕﺎه اﻣﺎ آن ﭼﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻨﺪ ۱اﺻﻞ ۰۱۱
ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد  .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ و اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ  ،ﺗﻘﻮی  ،ﻋﻄﻮﻓﺖ و اﺣﯿﺎی ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن  ،ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﻫﺪف اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و
در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن وارد ﺷﺪه و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل از ﺣﯿﺚ ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻠﯿﺴﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﻣﺪدﮐﺎری و ﻣﺎﻟﯽ در ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﯿﺰ ” ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ” ﺑﺸﻮد و ﺻﻮرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ  .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪ ۲از اﺻﻞ ۰۱۱ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎب ﺑﺤﺚ را در ” ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ” از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﺋﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات رﻫﺒﺮ اﺳﺖ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮔﺸﻮده اﻧﺪ و اﻣﯿﺪ وارﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ اﻣﺮوز اﯾﺮان اﺳﺖ  ،اﺟﺮاﺋﯽ
ﺑﺸﻮد و در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر و در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺑﺸﻮد  .اﯾﻦ اﻣﯿﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ و ﺗﮑﯿﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ” ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻘﻮی“ ﮔﺎﻫﺶ اﺻﻮﻟﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ
ﺑﻨﺪ ۲اﺻﻞ  ۹۰۱ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی را اﺣﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﺎ و دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪ و ﺑﺎ ﺗﻘﻮی  ،ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را وارد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
آﻣﺎر رو ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺧﺼﻮص آن و ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اداری ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل آن
ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ  ” .ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ” آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ  .در اﯾﻦ راه ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
در ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺸﻮر ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ  ۴و اﺻﻞ  ۲۷و ﭼﻨﺪ اﺻﻞ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع از
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﮕﺬرد  .ﻧﻬﺎد ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮐﻪ ﺷﺶ ﻓﻘﯿﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ را ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﻓﻘﻬﯽ ﺷﺎن در
اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺻﻞ  ۶۹ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ ،وﺗﻮ ﮐﻨﻨﺪ  .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم و ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای از ﺳﻮی ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و دور ﮐﺮدن ﻣﺮد
ﺧﺸﻮﻧﺖ ورز از ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﯾﺮاد ﺷﺮﻋﯽ وارد ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .در
ﺳﻠﻄﻪ و رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ و ﭘﺪر در ﺧﺎﻧﻮاده  ،اﺳﺖ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ در از ﻟﻮازم ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن از اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ،ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻊ دﯾﮕﺮی از ﻓﻘﻬﺎ  ،ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ دﯾﮕﺮی از رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ از ﺟﻬﺎن و ﺣﺘﯽ در اﯾﺮان
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻔﺎوت دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺗﮑﺐ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﯾﮋﮔﯽ رﯾﺎﺳﺖ را
از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﻦ زن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﻨﺎه دوﻟﺖ اﻋﻢ از دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻻر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .و اﯾﻦ ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺠﺎزات و دوری از ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در اﯾﺮان ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در اﺻﻮل اﻋﻼم ﺷﺪه ﺷﺮح داده ﺷﺪ  ،ﻣﺘﺼﺪی و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ  ،وﻟﯽ ﯾﮏ راه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺷﺮﻋﯽ ﮔﺸﻮده ﮐﻪ اﮔﺮ اراده رﻫﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ  ،اﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﺮف و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﻔﻆ اﺣﺘﺮام و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ را ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﻼف ” ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ  ۲۱۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺧﺎﻟﺖ ”…ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺪاﻧﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ
دوﺳﻮم اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ آن ﮐﻨﺪ  .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن  ،دﺳﺖ ﮐﻢ

ﻣﺼﻮﺑﻪ و ﺿﺮورت ﺗﺼﻮﯾﺐ آن اﺻﺮار ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع دﻫﻨﺪ  ،ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ آن ﮐﻪ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع در اﻧﻄﺒﺎق ﻧﯿﺴﺖ  ،از ﺑﺎب ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم آن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ .
ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ درﺟﻪ از اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﺮﻓﯽ ،ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ،ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺎ روﯾﮑﺮد
ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻗﺎﻧﻮﮔﺬاری در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﮑﻠﯽ ﺟﺎﻣﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ  .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف دارد .ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد  ،ﺑﻪ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن آن را در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﺪ ،
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﺻﺮار ﻣﺠﻠﺲ  ،ﻣﺼﻮﺑﻪ را ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻻزم اﺟﺮا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و از آن ﺑﯿﺶ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﺑﻌﯽ از
ﻧﻈﺮات ﻓﻘﻬﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﮑﻠﯿﻒ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ” ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ ” ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ ۳۱۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ ۱۲۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب  ،در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل ﻫﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻧﻬﺎد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر از ﻫﺮ دﺳﺘﻪ و ﺟﻨﺎح ” ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ” ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺻﻮرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ  .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮﻟﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﺋﯽ ،
ﻋﺪاﻟﺖ  ،ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ  ،رﻓﻊ ﺳﺘﻤﮕﺮی  ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازد  ،ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ زﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ  .ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ زﻧﺎن ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻣﺮی ﻣﺤﺎل و ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  .ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﻪ ﺷﺨﺺ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮای آن اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ) زن و ﻣﺮد ( ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ  ،ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﺪ .
در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺎﻻﻧﻪ  ،اﯾﺠﺎد ﭘﺴﺖ وزارت در اﻣﻮر زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎزوﻫﺎی ” ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ” ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
اﺟﺮاﺋﯽ آن ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ  ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﮐﺎری ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﺮار
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺣﻮزه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .از آن ﺑﯿﺶ اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺎری اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺳﺖ  .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزی زﻧﺎن ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﮔﺮﯾﺰ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ  ،ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ
ﺑﺸﻮﻧﺪ در ﺣﻮزه ﮐﺎری ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ  .اﺳﺎﺳﺎ وزارت ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،از ﻟﺤﺎظ ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺴﻢ و روان
زﻧﺎن  ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪدﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ زده اﻋﺰام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،در
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ  .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت اوﻻ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻼزﻣﻪ دارد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎﻣﯿﻦ آن را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ آن
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزد  .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ  ،ﭘﻠﯿﺴﯽ  ،ﻣﺪدﮐﺎری  ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی داوﻃﻠﺐ و
ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ﺑﺮای ﺳﺘﻢ زداﺋﯽ از زﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از
در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از اﯾﻦ ﺿﺮورت ﻫﺎی ” ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ” ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ آن اﺳﺖ  ،ﺻﻮرت اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺪﻫﺪ  .ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ  ) .ﺑﻪ اﺻﻮل ۶۲۱و ۷۲۱ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ (
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ” اﺻﻞ ۶۵۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﻇﺎﺋﻒ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ  .در ﺻﺪر آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮه ﺑﺎﯾﺪ
” ” ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ ” ” رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ در ﻣﻮرد ﺗﻈﻠﻤﺎت ” ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ” و ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺪی ﮐﻨﺪ ” .ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم و اﺻﻼح ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ” ” ﮐﺸﻒ ﺟﺮم و ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺠﺎزات ” ” ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﯾﻦ وﻇﺎﺋﻒ در ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ  ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ را ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ  ،ﮐﺸﻒ
ﺟﺮم  ،ﻣﺠﺎزات و اﺻﻼح ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ  .در
ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﺷﺨﺺ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ ﺗﻦ ﺑﻪ اﺑﺮاز و اﻇﻬﺎر ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺘﺎ ﭘﻠﯿﺲ و ﻗﺎﺿﯽ
ﭼﻨﺪان ﺑﺎ زن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻫﻤﺪﻟﯽ وﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .از اﯾﻦ رو ﮐﺎر ﺑﺮ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روﻧﺪ و اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ  ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎز آﻣﻮزی ﻗﻀﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ  .ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺘﺼﺪی اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  .ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺳﻪ ﻗﻮه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارد  .ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی داوﻃﻠﺐ زﻧﺎن ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ  ” .ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺗﻈﻠﻤﺎت و ﺷﮑﺎﯾﺎت دادﮔﺴﺘﺮی ” ﺳﺨﺖ اﺳﺖ  .اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل اﺻﻞ  ۹۵۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ را
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت رﺳﯿﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ  .آن را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻼق  ،ﻓﺮار زن و ﻓﺮزﻧﺪان از ﺧﺎﻧﻪ
 ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ اﻧﻮاع آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺤﺸﺎ و اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮد  .ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم و اﺻﻼح
ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ) ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ۵ﻣﺎده  ( ۶۵۱ﺑﺪون ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی داوﻃﻠﺐ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﻮای ﭘﻮل و ﺑﻮدﺟﻪ  ،ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮار و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻓﺴﺎد
 ،ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎزوﻫﺎی ﻣﺪدﮐﺎری ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ  .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎ ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
و ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن دوﻟﺖ ” ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﻀﺎﺋﯽ ” ﺧﺸﻮﻧﺖ رو ﺑﻪ رو اﺳﺖ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ و ﮐﻨﺘﺮل آن ﺑﺎ
و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ آن  ،ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ  .ﺗﻮﺳﻌﻪ آزادی ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﺮح ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﯾﺎن ﺑﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ  .ﺧﺎﻧﮕﯽ  ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻗﻮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﮐﻮل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺑﺪون اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری  ،اﺻﻮﻟﯽ از ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺬﺷﺖ اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ وﺟﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎور دارﻧﺪ  ،در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ”ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ“ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ  .در ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه  ،از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ و ﮔﺰارﺷﮕﺮ
اﯾﻦ راه ﻧﻈﺮات ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن  ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن  ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن  ،ﻗﻀﺎت  ،ﻣﺪدﮐﺎران  ،ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن  ،ﭘﻠﯿﺲ و وﮐﻼ ی ﻣﺪاﻓﻊ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ” .ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ“ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در دﺳﺘﺮس اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺸﻮد  ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدن راه ﺣﻞ
ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺷﺎﻟﻮده رﯾﺰی ﺷﺪه درﯾﻎ ﻧﮑﻨﻨﺪ ” .ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ“ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺮات و اﯾﺪه ﻫﺎ را از

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﺋﯽ دراﯾﺮان را دارد

 kurdistanmediaﻋﮑﺲ:
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ  -وﮐﯿﻞ:ﻣﻬﺮی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،دﺑﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  20ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺼﻮﯾﺐ – ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ
ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ و اﺣﺘﺮام اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺮ ﻣﻔﺎدش در ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﺋﯽ دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ  30در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را اﻓﺮاد زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.
اﻋﻼم اﯾﻦ ﻧﻄﺮات از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﺒﺮی اﺳﺖ ﺧﻮش ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدک اﻣﯿﺪ ﺑﺮ دل ﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص از ﻣﯿﺰان رﻧﺠﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ دﯾﺪن ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﺘﺎد ،ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ .دﺑﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﺮوز ﮐﻪ  20ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2014ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ ،ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺮا ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده و ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮراه اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد.

اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ و ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار اﯾﺮان را در ﺻﺪ اﻧﻮاع آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﭼﻨﺪ در ﺻﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺎری در
ﻣﺪارس ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎی ﻓﺴﺎد و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺗﮑﺪی ﮔﺮی در آﻣﺪه اﻧﺪ
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺤﻨﺖ ﺑﺎری دارﻧﺪ؟ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﻫﺮدو در زﻧﺪان اﺳﺖ
در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﻧﻬﺎ از آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ درﺳﺖ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای آن دارد؟ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و دﺳﺖ اﻏﻠﺐ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺎزی ﺿﺮوری ،ﻧﯿﺮوی رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ آن ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ ﺳﻮق ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ آﻣﺎری ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد را
ﭘﯿﺶ ﺑﺮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮری و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ
اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮدداری اﯾﺮان از اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﻮادی از ” ﺣﻖ ﺗﺤﻔﻆ“ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﺑﺎ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮط ،دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را
ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﮐﻪ ﺗﺎ زﯾﺮ  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ،دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ را ﮐﻮدک ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ در
ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای دﺧﺘﺮ  9ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی و ﺑﺮای ﭘﺴﺮ  15ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی اﺳﺖ ،از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ﻧﻘﺾ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و ﺟﺮﯾﺤﻪ دار ﮐﺮدن روح ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﻦ را ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،آﻣﺎر ازدواج دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی
ﻣﺮدم اﻗﺸﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪﻫﻨﺪ .ﯾﺎ ﭘﺴﺮ  15ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
را ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد ﭘﺎی ﺳﻔﺮه ﻋﻘﺪ ﻧﻨﺸﺎﻧﻨﺪ.
اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎی اﻟﻮﻧﺪی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺗﺎ ﺳﺎل  88وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد و از ﺳﺎل  88وزارت دادﮔﺴﺘﺮی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ آن ﺷﺪ و دوﻟﺖ ”
”ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ.
و ﺗﺤﻮل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ دارد .ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ را دارد و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﯾﺮان ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻓﺮزﻧﺪ و ﻧﻮه ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺪرج در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق
ﮐﻮدک ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ ارﮐﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺑﻬﺘﺮ از وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺟﺮاﺋﯽ
ﺷﺪن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﮐﻤﮏ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻧﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ و اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﻬﻤﻞ ﺑﻮدن ﭘﺪر و ﻣﺎدر،
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻤﻮاره
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ،ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
ارﺗﻘﺎء ﻧﻘﺶ ﻣﺎدران در ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ آن ﻧﭙﺮدازد ،ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
 81392753روی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺸﻮر دﯾﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﺎل http://www.irna.ir/fa/News/ﺧﺒﺮی را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ
ﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت وﺳﯿﻊ در وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ و
اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺘﺎد را در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﺟﻤﻠﮕﯽ از آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت

در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺎﺻﻞ از راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از ازدواج

 Simon Yeoﻋﮑﺲ:
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ – ﻣﻬﺮی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ :وﮐﯿﻞ
در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺪازه ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻈﻠﻮم ﺣﺘﯽ از ﺣﻖ ﺻﺪور ”ﺣﺮاﻣﺰاده“ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .آﯾﺎ
آﯾﺎ ﭘﺪر اﮔﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﺪراﻧﻪ دارد؟ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ؟
زﻧﺎ ﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎرج از ازدواج ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ آن اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ،ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت در
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺮﺗﮑﺐ ) زن و ﻣﺮد ( ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ و ﺑﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ” ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ” ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن از ﻧﻄﻔﻪ ﺣﺮام زاده ﺑﻪ ”ﻣﺠﺮم ﺑﺎﻟﻔﻄﺮه“ راﺑﻄﻪ ﺑﯽ آن ﮐﻪ در ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺧﻮد ،اراده و اﺧﺘﯿﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺟﺎی
وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺣﺘﺮام و ﺷﺌﻮن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﻒ او را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﺻﻒ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺮوع
ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ در دوران ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﺠﺪد ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺟﺎ ”ﺣﺮاﻣﺰاده“ و ”زﻧﺎزاده“ ﺻﻮرت ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﮕﻨﺎه ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی اﻫﺎﻧﺖ ﺑﺎر داﺷﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ زﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻊ راﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﮐﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺴﺎد
از روی زﻣﯿﻦ ﭘﺎک ﺷﻮد .ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﻧﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺧﻮن ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻃﻔﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻪ زرﻧﮓ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﯽ
داﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺎدران اﯾﻦ ﻧﻮزادﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ،ﻃﻔﻞ را ﻣﯽ ﮐﺸﺘﻨﺪ و در زﺑﺎﻟﻪ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
او را ﻟﺒﺎس ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ و زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ای ،روی ﭘﻠﻪ و درﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺷﻬﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﯿﺪ ﺑﻮد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ دوران ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺮاﻓﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﻫﻨﻮز اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﮐﻪ ﺧﻮد اﺳﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺧﺎرج ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺎم ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮدارد ﺗﺎ
دﺳﺖ ﮐﻢ ،اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ دارای ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﻫﻨﻮز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻧﺎن از آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ
ﺟﺎن ﺧﻮد و ﮐﻮدک را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﻬﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﯾﺎد ﺷﺪه و ﺑﺎب ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺎدران و ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺪران اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎز ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﺗﺤﻮﻻت داد اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮﺳﺪ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدران ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺳﺮراه ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ دان ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را در ﭘﻨﺎه
ﻗﺎﻧﻮن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺧﺮاﻓﻪ زداﺋﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻖ ﺑﺮ ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ  2ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺼﻮل رواﺑﻂ ﺧﺎرج از ازدواج داﺋﻢ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1355ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ،ﺛﺒﺖ وﻻدت و ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﻦ اﻃﻔﺎل ﻣﺘﻮﻟﺪ از راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺮوع و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و آن را ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده و ﺑﺮ ﻗﺪرت و ﻗﻮت آن اﻓﺰوده اﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  16و ﻣﺎده ”  1376ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل  1355ﺗﻮﺿﯿﺢ داده – 3/4/:رای وﺣﺪت روﯾﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 617
 17ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ازدواج ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﺗﻔﺎق در اﻋﻼم وﻻدت و ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
”.اﺑﻮﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﻧﺎﺷﯽ از زﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ و زاﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺧﺬ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ” در ادﻣﻪ اﯾﻦ رای وﺣﺪت روﯾﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه:
ﻋﻤﻮﻣﺎت و اﻃﻼق ﻣﻮاد ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻠﻪ  3و ﻣﺴﺌﻠﻪ  47از ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﻀﺎﺋﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ،زاﻧﯽ ﭘﺪر
”… ﻋﺮﻓﯽ ﻃﻔﻞ ﺗﻠﻘﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺪر از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺬ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ از راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از ازدواج ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر از ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای او اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ ،ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه و ﭘﺪر اﯾﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺮای ﻃﻔﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﮕﯿﺮد و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ”زاﻧﯽ“ ﻃﻔﻞ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻓﻘﻬﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻃﻔﻞ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ” .ﭘﺪر ﻋﺮﻓﯽ“ ﻓﻘﻬﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،او را در ﺟﺎی
ﭘﺪر ﻋﺮﻓﯽ ﭼﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد؟
ﮐﻠﯿﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺪر از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺬ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وی ﻣﯽ ” رای وﺣﺪت روﯾﻪ در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻔﺎد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ:
”…ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺴﺐ ﻣﺎده  884ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮارث ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻋﻤﺪه ﭘﺪر ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻃﻔﻞ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ
اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﺑﺤﺚ ارث ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮای آن راه ﺣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ”ﭘﺪر ﻋﺮﻓﯽ“ ﻋﻬﺪه
ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮد .ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ”ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه“ اﺳﻼﻣﯽ ،ارث ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻞ ﺧﻮن و ﻧﺴﺐ ﻣﺸﺮوع ﺑﯿﻦ ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از ازدواج ﻫﻢ ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﺮﻋﯽ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ  38ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
و ﭘﺪر را )اﮔﺮ در دﺳﺘﺮس و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ( در ﺟﺎی ﭘﺪر ﻋﺮﻓﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
ﭘﺪری ﮐﺮده اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺎزﺗﺮی ﺑﺮای روزآﻣﺪ ﺷﺪن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن
دارد ،اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﯿﮏ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺒﺎت رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺣﺎل ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﺷﺮﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺎﺷﯽ از راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از ازدواج ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ
زﻧﺎزاده و ﺣﺮاﻣﺰاده را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده اﺳﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺌﻮن و اﺣﺘﺮام اﯾﻦ اﻧﺴﺎن
ﻫﺎی ﺑﯽ ﮔﻨﺎه و ﻣﻈﻠﻮم ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ازدواج ﺷﺮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ .ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و روزآﻣﺪ ﮐﺮدن آن ﻫﻤﻮاره ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﭽﻪ
ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﻌﺮض ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ را ﻧﻄﻔﻪ ﺣﺮام ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﺮ اﺳﺖ و ﺣﻀﻮرش
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﮑﺒﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ در ﭘﯽ دارد .ﺑﺮای ﺧﺮاﻓﻪ زداﺋﯽ از اﯾﻦ اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ،
ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در  38ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ
آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در داوری ﻫﺎی ﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﺎ و ﭘﯿﺶ داوری ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎﻫﯿﺎن از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺤﺮان ﺳﺎز
ﺷﺪ

ﻋﮑﺲ :ﺗﺎﺑﻨﺎک
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ  -وﮐﯿﻞ:ﻣﻬﺮی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ
روﯾﺪاد اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺟﻮان ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺤﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی زﯾﺎدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ راﺑﻄﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ
ﭘﯿﺶ رو ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻨﺠﯿﺪه ای اﻧﺘﺸﺎر ” ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن“ و ”زﻧﺎن“ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر و ﭘﻮﺷﺎک
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
آﯾﺎ اﺳﻼم اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ را ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن روا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد دار و دﺳﺘﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از
ﻣﻨﮑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ،را دارﻧﺪ؟
اﯾﻦ دﺳﺘﺠﺎت از ﮐﺪام ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﻨﯽ ﻣﺠﻮز ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮارد اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ را ﺷﺨﺼﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ؟
آﯾﺎ اﮔﺮ اﯾﻨﺎن ﺑﺎ زن و دﺧﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﻮﻫﺮ ،ﭘﺪر ﯾﺎ ﺑﺮادر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وارد ﺣﻮزه اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از
ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮاغ ﻣﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ورز ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﯾﺎ زورﺷﺎن ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ،در ﻋﻮض زن ﻣﺠﺮوح و زﺧﻢ ﺧﻮرده را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ؟

●
●

●
●

اﯾﻦ ﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ از ﺻﺪﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻨﺪ .ﻓﻘﯿﻬﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ وارد اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻞ و ﮐﻠﯽ و ﻣﺒﻬﻢ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن داد ﺳﺨﻦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،اﻓﮑﺎر زن ﺳﺘﯿﺰ را در ﮐﺸﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺧﺎص زﻧﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﻻﻏﯿﺮ” .اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ“ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ،ﺗﻮﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ دﺳﺘﻮر
را اﻓﺮادی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ”ﻣﻨﮑﺮ“ و ”ﻣﻌﺮوف“ و ﭘﺮ ﺗﻨﺶ ﮐﻪ در آن در ﻓﻀﺎی ﭘﺮ اﺑﻬﺎم
ﺑﺨﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وارد ﺣﻮزه اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺸﻮد ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ آن ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ زﻧﺎن ﺻﺪﻣﻪ
ﻣﯽ زﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دارد ،از آن زﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯽ دﻗﺘﯽ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺪرج در دﺳﺘﻮرات دﯾﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﯿﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺮدم
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﻮد ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﺮان ﺑﻪ“ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻃﺮﺣﯽ در ﻣﺠﻠﺲ در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺣﺮف و ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح
را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮده اﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح زﯾﺎن ﺑﺎر را از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ”ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎﻫﯿﺎن از ﻣﻨﮑﺮ
اﮔﺮ ﺧﻂ و رﺑﻄﯽ ﺑﺎ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻃﺮح ﺑﺴﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای از ﮐﻒ رﻓﺘﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ای ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﺳﺎﺳﺎ آﻣﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎﻫﯿﺎن از ﻣﻨﮑﺮ از ﮐﺪام ﮐﻔﺎﯾﺖ دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯽ درﺳﺖ در
ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻣﺮدم را ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺣﺎل ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح در دﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮد .ﻟﺬا ﺑﺎ آن ﮐﻪ اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﻫﺎ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ
ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ دارد ،در ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺧﻂ و رﺑﻂ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد .آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ ﻃﺮح را از دﺳﺘﻮر ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﯾﺴﻨﺎ ،دﯾﺮوز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  29ﻣﻬﺮﻣﺎه ،ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎده ای از ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎﻫﯿﺎن از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﺼﻮب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ
ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﯾﺎ ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎدرت ﮐﻨﺪ.

اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده  6ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺗﻮﻫﯿﻦ ،اﻓﺘﺮا ،ﺿﺮب ،ﺟﺮح ،و ﻗﺘﻞ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ  155رای ﻣﻮاﻓﻖ 13 ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  3رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع  217ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻣﺎده از ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﺮان
ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح:
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ در « ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺧﺒﺎز ،ﻣﻌﺎون ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺟﻠﺴﻪ
اﺻﻔﻬﺎن رخ داد ،واداﺷﺘﻦ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﯾﮏ ﮐﺎر اﺟﺮاﺋﯽ اﺳﺖ و آﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻤﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ درﮔﯿﺮی و اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
» ﺷﻮد؟
واﻗﻌﻪ اﺻﻔﻬﺎن را ﻫﺸﺪاری ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ « روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
»آﻧﻬﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎﻫﯿﺎن از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

●

●

 ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز ) ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ( ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری «
ﺑﻪ ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎﻫﯿﺎن از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﺎده  7اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﺎ  111رای ﻣﻮاﻓﻖ 24 ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  8رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع
» 195ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  7اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎﻫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﻖ،
ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه اﯾﻦ ﻣﺎده ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ اوﻟﯿﺎی دم از ﺣﻖ ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺮم ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﻃﺮح ﭘﯽ ﻧﺒﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ آﻣﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎﻫﯿﺎن از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .وﻟﯽ از
اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آﻧﻬﺎ آﺳﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ.
ﭼﺮا ﻃﺮح ﻧﺎﮔﻬﺎن زﯾﺮ ذره ﺑﯿﻦ رﻓﺖ؟
اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .راﺳﺘﯽ ﭼﺮا؟ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮح اﮔﺮ ﻣﺎﺟﺮای اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯽ
ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﻃﻮر؟ ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺷﻮم و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﭼﻨﺪ زن ﺟﻮان ،اﺳﺎﺳﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺷﻮم آن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟
ﻃﺮح را از دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ زﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﮐﺪام ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺮار
!ده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ؟ و داﺷﺘﻪ و
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻃﺮح را ﻣﺠﻠﺴﯿﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺎی ﺷﮑﺮ دارد .ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ اﺷﮑﺎل دارد ﮐﻪ در ﺷﻮر دوم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼح آن را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد« .
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺮوﻧﺪ دﻧﺒﺎل ”زﻧﺎﻧﻪ“ را ﻓﻘﻂ ”اﻣﺮﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ“ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود
آﻣﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﻠﯿﺲ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ آن را ﺟﺪی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﮔﺰارﺷﮕﺮی و اﻋﺰام ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺠﺮوح و ﻣﺼﺪوم در ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺟﺮات ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮف و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .آن وﻗﺖ اﯾﻦ آﻣﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎﻫﯿﺎن از
ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ﺳﺮاغ ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖ ورز و آﻧﻬﺎ را ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮط ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎﻫﯿﺎن از ﻣﻨﮑﺮ ﺧﻮد از ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻣﺮدان ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ،دﺧﺘﺮ ،و ﺧﻮاﻫﺮﺷﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺠﻠﺴﯿﺎن ﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ وارد اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی روﯾﺪادﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺎن اﺳﺖ .ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ
زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﭘﻨﺎه ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﺮدان ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻬﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎردارﻧﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﺒﻮد .اﮔﺮ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺎر ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﯽ ﺷﺪ .از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن را در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
اﯾﻨﮏ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﻄﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﻧﺎن ﮐﻢ ﺣﺠﺎب اﻓﺰوده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ درﺟﻪ از ﻇﻠﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﺪام ﻧﻬﺎد و ﻣﻘﺎم اﺳﺖ؟
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ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ– وﮐﯿﻞ – ﻣﻬﺮی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ
ﺑﻮد و ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدره ،ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﺴﺎررا ”زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ“ دادﮔﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داد .ﭘﺮوﯾﻦ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﺗﻬﺎم او
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ” ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ” در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ”زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ“ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺷﻮﻫﺮ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺟﺮم
ﯾﮑﯽ ازآﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ” .ﺳﻨﮕﺴﺎر“ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ”ﺣﺪود اﻟﻬﯽ“ ﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ را از ﻣﺠﺎزات
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد” .اﻧﺴﺎن“ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺟﻠﺴﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ،ﻧﻘﺶ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ
ﭘﺮوﯾﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎرج از ازدواج اﻗﺮارﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺮد ﻫﻢ ﺟﺮم او ﻫﻢ در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺣﻀﻮر دارد .وﻟﯽ ﻣﺮد ﻫﻢ
ﺳﺖ و وﺻﻒ اﺣﺼﺎن ،ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل او ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﻣﺠﺮد ”زﻧﺎ“ ﺟﺮم ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب
اﺳﺖ و زن ﻧﺪارد .وﮐﯿﻞ او ﻫﻢ در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺟﺮم ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از ازدواج
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ زن ﺷﻮﻫﺮ دارد و ﻇﺎﻫﺮا دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺘﻊ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺮ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ،ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮد ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻫﻤﺎن ﺟﺮم ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮی
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق
زن ﻫﻢ ﺟﺮم او ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﺸﻮد ،ﺗﻔﺎوت دارد .ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺮد ﻫﻢ ﺟﺮم ادﻋﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ زن ﻣﺘﺎﻫﻞ اﺳﺖ .در
ﻫﺮ ﺣﺎل از ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﺣﺪ زﻧﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ.

آﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ زن ،دﺳﺘﺶ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  ،وﮐﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و او را از
ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ؟ ﺻﺤﻨﻪ را زﯾﺮ ﭼﺸﻢ دارم .وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ زن ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ وارد دﻓﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮﮐﻠﺶ ﺣﺘﯽ در ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ در
ﺟﻠﺴﻪ اﻗﺮار ﮐﺮده .ﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺎر .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،از وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﮐﺎری ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻦ اﻧﺪازه اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
دارد؟
دﻓﺎع از زن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .دﺳﺖ وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎ روی ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻣﯽ داﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻮﮐﻠﺶ ،ﻫﻤﺴﺮ ﺟﻮان و زﯾﺒﺎﺋﯽ دارد ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ او را ﺻﯿﻐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﺮع ﮐﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﺿﺮان در ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﯾﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺪارد .ﮐﺎر ﺧﻼف
وﮐﯿﻞ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :ﻣﺮد ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮ داﺋﻢ ﻣﯽ آﻣﺪه و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ دﯾﺪار ﻣﯽ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺷﺐ آﻧﻬﺎ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﮐﯿﻞ
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻬﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان زن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای زن ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ داﺷﺘﻪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻤﻨﯿﺎت
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوع ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد” .زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ“ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﻘﻬﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼم در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﻮﮐﻞ را از اﺗﻬﺎم
ﻧﺎﻗﺼﯽ دارد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎل او ﻧﺎﻣﻮس ﻣﻦ دادﮔﺎه ﺷﻮﻫﺮ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺮد از ﻣﻮازﯾﻦ ﻓﻘﻬﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت
اﺳﺖ و ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ او ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﮕﯽ ﻧﮑﺮده ام ،ﺑﯽ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮت ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﻦ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﺪ.
ﺑﻪ او ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻪ ﻣﻦ زن دﯾﮕﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ام .ﺣﮑﻢ ”آﺑﺮوﯾﻢ ﭘﯿﺶ در و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و اﻫﻞ ﻣﺤﻞ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺑﺸﻮد .اﺻﻼ
دﯾﻦ را اﺟﺮا ﮐﺮده ام.ﺧﻼف ﮐﻪ ﻧﮑﺮده ام .وﮐﯿﻞ ﺷﻮﻫﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﮔﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺿﻌﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮد را رﻓﻊ و رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ .اﺳﺖ .ﺗﻘﻼ
ﻗﺎﺿﯽ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ را ﮐﻪ ﭘﺸﺖ در اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮی ﻣﯽ زده و ﻏﺮوب از زن وﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﯽ داده و ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺣﻀﻮرش ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮده و زن ﻫﻤﻮاره از او
ﻧﺰد ﻫﻤﮕﺎن اﺑﺮاز ﮔﻠﻪ ﻣﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و اﻇﻬﺎرات ﺷﺎﮐﯽ را ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻮﻫﺮ را ﺳﻮال ﭘﯿﭻ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ از
وﻗﻮع راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎرج از زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ:
 .ﺳﺎﯾﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎک”زﻧﺎ“ ﺗﺒﺮﺋﻪ و اﺗﻬﺎم او ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ”زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ“ زن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آن ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺘﻊ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ از
ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﮕﺴﺎر ﯾﺎ اﻋﺪام ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺠﺎزات ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق.
اﮔﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ داوری ﮐﻨﯿﻢ ،زن اﺳﺎﺳﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﺷﺪ .ﭼﻮن ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ او ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﮕﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮده و او را درﻣﺸﻘﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار
داده ﺑﻮد .ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮع ،زن زﯾﺒﺎﺗﺮ و ﺟﻮان ﺗﺮی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﻋﻘﺪ ﮐﺮده وزن داﺋﻢ او ،ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮازی ﺑﺮای ﮐﺎم
ﺷﺎﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ زن ﮐﺎﺳﻪ ﺻﺒﺮش ﭘﺮﺷﺪه و ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از ﺟﻮﺋﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻋﺴﺮو ﺣﺮج ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد اﻧﻮاع اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﺑﺮای ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ داده و ﻫﻤﻪ را از ”ﻗﺎﻧﻮن“ ازدواج ﺗﻦ داده اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﻧﮕﯿﺰه ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم را
ﮐﺎر را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﮐﺸﺘﻦ او ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن داده اﺳﺖ .اﯾﻦ زن درﯾﻎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﺷﮑﺎﯾﺖ از زن ﺧﻼف
ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ؟
ﻫﻢ ﺑﺨﻮرد؟ﻌﻘﻞ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﻼق راﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎری ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺎری ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دارد ،ﯾﮏ ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ
را وﺳﻂ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮد.

وﻗﺘﯽ ﻗﺎﺿﯽ از ﺣﯿﺚ ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽ ﺷﻮد

 ssalonsoﻋﮑﺲ:
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ  -وﮐﯿﻞ:ﻣﻬﺮی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﮐﻢ ﺳﻮاد و ﻋﺎﻣﯽ،ﻮ ﻣﺮدان ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮدان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﺳﮑﻮﻻر و
ﻻﺋﯿﮏ ،ﺑﻪ ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﯿﻦ ،از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ،واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺳﻮای اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻓﮑﺮ راﯾﺞ را ﮔﺰارش ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻫﻢ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .وﮐﻼ دﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻧﺮخ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﻣﺮدان
ﭘﺰﺷﮏ ،ﻣﻬﻨﺪس ،ﻗﺎﺿﯽ ،وﮐﯿﻞ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﻣﺮدان ﺳﮑﻮﻻر و ﻻﺋﯿﮏ ،ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در
زﻧﺪﮔﯽ زوج ﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻦ و ﮐﻢ ﺳﻮاد و ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺎرز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ ﺧﺎص اﯾﺮان
ﻧﯿﺴﺖ و زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻢ از آن رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺮس از ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎر و اﺣﺘﺮام
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺮدان از ﻫﺮ دﺳﺘﻪ و ﮔﺮوه را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻧﺮخ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺟﻤﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎری از
زﻧﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ اﻟﯿﺖ و ﻧﺨﺒﻪ ،در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻮﻫﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع را در
اﺧﺘﻔﺎ ﻧﮕﺎﻫﻤﯿﺪارﻧﺪ.
در ﻫﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد در اﻣﺮﯾﮑﺎ از اﺧﺘﻔﺎ در آﻣﺪ و رﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ  23ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﻓﺪرال ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻬﺎم دادﮔﺎﻫﯽ ﺷﺪ .ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻫﺎن و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﺠﺮوح ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﻃﻼع ”ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ:
داد ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﻠﯿﺲ آﺗﻼﻧﺘﺎ ﻗﺎﺿﯽ را ﺑﻪ ﺟﺮم ﺗﺨﻄﯽ از ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻗﺎﺿﯽ ﻓﺪرال ﻣﺒﻠﻎ  5000دﻻر وﺛﯿﻘﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد
ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ او ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ”ﺑﺎزدارﻧﮕﯽ“ و ﺷﺮاﯾﻂ
 .ﻗﺎﺿﯽ ﻓﺪرال ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪه ،ﻣﺸﻤﻮل آن ﺷﺪ و”ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزدارﻧﮕﯽ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ” ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ”ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ“ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  24ﻫﻔﺘﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻟﮑﻪ اﯾﻦ اﺗﻬﺎم ﭘﺎک ﺷﻮد .اﯾﻦ
)”(1ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮای ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ،و رﻓﺘﺎری اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ را از ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻤﯽ
ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران دو ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات و ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه از ﻗﺎﺿﯽ ﻓﺪرال ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪﻫﺪ .آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ“ ﭘﺬﯾﺮد،
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﺬری ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﻣﻨﻔﻮر و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
از ﮐﻨﺎر آن ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای اﺣﺮاز ﮐﺮﺳﯽ ﻗﻀﺎوت ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﺗﺨﻠﻒ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻓﺪرال ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ ،رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ،دﻓﺎع از ﺧﻮد
)”(2ﺑﻮده اﺳﺖ .زﯾﺮا اﺑﺘﺪا زن ﯾﮏ ﻟﯿﻮان را ﺑﻪ ﻃﺮف او ﭘﺮت ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اداﻣﻪ دارد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻫﻢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
 .ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران)”(3اﻏﻠﺐ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ،ﮐﻨﮕﺮه ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ او درﯾﻎ ﮐﻨﺪ ”اﻧﺪازه ای اﺳﺖ ﮐﻪ
دو ﺣﺰب ﮐﻪ از ﻗﺪرت زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،از ﻗﺒﺢ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﺎﻣﻼ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،و آن را ﺟﺪی ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺿﯽ را ﺑﺎ
رﻓﺘﺎر ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ او دارد و ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺷﻮد ،ﮐﻔﺎﯾﺖ از ”.اﻗﺪام ﻓﻮری ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻨﺪ
دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻓﺪرال ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ،زﯾﺮا از اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی در راﺑﻄﻪ ﻗﻀﺎت و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﺪت
)”(4ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻀﺎت ﻓﺪرال ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ“.
ﺧﺎرج ﻣﯽ ”رﻓﺘﺎر ﺧﻮب“ ﺧﻮب ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ،رﻓﺘﺎر ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ،از ﻗﻠﻤﺮو ”رﻓﺘﺎر“ اﮐﻨﻮن
ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮم اﺣﺮاز ﺷﻮد ،ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺑﺮ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ را ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺎﻻت )” (5ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ زده ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﺲ از دوران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ دادﮔﺎﻫﯽ ،از اﺗﻬﺎم ﻣﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﺢ آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺪری اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎم ﺑﺎ آن ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه و ﻓﺸﺎر رﺳﺎﻧﻪ ای و ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف او از ﺣﻮزه ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ دو ﺣﺰب و ﮐﻨﮕﺮه ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﺮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ درﺟﻪ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ را ﺑﺮﻧﻤﯽ اﻧﮕﯿﺰد .ﻫﻨﻮز در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﻨﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻗﻀﺎﺋﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ،ﭘﻠﯿﺲ و ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﺣﺘﺮام ﻣﺮﺗﮑﺐ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی
ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻀﺎﻓﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ وارد ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻧﻔﻮذ و
ﻗﺪرت ﺷﻮﻫﺮان ﺷﺎن اﺳﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺳﮑﻮت را ﺑﺮ ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺮدان ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮودﺳﺖ ،ﮐﻢ ﺳﻮاد ،ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻦ” ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ اش ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا
ﻣﺬﻫﺒﯽ و در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ،و ﻣﺮدان ﺑﺎﻻی ﻫﺮم ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﯿﺪ ﮐﻪ
در اﯾﺮان ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺪون ﻣﺮﻋﻮب ﺷﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آن ﻫﺎ،
ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻧﺎن از ﻫﺮ دﺳﺘﻪ و ﮔﺮوه اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در دﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ
اﺳﺖ .ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد؟
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ و در اﺟﺮا ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮد ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ،ﺑﺮای او اﯾﺠﺎد ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ او ﻣﻘﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻤﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ .ﻫﻤﺴﺮان اﯾﻦ ﻣﺮدان ﯾﺎ از ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽ ﻫﺮاﺳﻨﺪ و ﺗﻦ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ
ﯾﺎ ﻫﺮﮔﺎه اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ،از ﮐﺮده ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯽ آن ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻮﻫﺮ ،ﺗﺰﻟﺰﻟﯽ
اﯾﺠﺎد ﺑﺸﻮد.
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