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1

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن رﻓﻊ ﻫﻤﻪ اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن )ﺳﻴﺪا( ﻛﻪ در ﺳﺎل ) ۱۹۷۹ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ۱۳۵۸ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﻰ( ﺗﻮﺳﻂ ﳎﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ،
ﻳﮏ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻛﻠﻴﺪی در رژﻳﻢ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﺻﻠﻰ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﺳﺖ .ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن از دوﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ از ﺑﺮاﺑﺮی
ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ در ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻠﻰ ﺧﻮد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮده و ﺣﻘﻮق ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ و
آزادﻳﻬﺎی اﺳﺎﺳﻰ زﻧﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ﻣﺮدان در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻰ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ.

اﻳﺮان ﻳﻜﻰ از ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺶ ﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
رﻓﻊ ﻫﻤﻪ اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن را اﻣﻀﺎ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ
ﳎ ﻠ ﺲ ا ﻳ ـ ـ ـ ﺮ ا ن ﻻ ﻳ ـ ـ ـ ﺤ ـ ـ ـ ﻪ ا ﳊ ﺎ ق ﺑ ـ ـ ـ ﻪ ا ﻳ ـ ـ ـ ﻦ ﻛ ـ ـﻨ ـ ـﻮ ا ﻧ ﺴ ﻴ ـ ـﻮ ن ر ا د ر ا ر د ﻳ ـ ـﺒ ـ ـ ﻬ ﺸ ﺖ
۱۳۸۲ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮد ،اﻣﺎ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻣﺼﻮب ﳎﻠﺲ در ﻛﺸﻮر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ را ﲢﺖ ﻓﺸﺎر
ﳏﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎران در دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻣﺒﻬﻢ رد ﻛﺮد .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ا ﺧ ـ ـ ﺘ ـ ـ ﻼ ف ﳎ ﻠ ﺲ و ﺷ ﻮ ر ا ی ﻧ ـ ـ ﮕ ـ ـ ﻬ ـ ـ ﺒ ـ ـ ﺎ ن  ،ا ﻳ ـ ـ ﻦ ﻻ ﻳ ـﺤ ـ ﻪ ﺑ ـ ﻪ ﳎ ﻤ ـ ﻊ ﺗ ﺸ ﺨ ـﻴ ﺺ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ارﺳﺎل ﺷﺪ ،و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﻴﺰ در آﳒﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ1 .
ﺗﺼﻤ ـﻴ ـﻢ ﺷﻮرای ﻧ ـﮕ ـﻬ ـﺒ ـﺎن ﺳﻤ ـﺒ ـﻞ ﮔ ـﻔ ـﺘ ـﻤ ـﺎن رﺳﻤ ـﻰ ﳏﺎﻓ ـﻈ ـﻪ ﻛ ـﺎران در
ﺣﻜﻮﻣﺖ و رد ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ اﻳﻦ
ﻣﻔﻬﻮم را اﺧﺘﺮاع ﻏﺮب و ﺿﺪ ارزش ﻫﺎی »اﻳﺮان« ﻣﻰ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎ
از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﻏﺎﻟﺐ از ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ از زﻣﺎن

ا ﻧ ـ ـ ـ ﻘ ـ ـ ﻼ ب ا ﺳ ﻼ ﻣ ـ ـ ﻰ  ۱ ۳ ۶ ۷ا ﺳ ﺖ  .د ر ﻧ ـ ـ ﺘ ـ ـ ﻴ ـ ـ ﺠ ـ ـ ﻪ  ،ﻋ ـ ـ ﻠ ـ ـﻴ ـ ـ ﺮ ﻏ ـ ـ ﻢ ﭘ ـ ـﻴ ﺸ ﺮ ﻓ ﺖ ﻫ ـ ـ ﺎ ی
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﺮاوان ﻛﻪ از زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﲢﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﻣﺘﺠﻠﻰ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از اﻳﻦ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻜﻤﻞ ﻫﻢ
ﺑﻮدن زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد :اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﻛﻪ زﻧﺎن و
ﻣﺮدان از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و وﻇﺎﻳﻒ ﳐﺘﻠﻒ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ .اﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ و ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮداﺷﺖ
ﻫﺎی اﺻﻮل ﮔﺮا و اﻏﻠﺐ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ از ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﻰ ﺷﻮد.
زﻧﺎن در ﺑﺴﻴﺎری از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﻳﺮان و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﺟﻨﺴﻴﺖ ،ﺑﺎ رﻓﺘﺎری ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺎﳌﺖ آﻣﻴﺰ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن دﻓﺎع ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ

ﺑﺎزداﺷﺖ و زﻧﺪاﻧﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ،و در زﻧﺪان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﺑﺪرﻓﺘﺎری را ﲢﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺑﺴﻴﺎری از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ در ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
از ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺮد در ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ،ﻋﺪم وﺟﻮد
اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﻳﺖ از زﻧﺎن ،ﺟّﻮ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ از ﳎﺎزات ﺑﺮای
اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ دوﻟﺘﻰ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻰ ﺻﻮرت
ﻣﻰ ﮔﻴﺮد را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪﺗﺮ آﻧﻜﻪ زﻧﺎن اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﻰ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻫﻮﻳﺖ ﻗﻮﻣﻰ ،زﺑﺎﻧﻰ ﻳﺎ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﻀﺎﻋﻒ
روﺑﺮو ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻳﮏ ارزﻳﺎﺑﻰ ﺟﺎﻣﻊ از وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻰ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن
در اﻳﺮان اﺳﺖ .اﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻒ ﺗﺒﻌﻴﺾ ،ﭼﻪ رﺳﻤﻰ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻰ را
در ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﻳﻰ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ.
ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﻴﺾ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن اﻗﻠﻴﺖ را در ﻧﻈﺮ
ﻣﻰ ﮔﻴﺮد .زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﻜﺎر ﻋﻤﺪی ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ و ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ
ﻫﺎ در ﲢﻘﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻰ ،ﺳﻴﺎﺳﻰ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺧﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ را ﲢﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.

ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﮔﻔﺘﻤﺎن رﺳﻤﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان
ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﺳﺎل  ۱۳۶۷ﺑﺎز ﻣﻰ ﮔﺮدد ،اﻧﻘﻼﺑﻰ ﻛﻪ ﻛﺸﻮر را از
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻜﻮﻻر ﳏﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻳﮏ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﺻﻞ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮد .آﻳﺖ ﷲ ﺧﻤﻴﻨﻰ ،رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻨﻮی
اﻧﻘﻼب و اوﻟﻴﻦ رﻫﺒﺮ ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ ،ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ زﻧﺎﻧﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد ﻛﻪ ﺧﻮد را
ﻛﺎﻣﻼً وﻗﻒ ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮی و ﻣﺎدر ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻰ ﻛﻪ زﻧﺎن در اﻧﻘﻼب اﻳﻔﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪی از ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﳏﺪود ﺷﺪن ﺑﺴﻴﺎری از ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ ﺷﺪ .ﺣﺠﺎب ﺳﻤﺒﻞ اﺻﻠﻰ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی
رژﻳﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺪ .ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﮏ ﻣﺎه از اﻧﻘﻼب ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻳﺖ ﷲ ﺧﻤﻴﻨﻰ
زﻧﺎن ﺑﺪون ﺣﺠﺎب را »ﺑﺮﻫﻨﻪ« ﺧﻮاﻧﺪ و اﺻﺮار داﺷﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺠﺎب
را در ﳏﻞ ﻛﺎر رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای
ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۵۲ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻛﻪ ﳎﺎزات  ۷۴ﺿﺮﺑﻪ
ﺷﻼق را ﺑﺮای ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺠﺎب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺣﺠﺎب ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
زﻧﺎن در اﻳﺮان ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺷﺎن اﺟﺒﺎری ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪا ً ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﳎﺎزات
آن از ﺷﻼق ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻳﺎ ﺣﺒﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ2.
رژﻳﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺷﺎه ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن زﻧﺎن در ﻣﻮاردی از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻼق و ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻛﻮدك از
ﺣ ـﻘ ـﻮق ﻗ ـﺎﺑ ـﻞ ﺗ ـﻮﺟ ـﻬ ـﻰ ﺑ ـﺮﺧ ـﻮردار ﺑ ـﻮدﻧ ـﺪ را ﻣ ـﻨﺴﻮخ ﻛ ـﺮد .داﻧﺸﮕ ـﺎه ﻫ ـﺎی
ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺮای اﺳﻼﻣﻰ ﺷﺪن و ﭘﺎک ﺷﺪن از »ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻏﺮﺑﻰ« ﺑﻪ ﻣﺪت
ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻰ ،زﻧﺎن از ﲢﺼﻴﻞ در ﺑﺴﻴﺎری از
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﻰ ﳏﺮوم ﺷﺪﻧﺪ 3.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب،
زﻧﺎن از ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه و از ﺳﻤﺘﻬﺎی ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺧﺮاج
ﺷﺪﻧﺪ4.
اﻳـ ـﺮان ﭘﺲ از اﻧـ ـﻘـ ـﻼب ﺗـ ـﻮاﻧﺴﺖ ﺑـ ـﻪ ﭘـ ـﻴﺸﺮﻓـ ـﺘـ ـﻬـ ـﺎی ﭼﺸﻤـ ـﮕـ ـﻴـ ـﺮی در ﺣ ـﻘ ـﻮق
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﻰ ﻛﻠﻰ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ و آﻣﻮزش ،دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻔﺴﺮان اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ ﲢﻤﻴﻞ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری و ﺗﻔﻜﻴﮏ ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ در ﻣﺪارس ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و
ﳏﻞ ﻫﺎی ﻛﺎر از ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺑﺮﺧﻰ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﳏﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر از »ﺑﻰ
اﺧـ ـﻼﻗـ ـﻰ« ﺑـ ـﻮدن ﭼـ ـﻨـ ـﻴـ ـﻦ ﻓﻀﺎﻫـ ـﺎﻳـ ـﻰ ﻛـ ـﺎﺳﺘـ ـﻪ و ﻣـ ـﻨـ ـﺠـ ـﺮ ﺑـ ـﻪ آن ﺷﺪ ﺗـ ـﺎ ﺑـ ـﻪ
دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن اﺟﺎزه ﲢﺼﻴﻞ ﻳﺎ ﻛﺎر ﺑﺪﻫﻨﺪ 5.در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،اﻓﺘﺘﺎح داﻧﺸﮕﺎه
آزاد اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻌﺒﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر دﺳﺘﺮﺳﻰ زﻧﺎن و
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دﺧﺘﺮان در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد 6.ﺗﻔﻜﻴﮏ ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻛﺎر زﻧﺎن در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﻘﻂ زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪ 7.ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﻳﻦ ،در دوران ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق ،ﺑﺴﻴﺎری از زﻧﺎن در
ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ
و ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺮای ﺣﻤﺎﻳﺖ از رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎر ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪ و در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل اﻏﻠﺐ ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺪ8.
در دوران رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻰ ) (۱۳۷۶-۱۳۵۸و
ﺧـﺎﺗـﻤـﻰ ) (۱۳۸۴-۱۳۷۵ﺳﻴـ ـﺎﺳﺖ ﻫـ ـﺎی ﻣـ ـﺘـ ـﺮﻗ ـﻰ ﺗ ـﺮی ﺑ ـﺮای
زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروری ،ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪ .اﻳﻦ
دوره ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ ورود زﻧﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزش
ﻋﺎﱃ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن در ﺛﺒﺖ
ﻧـ ـﺎم داﻧﺸﮕـ ـﺎﻫ ـﻬ ـﺎ از ﺗ ـﻌ ـﺪاد ﻣ ـﺮدان ﺑ ـﻴﺸﺘ ـﺮ ﺷﺪ 9.ﺑ ـﺎ اﻳ ـﻦ ﺣ ـﺎل،
دوران رﻳـ ـ ـﺎﺳﺖ ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻬـ ـ ـﻮری اﺣـ ـ ـﻤـ ـ ـﺪی ﻧـ ـ ـﮋاد )(۱۳۹۲-۱۳۸۴
ﺑـ ـﺎزﮔﺸﺖ ﺑـ ـﻪ ﺳﻴـ ـﺎﺳﺖ ﻫـ ـﺎی ﳏﺎﻓـ ـﻈـ ـﻪ ﻛـ ـﺎر در اﻳـ ـﺮان ﺑـ ـﻮد ﻛ ـﻪ
ﻣﺸﺨﺼﻪ آن ﻋ ـ ـﻘﺐ ﮔ ـ ـﺮد در زﻣ ـ ـﻴ ـ ـﻨ ـ ـﻪ ﺣ ـ ـﻘ ـ ـﻮق زﻧ ـ ـﺎن از ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ـﻪ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻮد .اﺣﻤﺪی
ﻧـ ـﮋاد ﻫـ ـﻤـ ـﭽـ ـﻨ ـﻴ ـﻦ ﺑﺴﻴ ـﺎری از زﻧ ـﺎﻧ ـﻰ ﻛ ـﻪ ﺑ ـﺎ ﺟ ـﻨ ـﺒﺶ ﺳﺒ ـﺰ ﺳﺎل
 ۱۳۸۸در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ را از ﻛﺎر اﺧﺮاج ﻛﺮد10.

وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻰ
رﺋـ ـﻴﺲ ﺟـ ـﻤـ ـﻬـ ـﻮر ﻓـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻰ ﺣﺴﻦ روﺣـ ـﺎﻧـ ـﻰ در ﻧـ ـﺨﺴﺘـ ـﻴ ـﻦ ﻛ ـﺎرزار
اﻧـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺎﺑـ ـﺎﺗ ـﻰ ﺧ ـﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﻗـ ـﻮل داد ﻛـ ـﻪ ﺑـ ـﺎ ﺗـ ـﺒ ـﻌ ـﻴﺾ
ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ ﻣﺒﺎرزه ﻛﺮده و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻛﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از زﻧﺎن ﺑﻪ روﺣﺎﻧﻰ رای دادﻧﺪ و ﻋﺎﻣﻞ
اﺻﻠـ ـﻰ ﻣـ ـﻮﻓـ ـﻘـ ـﻴﺖ وی در اﻧـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺎﺑـ ـﺎت ﺑـ ـﻮدﻧ ـﺪ .روﺣ ـﺎﻧ ـﻰ ﭘﺲ از
ﺗﺼﺪی ﻣﻘﺎم رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﺷﻬﻴﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ،ﻣﺪاﻓﻊ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻘﻮق زن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر در
اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺼﻮب ﻛﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺼﻮب دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﻰ ﺣﺎوی ﻣﻘﺮرات ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ از
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﮔﺬاری ،دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮاﺑﺮ و ﳏﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﻪ در
ﺣ ـ ـ ـﻮزه ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ـﻮﻣـ ـ ـﻰ اﺳﺖ 11،اﮔ ـﺮﭼ ـﻪ ﻣ ـﻨﺸﻮر ﻓ ـﺎﻗـﺪ
ﺳﺎزوﻛ ـ ـ ـﺎرﻫ ـ ـ ـﺎی ﻣﺆﺛ ـ ـ ـﺮ اﺟ ـ ـ ـﺮاﻳ ـ ـ ـﻰ اﺳﺖ .اﺧ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺮا ً ﳎﻠﺲ اﻳ ـ ـ ـﺮان
اﺻﻼﺣﻴﻪ ای را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻰ اﺟﺎزه ﻣﻰ
دﻫﺪ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺧﻮد را در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻏ اﻳﻦ اﻣﺮ ،ﻗﺪم رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺑﺮای زﻧﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﺎرﺟﻰ ازدواج ﻛﺮده

و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ازدواج ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﺳﻦ  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﻰ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻳﺮان را ﺑﻜﻨﻨﺪ 12.اﮔﺮﭼﻪ
ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺮداد  ۱۳۹۸ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﳎﻠﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻳﻜﻰ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﻃﻰ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ.
ﻋـ ـﻠـ ـﻰ رﻏـ ـﻢ ﺑـ ـﺮﺧـ ـﻰ از ﻣـ ـﻮﻓـ ـﻘـ ـﻴﺖ ﻫـ ـﺎی دوﻟﺖ روﺣـ ـﺎﻧـ ـﻰ ،اداﻣ ـﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﳏﺎﻓﻈﻪ
ﻛـ ـ ـ ـﺎر ،ﻣـ ـ ـ ـﺎﻧـ ـ ـ ـﻊ ﭘـ ـ ـ ـﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑـ ـ ـ ـﻴﺸﺘـ ـ ـ ـﺮ ﺣـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﻮق زﻧـ ـ ـ ـﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ﻳﻜﻰ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﻛﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ
ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻧﺒﻮد ﻛﻪ در آن روﺣﺎﻧﻰ ﳎﺪدا ﺑﺮای دوره دوم
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻤﺎن رﺳﻤﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻛـ ـﻪ زن و ﻣـ ـﺮد ﺑـ ـﻪ ﻃ ـﻮر ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻰ ﺑ ـﺮای ﻛ ـﺎرﻛ ـﺮدﻫ ـﺎی ﳐﺘ ـﻠ ـﻒ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ را رد ﻣﻰ
ﻛﻨﻨﺪ .ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،رﻫﺒﺮ ﻓﻌﻠﻰ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ را »ﻳﻜﻰ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻏﺮﺑﻰ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ« 13.ﺣﺎﻣﻴﺎن
رژﻳﻢ ،ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن را ﻣﺮوج ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎرﺟﻰ
ﻃ ـﺮاﺣ ـﻰ ﺷﺪه ﺑ ـﺮای ﻓ ـﺎﺳﺪ ﺳﺎﺧ ـﺘ ـﻦ ﺳﺎﺧ ـﺘ ـﺎر اﺧ ـﻼﻗ ـﻰ ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ
اﻳﺮان ﻣﻰ داﻧﻨﺪ 14.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎی ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎ
ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ دوﻟﺘﻰ ﺿﺪ ﻏﺮب اﻳﺮان در ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻴﺸﺒﺮد آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻰ اﻋﻀﺎی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﻳﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﻟﺖ
روﺣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن رﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن
و در ﻧ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﺎﻳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳـ ـ ـﻦ ﻛـ ـ ـﻨـ ـ ـﻮاﻧﺴﻴـ ـ ـﻮن ﺷﺪه اﻧـ ـ ـﺪ .ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ،اﻳﺮان را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﳒﺎم اﺻﻼﺣﺎت در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی داﺧﻠﻰ ﺧﻮد ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ
ﻛ ـ ـﺮده و ﭘـ ـﻠﺖ ﻓـ ـﺮم ﺑـ ـﻴـ ـﻦ اﳌﻠـ ـﻠـ ـﻰ ﺑـ ـﺮای ﺣـ ـﻤـ ـﺎﻳﺖ و ﻧـ ـﻈـ ـﺎرت ﺑـ ـﺮ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
اﮔ ـﺮﭼ ـﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛ ـﻨ ـﻮاﻧﺴﻴ ـﻮن ﻫ ـﻤ ـﭽ ـﻨـﺎن ﻳـﮏ اوﻟـﻮﻳﺖ ﺿﺮوری
اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﱃ
ﻛﺮدن اﻳﺮان از اﳒﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﻤﻰ
ﺷﻮد .اﻳﺮان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺧﻮد در اﻳﻦ
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﺎده  ۳ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦ
اﳌﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ) ،(ICESCRﻛﻪ
اﻳﺮان ﻋﻀﻮ آن اﺳﺖ ،اﻳﺮان را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ
زن و ﻣﺮد درﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و
ﻓ ـﺮﻫ ـﻨ ـﮕ ـﻰ اﻃ ـﻤ ـﻴ ـﻨ ـﺎن ﺣ ـﺎﺻﻞ ﻛ ـﻨ ـﺪ .ﺑ ـﻪ ﻫ ـﻤـﻴـﻦ ﺗـﺮﺗـﻴﺐ ،ﻣـﺎده ۳

ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺠﺎب :ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در اﻳﺮان

ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻰ و ﺳﻴﺎﺳﻰ ) (ICCPRاﻳﺮان را
ﻣﻠﺰم ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ زن و ﻣﺮد در ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻛﻠﻴﻪ
ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻰ و ﺳﻴﺎﺳﻰ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﺪ.
اﻳ ـﺮان ﻫ ـﻤ ـﭽـﻨـﻴـﻦ ﺑـﻪ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ  ۲۰۳۰ﺗ ـﻮﺳﻌ ـﻪ ﭘ ـﺎﻳ ـﺪار و اﻫـﺪاف
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺪف  ۶ﻛﻪ ﻫﺪف آن دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ
ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﺳﺖ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،اﻳﺮان ﻳﻜﻰ از ﺗﻨﻬﺎ  ۷ﻛﺸﻮری اﺳﺖ ﻛﻪ

در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻠﻰ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻰ ﺑﺎ ﻫﺪف  ۶و زﺑﺎن ﺑﺮاﺑﺮی
ﭘﺎﻳﺪار ،اﺣﺘﻤﺎ ً
ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ،اﻳﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺑﺮاﺑﺮی
ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ اداﻣﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﺼﺎب
اﺧﻴﺮ اﻳﺮان در ﮔﺮوه ﻛﺎری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺎن
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻫﺎی درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق
زﻧﺎن رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
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ﺗﺒﻌﻴﺾ در ﺣﻮزه ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
و ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻳﻜﻰ از اﺳﺎﺳﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﻃﺮق اﻋﻤﺎل ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در اﻳﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺣﻘﻮﻗﻰ  -و ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻗﺎﻧﻮن و روﻳﻪ ﻛﻴﻔﺮی اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات اﻳﺮان ﳑﻠﻮ از
ﻣﻮارد رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ زن و ﻣﺮد اﺳﺖ ،در ﺣﻮزه ﻫﺎﻳﻰ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ارزش ﺷﻬﺎدت.

ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات اﻳﺮان ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ از اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻰ
اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات ،ﺳﻦ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ را ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  -اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺧﺘﺮان در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر
ﺟﻮاﻧﺘﺮ از ﭘﺴﺮان ،دارای ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎده  ۱۴۷ﻗﺎﻧﻮن
ﳎﺎزات اﻳﻦ ﺳﻦ را ﺑﺮای دﺧﺘﺮان  ۹ﺳﺎل ﻗﻤﺮی )ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ،ﻧﻪ
ﻣﺎه( و ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻗﻤﺮی ﺑﺮای ﭘﺴﺮان )ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل ،ﻧﻪ ﻣﺎه(
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ 15.اﻳﻦ ﻣﺎده ﻏ از ﻳﮏ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻨﻰ
ﻛﻪ در آن ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﳏﺎﻛﻤﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ،
و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ذاﺗﺎ ﺗﺒﻌﻴﺾ آﻣﻴﺰ اﺳﺖ -ﻧﻘﺾ آﺷﻜﺎر
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ اﺳﺖ.
ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﱃ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد ﻧﻴﺰ ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺘﻔﺎوت رﻓﺘﺎر ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .دﻳﻪ ) ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ( ﻧﻮﻋﻰ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﱃ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮارد ﻗﺘﻞ ﻳﺎ ﺟﺮاﺣﺖ ﺟﺴﻤﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ از دﺳﺖ دادن دﺳﺖ ﻳﺎ
ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻳﺎ ﻓﺮد ﻧﺰدﻳﻚ وی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد 16.ﻣﺒﻠﻎ
دﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻳﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ زن ﻧﻴﻤﻰ از ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای
ﻳﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻣﺮد اﺳﺖ 17.ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۶۶۱ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات ،اﺧﺘﻼف

ﺑﻴﻦ دﻳﻪ ﻣﺮد و زن ﺑﺎﻳﺪ از ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﺑﺪﻧﻰ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﻮد .از آﳒﺎ ﻛﻪ در اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻴﻦ دادﮔﺎﻫﻬﺎ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد داﺷﺖ،
در ﺗﺎرﻳﺦ  ۱۰ﺗﻴﺮ  ،۱۳۹۸دﻳﻮان ﻋﺎﱃ ﻛﺸﻮر رای ﺑﻪ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف در ﻣﺒﻠﻎ
دﻳﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن داد و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد در ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ،اﻋﻢ از ﻧﻔﺲ
ﻳﺎ اﻋﻀﺎ ،ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت دﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﳏﻞ ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﻛﻮر
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد 18.ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،از آﳒﺎ ﻛﻪ ﻧﻴﻤﻰ از ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ دﻳﻪ زن ﻫﻨﻮز
ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺑﺮوﻛﺮاﺳﻰ و ﳏﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد19.
در ﺑﺮﺧﻰ ﺟﺮاﻳﻢ ﳎﺎزات زن و ﻣﺮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۵۳۰ﻛﺘﺎب
ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات اﺳﻼﻣﻰ ،اﮔﺮ ﻣﺮدی ﻫﻤﺴﺮش را در ﺣﺎل ارﺗﻜﺎب زﻧﺎ
ﺑﺎ ﻣﺮد دﻳﮕﺮی ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﻳﮏ ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻃﺮف را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ
ﻗﺮار دﻫﺪ ،از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی و ﻗﺼﺎص ﻣﻌﺎف ﻣﻰ ﺷﻮد .اﮔﺮ زن ﻣﻜﺮه
ﺑﺎﺷﺪ وی ﺣﻖ دارد ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز را ﺑﻜﺸﺪ 20.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات
اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮای ﭘﺪر و ﭘﺪرﺑﺰرﮔﻰ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻜﺸﺪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻫﺎﻳﻰ
وﺟﻮد دارد 21.ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺼﺎص ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻰ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺒﻌﻴﺾ آﻣﻴﺰ اﻋﻤﺎل ﻣﻰ ﺷﻮد :اﮔﺮ ﻳﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻳﺎ ﭘﻴﺮو اﻗﻠﻴﺖ

ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه )ﻣﺴﻴﺤﻰ ،ﻳﻬﻮدی ﻳﺎ زرﺗﺸﺘﻰ( ﭘﻴﺮوان
ﻳﮏ دﻳﻦ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه را ﺑﻜﺸﺪ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺘﻮل ﺣﻖ ﻗﺼﺎص
ﻧﺪارﻧﺪ22.
در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻰ در دﻋﺎوی ﻣﺪﻧﻰ و ﻛﻴﻔﺮی ،ارزش ﺷﻬﺎدت
زن ﻧﻴﻤﻰ از ارزش ﺷﻬﺎدت ﻣﺮد اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﺮای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺷﻬﺎدت ﻳﮏ زن اﻏﻠﺐ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺎدت ﻳﮏ ﻣﺮد آن را ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺪﻧﻰ و آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄ
اﺳﻼﻣﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت دو ﻣﺮد ﻳﺎ ﻳﮏ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻋﻼوه دو زن اﺛﺒﺎت ﻣﻰ
ﺷﻮﻧﺪ 23.ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاردی ﭼﻮن وﻻدت ﻳﺎ ﺑﻜﺎرت  ،ﺷﻬﺎدت زﻧﺎن ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ )ﭼﻬﺎر زن( در دادﮔﺎه ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد 24.در ﻋﻤﻞ ،ﳏﺪود ﻛﺮدن
ﺷﺎﻫﺪان زن ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺎری از زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺗﻼش ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮﺿﺮر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﻳﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ در ﺳﺎل
 ۱۳۹۰ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﺷﺪه  ،ﻗﺎﺿﻰ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﻏﻴﺒﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮد در ﭘﺮوﻧﺪه رد ﻛﺮد .ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ زن در اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻂ دو ﺷﺎﻫﺪ زن داﺷﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻌﺘﺎدش ﻃﻼق
ﺑﮕﻴﺮد25.
در ﺑﺮﺧﻰ ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺎدت زﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد ،۱۲۸ ،۱۱۸،۱۱۹ ،۱۱۷
 ۱۳۷،۱۸۹و  ۲۳۷ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات اﺳﻼﻣﻰ ﻗﺪﻳﻢ ،ﺑﺮای ﺟﺮاﻳﻤﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻟﻮاط  ،ﻧﻮﺷﻴﺪن ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻰ  ،ﻗﺘﻞ و ﳏﺎرﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻬﺎدت ﻣﺮدﻫﺎ

ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﺪ .در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۳۹۲درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻬﺎدت زﻧﺎن ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
ﮔﻔﺘﻪ وﻛﻼی اﻳﺮاﻧﻰ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﺎن ﺷﻴﻮه ﺳﺎﺑﻖ اﺛﺒﺎت دﻋﻮا اداﻣﻪ دارد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۱۹۹ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات ﻧﺼﺎب ﺷﻬﺎدت در ﻛﻠﻴﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ،دو
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮد اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ در ﺑﺮﺧﻰ ﺟﺮاﻳﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮاط و زﻧﺎ .ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮارد
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺘﻞ ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮد ﻳﺎ ﺳﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮد و دو ﺷﺎﻫﺪ زن
ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﻛﻼی اﻳﺮاﻧﻰ ،ﺑﺮای ﺟﺮاﺋﻢ ﻛﻴﻔﺮی ﻏﻴﺮ از
ﺣﺪود ،دﻳﻪ و ﻗﺼﺎص )ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻌﺰﻳﺮات( ،ﭘﺬﻳﺮش ﺷﻬﺎدت زن اﻏﻠﺐ ﺑﻪ
اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺎﺿﻰ اﺳﺖ.
زﻧﺎن ﻧﻴﺰ در ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ :ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺎﺿﻰ در دادﮔﺎﻫﻬﺎی اﻳﺮان
ﻣﻨﺼﻮب ﺷﻮﻧﺪ 26.زﻧﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه »ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﻰ« را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ در روﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻰ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻳﻜﻰ از ﺳﻪ
ﻗﺎﺿﻰ دادﮔﺎه ﲡﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﻰ
ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ 27.اﻧﺘﺼﺎب زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﺻﺒﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن و دادﻳﺎر دادﺳﺮا ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﻰ دادﮔﺎه ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ را ﺻﺎدر ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻨﺼﻮب ﻛﺮد28.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ زن و
ﻣﺮد در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺷﺎره ﻛﺮده اﻧﺪ؛ در ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮارد زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﻗﻀﺎت ﻣﺮد ﲢﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪ29.
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ﺳﺮﻛﻮب زﻧﺎن ﻣﺪاﻓﻊ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در اﻳﺮان ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻃﻰ
ﺳﺎل ﻫﺎ ﺷﺪه  ،ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاﺑﺮی  ،ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق و اﺻﻼح
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻌﻴﺾ آﻣﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮی و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،اﻳﻦ اﻓﺮاد دا ًﺋﻤﺎ از ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ  ،آزار و
اذﻳﺖ  ،دﺳﺘﮕﻴﺮی و ﺣﺒﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﻳﻦ زﻧﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﻋﻠﻨﻰ از
دوﻟﺖ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻳﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ،ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﻰ ،ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﺴﺎس ﻳﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮی ،ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

زﻧﺎن ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ  30ﻣﺮﺗﺒًﺎ ﺑﺪون اﺧﻄﺎر ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه
و در ﺣﻴﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
زﻧﺎن ﺑﺮای ﻛﺎر در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﲢﺖ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺒﻬﻢ اﻣﻨﻴﺘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺒﺎﻧﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ« و
»ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم« ﲢﺖ ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ .اﻳﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت و
دﻳﮕﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻣﻨﻴﺘﻰ داﺋﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮای ﺟﺮم اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ ﺑﻴﺎن ،اﳒﻤﻦ و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎری
از زﻧﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻏﺎﻟﺒًﺎ زﻧﺎن
ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﳐﺎﻟﻔﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ در ﺗﻼش ﺑﺮای اﻳﺠﺎد
»اﻧﻘﻼب ﳐﻤﻠﻰ« و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻰ دوﻟﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﻰ ﻛﻨﺪ31.
ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۴۸ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮی اﻳﺮان ،اﺷﺨﺎص ﺣﻖ دارﻧﺪ
ﺑﻪ ﳏﺾ ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﺑﺎ وﻛﻴﻞ ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﻣﻮارد

ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﻰ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻰ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﲢﻘﻴﻖ ،ﻃﺮﻓﻴﻦ دﻋﻮا
ﺑﺎﻳﺪ وﻛﻼى ﺧﻮد را از ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﻛﻨﻨﺪ 32.از ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن
از ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ وﻛﻴﻞ ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ33.
ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﻰ ﺳﻴﺎﺳﻰ در ﻳﮏ ﺑﺨﺶ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ از ﺑﻨﺪ زﻧﺎن در
زﻧﺪان اوﻳﻦ ﺗﻬﺮان ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎد از دوﻟﺖ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ،
ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻳﺎ ﭘﻴﺮوی از ﻳﮏ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻧﺸﺪه ﳏﻜﻮم ﺷﺪه اﻧﺪ 34.اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اوﻳﻦ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺑﻬﺘﺮ از
زﻧﺪان ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺨﺶ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺶ از
ﺣﺪ ،ﻛﺜﻴﻒ و ﺑﺪون ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﲡﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺮی
ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ اﺳﺖ .زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ زن از

ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ و ﺗﻤﺎﺳﻬﺎی ﺗﻠﻔﻨﻰ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ،ﳏﺮوم ﺑﻮده و ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻖ ﻣﺮﺧﺼﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰ ﮔﻴﺮد ،داده ﻧﻤﻰ ﺷﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ
ﺷﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ وﻗﺎﻳﻊ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﻣﻬﻢ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ35.
در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷اﻳﺮان ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی زﻧﺎن و اﻋﺘﺮاﺿﺎت و
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺳﺮﻛﻮب زﻧﺎن ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻮد .در ﺗﺎرﻳﺦ
 ۷دی  ،۱۳۹۵زﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم وﻳﺪا ﻣﻮﺣﺪ ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری،
روﺳﺮی ﺧﻮد را در وﺳﻂ ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﺮداﺷﺘﻪ و روی ﭼﻮب آوﻳﺰان
ﻛﺮد .او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪا ً ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ آزاد ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ رﻫﮕﺬر ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداری ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﻳﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﭘﺲ از
آن ،ﭼﻨﺪﻳﻦ زن دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ اﻋﺘﺮاﺿﻰ را در ﻣﻼء ﻋﺎم اﳒﺎم
دادﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ ،اﺳﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﻣﻮﺣﺪ در آن ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض را اﳒﺎم داد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻫﺎ و اﻏﻠﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﻣﺴﺎﳌﺖ آﻣﻴﺰ
واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 36.در  ۴اﺳﻔﻨﺪ  ،۱۳۹۵ﻣﺮﻳﻢ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاری روی ﻳﮏ
ﺳﻜﻮ در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻰ در ﺗﻬﺮان اﻳﺴﺘﺎد و در اﻋﺘﺮاض روﺳﺮی ﺧﻮد را ﺗﻜﺎن
داد .ﻳﮏ ﭘﻠﻴﺲ او را از روی ﺳﻜﻮ ﻫﻞ داد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط وی و ﳎﺮوح
ﺷﺪن او ﺷﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاری ﻗﺒﻞ از آزادی ﺑﺎ
وﺛﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺎل زﻧﺪان ﳏﻜﻮم ﺷﺪ .در واﻛﻨﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،ﻋﻠﻰ
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای  ،رﻫﺒﺮ اﻳﺮان  ،در روز ﺟﻬﺎﻧﻰ زن در  ۸ﻣﺎرس ،۲۰۱۸

اﻋﺘﺮاﺿﺎت را »ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺰﺋﻰ« ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﻴﺎﺑﺎن
اﻧﻘﻼب ﺑﺮای از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﺠﺎب ﻫﺎﻳﺸﺎن »ﻓﺮﻳﺐ« ﺧﻮرده اﻧﺪ 37.ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )ﻫﺮاﻧﺎ(  ۱۱۳ ،ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
)زن و ﻣﺮد( ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۸۰ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ در ﻃﻰ اﻋﺘﺮاض
روز ﺟﻬﺎﻧﻰ زن و  ۲۹ﻧﻔﺮ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﺑﻮده38.
ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺳﺘﻮده ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ را در دادﮔﺎه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ
ﺳﺮاﳒﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮی وی ﺷﺪ :وی ﺑﻌﺪا ً ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ،
ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی اﻳﺮان ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ و در اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
ﳏﻜﻮم ﺷﺪ.
 ۲آ ﺑ ـ ـ ﺎ ن  ، ۱ ۳ ۹ ۷ﻣ ـ ـ ﻮ ﺣ ـ ـﺪ د و ﺑ ـ ـ ﺎ ر ه ر و ﺳ ﺮ ی ﺧ ـ ـ ﻮ د ر ا د ر ﺧ ـ ـﻴ ـ ـ ﺎ ﺑ ـ ـ ﺎ ن ا ﻧ ـ ـ ﻘ ـ ـﻼ ب
ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ .وی ﺑﻪ اﺗﻬﺎم »ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﻰ« ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺒﻪ ۱۰۹۱
دادﮔﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺎل زﻧﺪان ﳏﻜﻮم ﺷﺪ .او در  ۱۱اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان او را آزاد ﻧﻜﺮدﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﻳﺖ
او در اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۹۸آزاد ﺷﺪ 39.در ﺗﻴﺮ  ۱۳۹۸دادﮔﺴﺘﺮی اﻳﺮان
اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ وﻳﺪﺋﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﻳﻦ از زﻧﺎن در ﺣﺎل
ﺑﺮداﺷﺘﻦ روﺳﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارد ،ﺑﻪ ده ﺳﺎل زﻧﺪان ﳏﻜﻮم ﻣﻰ
ﺷﻮد 40.اﻳﻦ اﻋﻼم ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﮋاد،
ﻓﻌﺎل اﻳﺮاﻧﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ دراﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﻛﻤﭙﻴﻦ ﻫﺎی آﻧﻼﻳﻦ آزادی
ﻫﺎی ﻳﻮاﺷﻜﻰ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺠﺎب
اﺟﺒﺎری ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ،ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪ را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
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ﺳﺮﻛﻮب زﻧﺎن
ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان:
ﺑﺎزداﺷﺖ  ،آزار
و اذﻳﺖ و
ﺑﺪرﻓﺘﺎری در
زﻧﺪان
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق
زﻧﺎن :ﻫﺪی ﻋﻤﻴﺪ و ﳒﻤﻪ واﺣﺪی
ﻫﺪی ﻋﻤﻴﺪ و ﳒﻤﻪ واﺣﺪی از ﻓﻌﺎﻻن
ﺣﻘﻮق زن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو در ﺗﺎرﻳﺦ
 ۱۰ﺷﻬﺮﻳﻮر  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﮏ
ﻓﻌﺎل دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺿﻮان ﳏﻤﺪی
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻰ دﺳﺘﮕﻴﺮی آﻧﻬﺎ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺑﺮﮔﺰاری ﻛﺎرﮔﺎه
آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺑﺮدن آﮔﺎﻫﻰ از
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﻰ و ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮد41.
ﻗﺮار ﺑﻮد اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﻪ روز ﭘﺲ از
دﺳﺘﮕﻴﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد42.
در  ۷ﻣﻬﺮ  ۷۶۰ ،۱۳۹۷ﻓﻌﺎل ﻧﺎﻣﻬﺎی
را اﻣﻀﺎ ﻛﺮده و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در
آن از دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺎﻳﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮی
و آزار و اذﻳﺖ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و
آزادی ﻓﻮری آﻧﻬﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻤﻴﺪ و
واﺣﺪی ﻗﺒﻞ از آزادی ﺑﺎ ﻗﺮار وﺛﻴﻘﻪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ۵۶و  ۵۷روز در ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ و در زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﮔﺰارش
در اﻧﺘﻈﺎر دادﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻳﮏ وﻛﻴﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻛﺎرش زﻧﺪاﻧﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻧﺴﺮﻳﻦ
ﺳﺘﻮده
ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺳﺘﻮده وﻛﻴﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی
اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻧﺪان ﺑﺴﺮ ﻣﻰ ﺑﺮد .اوﻟﻴﻦ
ﺑﺎزداﺷﺖ وی ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﺑﺎز ﻣﻰ
ﮔﺮدد ،وﻗﺘﻰ دادﮔﺎه ﲡﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ او را

ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان و ده ﺳﺎل
ﳑﻨﻮﻋﻴﺖ از وﻛﺎﻟﺖ ﳏﻜﻮم ﻛﺮد .وی
ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  ۱۳۹۲آزاد ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﺳﺘﻮده وﻛﺎﻟﺖ
ﺷﺎﭘﺮک ﺷﺠﺮی زاده از ﺟﻨﺒﺶ
دﺧﺘﺮان ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ،ﻛﻪ در
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﻇﻬﻮر
ﻛﺮد ،را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در ﺗﺎرﻳﺦ
۲۳ﺧﺮداد  ،۱۳۹۷ﺳﺘﻮده دﺳﺘﮕﻴﺮ و
ﺑﻪ زﻧﺪان اوﻳﻦ ﺗﻬﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ.
وی ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺘﺎن در اوﻳﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ
ﻛﻪ ﭘﺲ از ﳏﻜﻮﻣﻴﺖ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ۵
ﺳﺎل زﻧﺪان ،ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ ﭘﺲ
از ﺷﻜﺎﻳﺖ دادﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﻛﺎﺷﺎن،
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻳﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه و ﻣﺒﻨﺎی اﺗﻬﺎم ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺳﺘﻮده در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮد ،ﺑﻪ
اﺗﻬﺎم ﺗﺒﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﻛﻞ ﺧﻮد ،ﺑﺎ
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪ اﻣﻨﻴﺘﻰ روﺑﺮو ﺷﺪ .در
ﻓﺮوردﻳﻦ  ۱۳۹۸اﺧﺒﺎری ﻣﺒﻨﻰ
ﳏﻜﻮﻣﻴﺖ ﺳﺘﻮده ﺑﻪ  ۳۸ﺳﺎل زﻧﺪان
) ۶ﺳﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻗﺒﻠﻰ وی و
 ۳۳ﺳﺎل ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪ او( و ۱۴۸
ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
از ﺣﻜﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﲡﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ ،ﺳﺘﻮده
ﳎﺒﻮر ﺑﻪ ﲢﻤﻞ  ۱۲ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و
 ۱۴۸ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ
ﻣﺎده  ۱۳۴ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات اﻳﺮان،
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﻘﺮه ﳎﺎزات،
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﳎﺎزات را ﲢﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻛﺮد 43.اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺘﻮده ﺷﺎﻣﻞ
ﲡﻤﻊ و ﺗﺒﺎﻧﻰ ﺑﺮای اﻗﺪام ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ
ﻣﻠﻰ )۷.۶ﺳﺎل زﻧﺪان(  ،ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻴﻪ
ﻧﻈﺎم ) ۱.۶ﺳﺎل زﻧﺪان(  ،ﻋﻀﻮﻳﺖ در
ﮔﺮوه ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻟﮕﺎم )ﻟﻐﻮ ﮔﺎم ﺑﻪ
ﮔﺎم اﻋﺪام ۷.۶ -ﺳﺎل زﻧﺪان(  ،ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎ ) ۱۲ﺳﺎل زﻧﺪان( ،
ﺣﻀﻮر ﺑﺪون روﺳﺮی در ﻣﻼء ﻋﺎم
) ۷۴ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق(  ،ﻧﺸﺮ اﻛﺎذﻳﺐ
ﺑﺮای ﺑﺮﻫﻢ زدن اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﻰ
)۳ﺳﺎل زﻧﺪان و  ۷۴ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق( و

ﺑﺮﻫﻢ زدن ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ) ۲ﺳﺎل
زﻧﺪان( اﺳﺖ44.
ﳏﺮوﻣﻴﺖ از ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی اﺳﺎﺳﻰ
ﭘﺰﺷﻜﻰ در زﻧﺪان :ﻧﺮﮔﺲ ﳏﻤﺪی
ﻧﺮﮔﺲ ﳏﻤﺪی ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ،در  ۱۶اردﻳﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ .ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،در
ﺷﻬﺮﻳﻮر  ،۱۳۹۶ﺷﻌﺒﻪ  ۳۵دادﮔﺎه
ﲡﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان  ۱۵ﺳﺎل
زﻧﺪان او را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم
»ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻛﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ«» ،اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺒﺎﻧﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ
ﻣﻠﻰ« و»ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم« ،ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻛﺮد .اﻳﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺗﻼش ﻫﺎی ﳏﻤﺪی در ﻛﺎرزار
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﳎﺎزات ﻣﺮگ ،ﻟﮕﺎم )ﻟﻐﻮ
ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﻋﺪام( ﺻﺎدر ﺷﺪ.
ﳏﻤﺪی از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک از
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻠﺞ ﻋﻀﻼﻧﻰ و ﳋﺘﻪ ﺷﺪن
ﺧﻮن رﱋ ﻣﻰ ﺑﺮد .در ﺗﺎرﻳﺦ  ۲۹آذر
 ،۱۳۹۷ﭘﺲ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد در ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﺑﻪ
ﻣﺪت ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﺳﺎل  ،وی در ﻧﺎﻣﻪ
ای ﺳﺮﮔﺸﺎده از دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ از ﻣﻨﻊ او از ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ
ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺧﻮدداری ﻛﻨﺪ .در  ۲۱دی
 ،۱۳۹۷ﭘﺲ از اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺳﻪ
روزه  ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ او اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﳐﺘﺼﺮ درﻣﺎن ﭘﺰﺷﻜﻰ را در
45
ﺧﺎرج از زﻧﺪان اوﻳﻦ اﳒﺎم دﻫﺪ.
در  ۲۱اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸وی
ﳎﺪدا ً ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺑﻪ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﻖ
ﮔﺰارش ﭘﺰﺷﻜﺎن وی ،ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ
ﻫﻴﺴﺘﺮﻛﺘﻮﻣﻰ ،ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪن در
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻳﮏ ﻣﺎه ﺟﻬﺖ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ ،او ﺑﻪ زﻧﺪان
46
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ.
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ﺗﺒﻌﻴﺾ در زﻧﺪﮔﻰ
ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت رﺳﻤﻰ و
ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﳏﺮوﻣﻴﺖ زﻧﺎن از ﺧﺪﻣﺖ در ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻰ و
ﻣﻨﺎﺻﺐ دوﻟﺘﻰ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﺿﻮح در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی رده ﺑﺎﻻ ،ﻛﻪ
ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺪرت ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ
ﺷﻮد .در ﳎﻠﺲ و ﺷﻮراﻫﺎی ﳏﻠﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ زﻧﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﲢﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺮدان اﺳﺖ.

اﻳﺮان ﻫﺮﮔﺰ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر زن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﺻﻞ  ۱۱۶ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﻴﻦ رﺟﺎل ﻣﺬﻫﺒﻰ و ﺳﻴﺎﺳﻰ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻮد .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ رﺟﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻔﻈﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮدان
ﺑﻮده و از اﻳﻦ رو زﻧﺎن از ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﳏﺮوم ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ
ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ اﺻﻄﻼح ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام
اﺷﺎره دارد 47.ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻳﻦ اﺻﻄﻼح را روﺷﻦ ﻧﻜﺮده
اﺳﺖ .در ﻓﺮودﻳﻦ  ،۱۳۹۷ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻟﻴﺴﺘﻰ از  ۱۱ﺷﺮط را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺨﺸﻰ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﺎﻣﺰدی ﺟﻬﺖ ﺳﻤﺖ
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ
آﻳﺎ زﻧﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﻧﭙﺮداﺧﺖ .ﺳﺨﻨﮕﻮی رﺳﻤﻰ ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﻛﺪﺧﺪاﻳﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺻﻄﻼح رﺟﺎل ﻫﻨﻮز ﺣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ48.

در ﻏﻴﺎب روﺷﻦ ﮔﺮی در ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻮﻗﻰ ،در ﻋﻤﻞ ،ﻫﻴﭻ زﻧﻰ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن
ﳎﺎز ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮری ﺑﺮای رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺑﻰ ﺷﻤﺎری از زﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺰدی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم ﻛﺮده اﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﻛﻨﻨﺪ،
ﺗ ـﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧ ـﮕ ـﻬ ـﺒ ـﺎن رد ﻣ ـﻰ ﺷﻮﻧ ـﺪ .ﺑ ـﻪ ﻋ ـﻨ ـﻮان ﻣ ـﺜ ـﺎل ،در اﻧ ـﺘ ـﺨ ـﺎﺑ ـﺎت
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری  ۱۳۷ ، ۱۳۹۵ﻧﻔﺮ از ﳎﻤﻮع  ۱۵۳۵ﻧﺎﻣﺰدی ﻛﻪ ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮدﻧﺪ ،زن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﻪ  ۱۳۷ﻧﻔﺮ از
ﻃﺮف ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رد ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی رد ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪه
ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻈﻢ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ،ﻋﻀﻮ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﳎﻠﺲ و ﭼﻬﺮه اﻧﻘﻼﺑﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام
ﺑﻮد .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻼش ﻫﺎی ﻗﺒﻠﻰ در  ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۴ ، ۱۳۷۵و
 ،۱۳۹۲ﻣﺎﻧﻊ او ﻣﻰ ﺷﺪ49.
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ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻛﻪ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﳏﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎران ﻣﺬﻫﺒﻰ اﺳﺖ،
ﻫ ـﻤ ـﭽ ـﻨ ـﺎن ﻣ ـﺎﻧ ـﻌ ـﻰ اﺳﺎﺳﻰ ﺑ ـﺮای ﺟ ـﻠ ـﻮﮔ ـﻴ ـﺮی از ﺧـﺪﻣﺖ زﻧـﺎن در
ﺑﺴﻴ ـ ـﺎری از ﻧ ـ ـﻬ ـ ـﺎدﻫـ ـﺎی دوﻟـ ـﺘـ ـﻰ اﺳﺖ ،ﺣـ ـﺘـ ـﻰ اﮔـ ـﺮ آﻧـ ـﻬـ ـﺎ از ﳊﺎظ
ﺗﺌﻮرﻳﮏ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻤﺘﻬﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎی
ﳎﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن -ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﻘﻬﺎ ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺘﺼﺎب و ﻋﺰل
ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی را دارد -را ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﻫ ـ ـﻴ ـ ـﭽ ـ ـﮕ ـ ـﺎه ﻧ ـ ـﺎﻣ ـ ـﺰد زﻧ ـ ـﻰ را واﺟـ ـﺪ ﺷﺮاﻳـ ـﻂ ﻻزم ﺑـ ـﺮای ﺣﻀﻮر در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﻳﻦ ﻫﻴﺌﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .در آﺧﺮﻳﻦ دور
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳎﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﺳﺎل  ،۱۳۹۴ﻫﺮ ﺷﺶ زﻧﻰ ﻛﻪ
ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،رد ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﺷﺪﻧﺪ 50.زﻧﺎن از داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ.
زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻰ در ﺳﻤﺖ ﻫﺎﻳﻰ در ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ
اﻳﻦ اﻧﺘﺼﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻧﻪ ﻳﮏ ﻗﺎﻋﺪه.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﻳﻰ در ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ
ﻣـ ـ ـ ـﻨﺼﻮب ﻣـ ـ ـ ـﻰ ﺷﻮﻧ ـ ـ ـﺪ ،اﻏ ـ ـ ـﻠﺐ در ﺳﻤﺖ ﻫ ـ ـ ـﺎﻳ ـ ـ ـﻰ اﺳﺖ ﻛ ـ ـ ـﻪ ﺑ ـ ـ ـﺎ
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ .ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺿﻴﻪ وﺣﻴﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ،در دوره دوم رﻳﺎﺳﺖ
ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻬـ ـ ـﻮری ﳏﻤـ ـ ـﻮد اﺣـ ـ ـﻤـ ـ ـﺪی ﻧ ـ ـﮋاد ) ،(۱۳۹۲-۱۳۸۸وزﻳ ـ ـ ـ ـﺮ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺑﻮد .دو زن دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در
ﻫﻤﻴﻦ دوره ﺑﺮای ﺗﺼﺪی وزارت ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪﻧﺪ )ﻓﺎﻃﻤﻪ آﺟﺮﻟﻮ
و ﺳﻮﺳﻦ ﻛﺸﺎورز ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮای وزارت ﻫﺎی رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﻴﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش( ،اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﳎﻠﺲ رد ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻰ ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻤﻮری در ﺳﺎل
 ،۱۳۹۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ روﺣﺎﻧﻰ ﻗﻮل
ﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻧﺎن در دوﻟﺖ داده ﺑﻮد ،ﺑﺴﻴﺎری
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ او ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ زن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺖ وزﻳﺮ
ﻣـ ـ ـﻨﺼﻮب ﻛـ ـ ـﻨـ ـ ـﺪ .ﺑـ ـ ـﺎ اﻳـ ـ ـﻦ ﺣـ ـ ـﺎل ،ﻧ ـ ـﻪ ﻛ ـ ـﺎﺑ ـ ـﻴ ـ ـﻨ ـ ـﻪ اول روﺣ ـ ـﺎﻧ ـ ـﻰ
) (۱۳۹۵-۱۳۹۲و ﻧﻪ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ دوم ) ۱۳۹۵ﺗﺎ ﻛﻨﻮن( ﻫﻴﭻ
وزﻳﺮ زﻧﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻜﺮد .روﺣﺎﻧﻰ ﭼﻨﺪ زن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺎی
ﻣﻌﺎون رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻨﺼﻮب ﻛﺮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪان
ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺖ ﺷﻬﻴﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در دور اول و دﺳﺘﻴﺎر وﻳﮋه
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺗﺎ آﺑﺎن ﺳﺎل ۱۳۹۷
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰ ﻛﺮد .رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری روﺣﺎﻧﻰ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺼﺎب
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻔﻴﺮ زن از زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻮده اﺳﺖ :ﻣﺮﺿﻴﻪ اﻓﺨﻢ،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﻴﺮ ﻣﺎﻟﺰی ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و ﺣﻤﻴﺮا رﻳﮕﻰ ،در دی
ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺳﻔﻴﺮ اﻳﺮان در ﺑﺮوﻧﺌﻰ ﺷﺪ.

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎاﻣﻴﺪی از ﻋﺪم ﺣﻀﻮر وزرای زن ،روﺣﺎﻧﻰ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻰ را ﺑﺮای اﺻﻼح ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺻﺐ
ارﺷﺪ در ﻗﻮه ﳎﺮﻳﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ زﻧﺎن در
ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻤﺘﻬﺎﻳﻰ ﺑﻪ  ۳۰درﺻﺪ ،اﻣﻀﺎ ﻛﺮد 51.در  ۴اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 ،۱۳۹۸ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﻜﺎر ،ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن
و ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ زن و ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ
در دوﻟﺖ ﺑﻴﺶ از  ۱۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺪﻳﺮان
ﻛﻞ ،ﺑﺨﺶ داران و ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ  ۵۰درﺻﺪ
رﺷﺪ ﻛﺮده -ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز اﻳﻦ رﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺳﻬﻤﻴﻪ
ﻣﻮرد ﻫﺪف اﺳﺖ 52.در ﺧﺮداد ﺳﺎل  ، ۱۳۹۸ﻣﺸﺎور وزﻳﺮ
ﻛﺸﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻧﻈﺮی ﭘﻮر ﻛﻴﺎﺋﻰ اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل اول دوره دوم رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری روﺣﺎﻧﻰ ،
اﻧﺘﺼﺎب زﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ در وزارت ﻛﺸﻮر ۹۰
درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ53.
زﻧﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳎﻠﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ۱۲۳۴ ،زن
در ﺳﺎل  ،۱۳۹۴ﺧﻮد را ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﻛﺮدﻧﺪ  -ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﳌﺎﻧﻰ  ۱۳۹۰ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ
ﻻ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﻳﻰ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻮرای
اﻳﻦ ﺣﺎل ،زﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ رد ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﺻﻼح
ﻃﻠﺐ و زن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در
آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ،۱۳۹۴ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن  ۹۸درﺻﺪ
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎی زن را در ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺷﻴﺮاز ۲۰ ،ﻧﻔﺮ از ۲۴
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪای زن را در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی و ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی زن در
ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪری آﺑﺎدان را رد ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﺮد54.
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ،ﺗﻌﺪاد  ۱۸زﻧﻰ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﳎﻠﺲ
اﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ـﺎب ﺷﺪه اﻧـ ـﺪ – ﺑ ـﺎﻻﺗ ـﺮﻳ ـﻦ ﺗ ـﻌ ـﺪاد در ﺗ ـﺎرﻳ ـﺦ ﺟ ـﻤ ـﻬـﻮری
اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ رد ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻌﺪی ،ﻣﻴﻨﻮ ﺧﺎﻟﻘﻰ )ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ در ذﻳﻞ ﻣﻰ آﻳﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ( ﻛﻪ
ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن را ﺑﻪ  ۱۷ﻧﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪ ،ﺣﻀﻮر ﻓﻌﻠﻰ زﻧﺎن در ﳎﻠﺲ
ﺑﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻜﻪ ﻫﻤﻪ  ۱۷ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه زن در
ﳎﻠﺲ ﻓﻌﻠﻰ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ -
ﺑﺮﺧﻼف ﳎﺎﻟﺲ ﻗﺒﻠﻰ ،ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎی زن از ﺣﺰب
ﳏﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول .(۱
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﭘﻴﺮوزی ﻫﺎی ﳏﺪود ،ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﭘﺎرﳌﺎن
ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ۶.۸۵درﺻﺪ ﻛﻞ ﻛﺮﺳﻰ ﻫﺎ را دارﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز در ﺣﺎﺷﻴﻪ
اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺪﻳﺪی ﻛﻪ زﻧﺎن در ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﻛﺮدن
ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  -از ﺟﻤﻠﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻی رد ﺷﺪن
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ﺟﺪول  :۱ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﳎﻠﺲ اول ﺗﺎ دﻫﻢ
دوره ﳎﻠﺲ

ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن

ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
زن

ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﳏﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر

اﺻﻼح ﻃﻠﺐ

ﻣﺴﺘﻘﻞ

اول )(۱۳۵۳-۱۳۶۹

۳۲۷

۴

۳

۱

۰

دوم )(۱۳۵۷-۳۵۳۱

۲۷۴

۴

۳

۱

۰

ﺳﻮم )(۱۳۷۱-۱۳۵۷

۲۷۸

۴

۳

۱

۰

ﭼﻬﺎرم)(۱۳۷۶-۱۳۷۱

۲۷۶

۹

۶

۱

۳

ﭘﻨﺠﻢ )(۱۳۷۹-۱۳۷۶

۲۷۷

۱۴

۴

۸

۲

ﺷﺸﻢ )(۱۳۸۳-۱۳۷۹

۲۹۷

۱۳

۲

۱۱

۰

ﻫﻔﺘﻢ )(۱۳۸۷-۱۳۸۳

۲۹۴

۱۳

۱۱

۲

۰

ﻫﺸﺘﻢ )(۱۳۹۱-۱۳۸۷

۲۸۸

۸

۸

۰

۰

ﻧﻬﻢ )(۱۳۹۶-۱۳۹۱

۲۸۸

۹

۹

۰

۰

دﻫﻢ )(۱۳۹۹-۱۳۹۶

۲۹۰

۱۷

۰

۱۱

۵
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ﺻﻼﺣﻴﺖ آﻧﻬﺎ – ﺑﺴﻴﺎری از زﻧﺎن را از ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﳎﻠﺲ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺣﺘﻰ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن  ،زﻧﺎن ﺑﺎ
اﻧ ـ ـﻮاع و اﻗﺴﺎم رﻓ ـ ـﺘ ـ ـﺎرﻫ ـ ـﺎی ﺟ ـ ـﻨﺴﻴ ـ ـﺘـ ـﻰ و ﺳﻮءاﺳﺘـ ـﻔـ ـﺎده  -از
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻈﺎرت در زﻧﺪﮔﻰ ﺷﺨﺼﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻓﺘﺮا و ﺗﻮﻫﻴﻦ از
ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن ﻣﺮد -روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را از اﳒﺎم ﻣﺆﺛﺮ
وﻇﺎﻳﻔﺸﺎن ﺑﺎز ﻣﻰ دارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاری زﻧﺎن در ﳎﻠﺲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﺪرت
دو ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و رﻫﺒﺮی
ﺑﺮ ﲢﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻛﺸﻮر ،ﳏﺪود ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺑﺴﻴﺎری از زﻧﺎﻧﻰ
ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﳎﻠﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  ،ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ،از ﻧﻈﺮات ﳏﺎﻓﻈﻪ
ﻛـ ـﺎراﻧـ ـﻪ ﺣـ ـﻤـ ـﺎﻳﺖ ﻛـ ـﺮده اﻧـ ـﺪ .ﺑـ ـﻪ ﻋـ ـﻨـ ـﻮان ﻣ ـﺜ ـﺎل ،ﻫ ـﻨ ـﮕ ـﺎﻣ ـﻰ ﻛ ـﻪ
روﺣﺎﻧﻰ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﺧﻮد را در ﻣﺮداد
 ۱۳۹۲ﺑـ ـ ـ ـﺮای ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑ ـ ـ ـﻪ ﳎﻠﺲ اراﺋ ـ ـ ـﻪ داد ،ﻫ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﭻ ﻳ ـ ـ ـﮏ از
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن زن ﺣﺎﺿﺮ از اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی زن اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﻨﺪ56.
ﺣﻀﻮر ﻛﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن زن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﳎﻠﺲ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺑـ ـﺤﺚ در ﻣـ ـﻮرد ﺳﻬـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻪ ﺑـ ـﺮای ﺗﻀﻤـ ـﻴ ـﻦ ﺣ ـﺪاﻗ ـﻞ ﻛ ـﺮﺳﻰ ﻫ ـﺎی
ﭘﺎرﳌﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن ﺷﺪ .در ﺗﻴﺮ  ،۱۳۹۷ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻳﺮﻧﺎ
ﮔﺰارش داد ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن زﻧﺎن ﳎﻠﺲ در ﺣﺎل

ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮای اﺟﺮای اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ،در ﺗﺎرﻳﺦ  ۲۷ﻓﺮوردﻳﻦ  ،۱۳۹۸ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎﻓﻰ را ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،و ﺗﻨﻬﺎ
 ۷۹ﺗﻦ از  ۲۱۴ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﳎﻠﺲ ﺑﻪ آن رای دادﻧﺪ58.
57

ﺑﺮ ﺧﻼف ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ و ﭘﺎرﳌﺎن ،ﺷﻮراﻫﺎی ﳏﻠﻰ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ زﻧﺎن در آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی را
در ﺑﺮﺧﻰ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ  -اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻛﻠﻰ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ
 ۱۷۸۸۶ ، ۱۳۹۵زن ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ۵.۲درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﺑﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ
 ۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑـ ـﻪ اﻧـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺎﺑـ ـﺎت ﻗـ ـﺒـ ـﻠـ ـﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣ ـﻰ داد59.
ﻣﺸﺎرﻛﺖ زﻧـ ـ ـ ـﺎن در ﺷﻮراﻫـ ـ ـ ـﺎ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺳﻴـ ـ ـ ـﺎﺳﻰ ﻛ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺮ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻰ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﺮ
ﻋـ ـ ـﻬـ ـ ـﺪه وزارت ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﺗ ـ ـﺎ ﺷﻮرای ﻧ ـ ـﮕ ـ ـﻬ ـ ـﺒ ـ ـﺎن  -ﻛ ـ ـﻪ ﺑ ـ ـﺪان
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺟﻮد دارد60.
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﻫﺸﺖ زن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮدار
ﻳﺎ رﺋﻴﺲ ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 62.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺳﻪ
زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻧﺪ )از ﳎﻤﻮع
 ۴۳۰ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن( در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ  ۱۳ﻧﻔﺮ از  ۱۰۶۸ﺑﻪ
ﻋـ ـ ـﻨ ـ ـﻮان اﺳﺘ ـ ـﺎﻧ ـ ـﺪار ﻣ ـ ـﻨﺼﻮب ﺷﺪﻧ ـ ـﺪ 63.اﺳﺘـ ـ ـ ـ ـﺎن ﺳﻴﺴﺘ ـ ـ ـ ـﺎن و
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ﺟﺪول  :۱ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﳎﻠﺲ اول ﺗﺎ دﻫﻢ
اﺳﺘﺎن

ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ

ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﻣﺮد

ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی زن

درﺻﺪ اﻋﻀﺎی زن

ﻫﻤﺪان

۱۵۴

۱۴۲

۱۷

۱۱

اﺻﻔﻬﺎن

۴۹۱

۴۴۹

۴۲

۱۰

ﻗﺰوﻳﻦ

۱۳۹

۱۲۶

۱۴

۱۰

زﳒﺎن

۱۱۳

۱۰۱

۱۲

۱۰

ﻣﺮﻛﺰی

۱۷۷

۱۵۲

۱۶

۹

ﻳﺰد

۱۱۷

۱۰۷

۱۰

۹

ﺳﻤﻨﺎن

۱۰۵

۹۷

۹

۹

ﮔﻴﻼن

۳۰۱

۲۷۵

۲۶

۸

ﺗﻬﺮان

۲۸۲

۲۵۹

۲۳

۸

ﺑﻮﺷﻬﺮ

۱۹۵

۱۸۰

۱۶

۸

ﮔﻠﺴﺘﺎن

۱۵۲

۱۶۹

۱۳

۸

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﱃ

۱۱۸

۱۰۹

۹

۸

آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻰ

۲۳۶

۲۱۸

۱۷

۷

اردﺑﻴﻞ

۱۴۰

۱۳۱

۹

۷

ﻛﺮﻣﺎن

۳۷۷

۳۶۷

۲۰

۵

آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻰ

۳۳۶

۳۱۵

۱۹

۵

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

۲۲۳

۲۱۰

۱۳

۵

ﻛﺮدﺳﺘﺎن

۱۵۱

۱۶۲

۹

۵

اﻟﺒﺮز

۱۱۴

۱۰۷

۷

۵

ﻓﺎرس

۶۴۴

۵۱۱
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ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ زﻧﺎن در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﳎﻤﻮع  ۴۱۶زن
د ر ا ﺳ ﺘ ـ ـ ـ ﺎ ن ﻫ ـ ـ ـ ﺎ ﻣ ﺸ ﻐ ـ ـ ـ ﻮ ل ﺧ ـ ـ ـ ﺪ ﻣ ﺖ ﻫ ﺴ ﺘ ـ ـ ـ ﻨ ـ ـﺪ  ،د ر ﺣ ـ ـ ﺎ ﱃ ﻛ ـ ـ ﻪ د ر
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻠﻰ ﻓﻘﻂ  ۱۸۶ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ64.
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد  ،ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺖ زﻧﺎن در اداره ﻛﺸﻮر  ،ﺣﺘﻰ در
ﺳﻄﺢ ﳏﻠﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ .زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﻣﻰ
ﻛﻨﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﳐﺎﻟﻔﺖ رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﻰ -ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﺑﺴﻴـ ـﺎری از آﻧـ ـﻬـ ـﺎ از ﻣـ ـﺘـ ـﻮن ﻣـ ـﺬﻫـ ـﺒـ ـﻰ ،زﻧـ ـﺎن ﺟـ ـﺎﻳـ ـﻰ در اﳒﺎم
وﻇﺎﻳﻒ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﺪارﻧﺪ -ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 65.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ
داﻧﺸﻮر ،ﻋﻀﻮ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺎن در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﺷﺪن ،ﺑﺮای
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﻛﺴﺐ رای دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﻧﺪ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺮد آﻧﻬﺎ
ﻣﺎﻧﻊ ارﺗﻘﺎء آﻧﻬﺎ و ﻛﺴﺐ رﻳﺎﺳﺖ ﺷﻮرا ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ66.
ﺑـ ـﺮای ﺑﺴﻴـ ـﺎری از اﻳـ ـﻦ زﻧـ ـﺎن ،اوﻟـ ـﻴـ ـﻦ ﭼـ ـﺎﻟﺶ ﻣـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺎﻋ ـﺪ ﻛ ـﺮدن
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮای اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎری از
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﻳﺪه ﻛﺎر زن در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﻬﺎ در ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮوﻧﺪ.
ﭘﺮﻳﭽﻬﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﻴﺮ ﻛﺎرﮔﺮوه زﻧﺎن
روﺳﺘﺎﻳﻰ ،ﻋﺸﺎﻳﺮ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳏﺮوم ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای
ﺷﺮﻛﺖ در ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﳏﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎری ،ﻻزم
ﺑﻮد اﺑﺘﺪا اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻤﺴﺮش را ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ 67.او ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ و ﳎﻠﺲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ

ﻣﻮاﻧﻊ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺳﻴﺎﺳﻰ:
ﲡﺮﺑﻴﺎت
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن زن
ﳎﻠﺲ در
اﻳﺮان

دﻟﻴﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮی ﻛﺮد .در اﺑﺘﺪا ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻮر
ﻋﻜﺲ ﻫﺎﻳﺶ در ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ دﻳﻮار ﺷﻬﺮ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﻰ ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮش دﺷﻮار ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺳﺮاﳒﺎم ﻫﻤﺴﺮش در
ﻃﻮل ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﺣﺎﻣﻴﺎن وی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ و
ﺣﺘﻰ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی او را ﻧﻴﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺮد68.
در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻗﺒﻴﻠﻪ ای
ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ،زﻧﺎن ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ رﻫﺒﺮ ﻗﺒﻴﻠﻪ را ﻧﻴﺰ ﻗﺎﻧﻊ
ﻛﻨﻨﺪ ،و ﮔﺎﻫﻰ ﳎﺒﻮر ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای اداﻣﻪ راه ﺧﻮد ،از ﻧﻈﺮات
آﻧﻬﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻰ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﲡﺮﺑﻪ ﺟﻤﻴﻠﻪ ﻣﻼزﻫﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ در
ﭼـ ـ ـﻬـ ـ ـﺎرﻣـ ـ ـﻴـ ـ ـﻦ ﺷﻮرای ﺷﻬـ ـ ـﺮ ﻧـ ـ ـﻴ ـ ـﻜﺸﻬ ـ ـﺮ در اﺳﺘ ـ ـﺎن ﺳﻴﺴﺘ ـ ـﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻮد و ﺑﻌﺪا ً رﺋﻴﺲ اﻳﻦ ﺷﻮرا ﺷﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺒﻴﻠﻪ وی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم او در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻰ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده از ﺷﻮﻫﺮش ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻀﻮر او در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرا ﺷﻮد69.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺑﺴﻴﺎری از زﻧﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ
ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺪرت ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﺗﻼش ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﺎاﻣﻴﺪ
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،زﻳﺒﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻮر ،ﻋﻀﻮ
ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﺑﻴﺶ از  ۳۶۰۰۰رای
د ر ا ﻧ ـ ـ ﺘ ـ ـﺨ ـ ـ ﺎ ﺑ ـ ـ ﺎ ت ﭘ ـ ـﻴ ـ ـ ﺮ و ز ﺷ ﺪ  .ﻋ ـ ـ ﻠ ـ ـﻴ ـ ـ ﺮ ﻏ ـ ـ ﻢ ﭘ ـ ـﻴ ـ ـ ﺮ و ز ی آ ﺷ ﻜ ـ ـ ﺎ ر و ی ،
اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ وی ﺑﺮ ﺷﻮرا رأی ﻧﺪادﻧﺪ .او در آن
زﻣﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻗﺎﻳﺎن ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻣﻰ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻛﺴﺮﺷﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﮏ زن رﺋﻴﺲ ﺷﻮرای
ﺷﻬﺮ ﺷﻮد«70.

رد ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﳎﻠﺲ ﻣﻴﻨﻮ ﺧﺎﻟﻘﻰ
ﻣﻴﻨﻮ ﺧﺎﻟﻘﻰ ،ﻳﮏ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪار زن
اﺻﻼح ﻃﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ
 ۱۹۳۳۹۹رای از  ۵۷۱۴۷۱رای در
ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ ﺧﻮد در اﺻﻔﻬﺎن،
ﻳﻜﻰ از  ۱۸زن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺣﺎل ،ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،او ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رد
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪ71.

ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد را
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺪاد و ﻓﻘﻂ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ
»ﻣﺪارﻛﻰ« ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﺪ .ﮔﺰارش ﻫﺎی
ﳏﻠﻰ ﺣﺎﻛﻰ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺷﻮاﻫﺪ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻜﺲ ﻫﺎی ﺑﺪون
ﺣﺠﺎب ﺧﺎﻟﻘﻰ در ﭼﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻜﺲ
ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
درج ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ .ﺗﻨﺪروﻫﺎ او را ﺑﻪ
»ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ« ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮدﻧﺪ72.
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ﻫﻢ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻫﻢ وزارت ﻛﺸﻮر ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ آﺗﺸﻴﻨﻰ در ﳎﻠﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد
از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺑﺮاز
از ﻧﺎرﺳﺎﻳﻰ دوﻟﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻰ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻬﺮی
ﺑﺤﺮان ﻓﻘﺮ ،ﻓﺴﺎد ،ﺑﻴﻜﺎری و ﺗﻮرم
اﻳﺮاد ﻛﺮد .او ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎرت
ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
ﻧﻮﺷﺖ .ﺳﭙﺲ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺼﻮاﺑﻰ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﻣﻮرد
رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﱃ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎی ﳎﻠﺲ ،رﻳﺎﺳﺖ
ارﺟﺎع ﺷﺪ .ﺳﺮاﳒﺎم ،اﻳﻦ ﻧﻬﺎد
ﺟﻤﻬﻮری ،دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻰ و
ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮد .وی
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در رد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﺎﻟﻘﻰ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮد .ﻳﮏ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﺪان آزادی و
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺣﺴﻦ ﻛﺎﻣﺎران ،ﻳﮏ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪار ﺗﻨﺪرو ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻴﺎن ﺳﺮﻛﻮب ﻓﻌﺎﻻن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮد و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی رﻫﺒﺮان ﳐﺎﻟﻔﺎن،
دوره ای ﭘﺎرﳌﺎن ﭘﻴﺮوز ﺷﺪ و ﺟﺎی
ﺧﺎﻟﻘﻰ را ﮔﺮﻓﺖ74.
ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮی و ﻣﻬﺪی ﻛﺮوﺑﻰ
ﺷﺪ ﻛﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۹۰در ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ .او روﺣﺎﻧﻴﻮن
اﺧﻴﺮا ً ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺶ از دو ﺳﺎل از
ﳏﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داد
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳎﻠﺲ دﻫﻢ ،ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﺳﺮاﳒﺎم دﻻﻳﻞ رد ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﺎﻟﻘﻰ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﻓﻘﺮ ﻛﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ،
را ﻋﻜﺲ دﺳﺖ دادن او ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺮد
ﻧﺎﳏﺮم در ﭼﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد75.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮان
دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری زﻧﺎن و ]ﭘﻮﺷﻴﺪن[
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻋﻜﺲ ﻫﺎ
روﺳﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ«77.
واﻗﻌﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ .ﺧﺎﻟﻘﻰ اﻇﻬﺎر
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﺟﻌﻠﻰ
ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﻬﺪی ﻛﻮﭼﮏ زاده  ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﺎﺑﻖ
ﺗﻨﺪرو ،در ﺻﻔﺤﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ دﻗﺖ و
ﻛﺎرﻳﻜﺎﺗﻮری از او ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد و ﺑﺎ
ﻧﻈﺎرت اﺧﻼﻗﻰ دﻗﻴﻖ در ﻣﻮرد
ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران زن در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﺎﻧﺒﺠﻰ )ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻛﻪ در ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﺧﻮاﻫﺮزن ﻧﻖ ﻧﻘﻮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ(
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﻰ اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﻴﺪن او  ،ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮد و
 ﻛﻪ ﻗﺪرت ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪﺳﻴﺎﺳﻰ زن را ﺑﺮای ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ
اﮔﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻫﺴﺘﻰ ،ﺑﺮای
»اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت« دارﻧﺪ.
ﺧﻮد و ﺷﻮﻫﺮت دﻋﺎ ﻛﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ
و اﻳﻤﺎن ﺑﻤﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﻛﻤﻰ ﻣﺸﻜﻼت
ﻣﺮدم ﺣﻞ ﺷﻮد« 78.روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﻴﻬﺎن ،
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی
ﻳﻜﻰ از ﳏﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎرﺗﺮﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ :ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﻠﺤﺸﻮری،
اﻳﺮان ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ ﲢﺖ رﻫﺒﺮی ﻋﻠﻰ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﳎﻠﺲ
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ
ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﻠﺤﺸﻮری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﺻﻼح
ﻃﻠﺐ و ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن اﻣﻴﺪ در
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ  ،ﻧﻮﺷﺖ» :اﮔﺮ
ﳎﻠﺲ اﺳﺖ 76.در ﺷﻬﺮﻳﻮر  ،۱۳۹۷او ﻓﺪاﻛﺎری رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﺻﻨﺎﻳﻊ

ﻣﻮﺷﻜﻰ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ
آﻗﺎ و ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻻن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮﺗﻴﻦ
ﺗﺮورﻳﺴﺘﻬﺎی داﻋﺶ را واﻛﺲ ﻣﻴﺰدﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﺑﻪ ﺷﻴﻮخ ﻋﻴﺎش آل
ﺳﻌﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ«79.
ﺳﻠﺤﺸﻮری در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎی اﻳﺮان ﮔﻔﺖ » :ﻇﺎﻫﺮا ً ﭼﻬﻞ ﺗﻦ از
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﻬﺎی را ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻣﻀﺎ
ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻫﻴﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ« 80.او
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ » :در ﳎﻠﺲ اﻓﺮاد
زﻳﺎدی از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺗﻮ »ﻣﻬﺪور
اﻟﺪﻣﻰ«» ،ﺑﻪ اﻋﺪام ﻧﺰدﻳﻜﻰ«81.
ﻃﻴﺒﻪ ﺳﻴﺎوﺷﻰ ،ﻧﻤﺎﻧﻴﺪه اﺻﻼح ﻃﻠﺐ
ﮔﻔﺖ » :اﻳﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ واﻛﻨﺶ ﻧﺒﻮد؛ ﺣﺠﻢ
زﻳﺎدی از آن ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻜﺴﻴﺴﺘﻰ ﺑﺎ
ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻰ
ﺷﻮد؛ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻳﮏ
زن را در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ و در
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻰ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﭙﺬﻳﺮد« .او اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻧﻄﻖ آﻗﺎﻳﺎن
ﺣﻴﺪری و ﻧﻌﻤﺘﻰ ﺧﻴﻠﻰ ﺗﻨﺪﺗﺮ از ﻧﻄﻖ
ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻠﺤﺸﻮری ﺑﻮد اﻣﺎ واﻛﻨﺸﻬﺎ
اﻳﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮد82.
ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه زن ﳏﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر ،ﻫﺎﺟﺮ
ﭼﻨﺎراﻧﻰ  ،در ﻫﻤﺎن روز ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ در
اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﻳﺪ از دوﻟﺖ اﻳﺮاد ﻛﺮده و
اﻳﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻛﺸﻮر ﺧﺎﺋﻦ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﳎﻠﺲ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﲢﻘﻴﻖ
درﺑﺎره رﻓﺘﺎر او ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﺤﺸﻮری
ﻧﺸﺪﻧﺪ83.

5

ﺗﺒﻌﻴﺾ در آﻣﻮزش
دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﻮزه ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
در ﺧﺼﻮص زﻧﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ،۱۳۵۷ﻧﺮخ ﺳﻮاد
ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،اﻳﻦ در ﺣﺎﱃ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﺎف
در ﻣﻴﺰان ﺳﻮاد ﺑﻴﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎرﻳﻜﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﺑﺘﺪاﻳﻰ ،ﻣﻴﺰان
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم زﻧﺎن در دوره راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد،
ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﻛﺎﻣﻞ زﻧﺎن ﺑﻪ ﲢﺼﻴﻞ وﺟﻮد دارد .زﻧﺎن از
ﺑﺴﻴﺎری از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﲢﺼﻴﻠﻰ ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻛﻤﺘﺮی دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ اﺣﺘﻤﺎل اﺷﺘﻐﺎل در رﺷﺘﻪ ﲢﺼﻴﻠﻰ ﺧﻮد ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻰ از ﻣﺮدان
ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ،زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻰ  ،ﺑﻪ وﻳﮋه زﻧﺎن اﻗﻠﻴﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﲢﺼﻴﻼت دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎﺳﻮادی ﻫﻢ ﺑﺮای
زﻧﺎن و ﻫﻢ ﻣﺮدان در ﻃﻰ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﻛﻪ از اﻧﻘﻼب ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول  .(۳ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﺳﻮادی زﻧﺎن از ﺗﻨﻬﺎ
 ۳۶.۶درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۶۶ﺑﻪ ۸۴.۲درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴اﻓﺰاﻳﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ،اﻳﻦ در ﺣﺎﱃ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ  ،ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﺳﻮادی ﻣﺮدان از
 ۶۸.۹درﺻﺪ ﺑﻪ ۹۱.۰درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ،اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺮخ
ﺑﺎ ﺳﻮادی زﻧﺎن ﻫﻨﻮز از ﻧﺮخ ﻣﺮدان ﻋﻘﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﺷﻜﺎف ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن از  ۲۳.۴درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۵ﺑﻪ  ۵.۸درﺻﺪ در ﺳﺎل

 ۱۳۹۴ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﭘﻮل )(IMF
 ،ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ در  ۱۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻜﺎف ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ در ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در
آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﻳﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﲢﺼﻴﻞ
زﻧﺎن در ﻳﮏ ﻧﺴﻞ  ۴۰درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ84.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖ ﻧﺎم زﻧﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  -ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻰ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺣﺘﻰ از ﻧﺮخ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺮدﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﺗﺮ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اوج ﺧﻮد در ﺳﺎل  ،۱۳۸۶ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ۵۶
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ﺟﺪول  :۳ﻧﺮخ ﺑﺎ ﺳﻮادی ﺑﺮ أﺳﺎس ﺟﻨﺴﻴﺖ۱۳۹۴-۱۳۶۶ ،
)ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻی  ۵ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ(
ﺳﺎل

ﻣﺮد

زن

ﳎﻤﻮع

۱۹۷۵

٪۶۸.۹

٪۳۶.۶

٪۴۷.۶

۱۹۸۵

٪۷۱.۰

٪۶۲.۱

٪۵۱.۸

۱۹۹۵

٪۸۴.۷

٪۷۴.۲

٪۷۹.۶

۲۰۰۵

٪۸۸.۷

٪۸۰.۳

٪۸۴.۵

۲۰۱۱

٪۸۸.۴

٪۸۱.۱

٪۸۴.۸

۲۰۱۶۵

٪۹۱.۰

٪۸۴.۲

٪۸۷.۵

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان

85

درﺻﺪ ﺑﻮد 86.ﻃﺒﻖ آﻣﺎر دوﻟﺘﻰ ﺳﺎل ۱۳۹۴اﻛﻨﻮن اﻧﺪﻛﻰ ﻛﻤﺘﺮ
از ﻧﻴﻤﻰ از اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در آﻣﻮزش ﻋﺎﱃ را ،زﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ
دﻫﻨﺪ ﻏ ۴۵.۳درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﻌﻠﻰ و  ۴۸.۱درﺻﺪ از
ﻛﺴﺎﻧ ـ ـﻰ ﻛ ـ ـﻪ ﺑـ ـﻴـ ـﻦ ﺳﺎل ﻫـ ـﺎی ۱۳۹۴-۱۳۸۹ﻓـﺎرغ اﻟـﺘـﺤﺼﻴﻞ
ﺷﺪه اﻧﺪ )ﺟﺪول .(۴
ﺑـ ـﺎ وﺟـ ـﻮد ﻣـ ـﻴـ ـﺰان ﺣﻀﻮر ﻧﺴﺒـ ـﺘـ ـًﺎ ﺧـ ـﻮب ،زﻧـ ـﺎن ﻫـ ـﻤـ ـﭽـ ـﻨ ـﺎن در
دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﱃ ،ﺑﻪ وﻳﮋه در ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﲢﺖ ﺳﻠ ـ ـﻄ ـ ـﻪ ﻣ ـ ـﺮدان ،ﺑ ـ ـﺎ ﺗ ـ ـﺒ ـ ـﻌ ـ ـﻴﺾ روﺑ ـ ـﺮو ﻫﺴﺘ ـ ـﻨ ـ ـﺪ .ﻳ ـ ـﻜـ ـﻰ از
ﻣﻴﺮاﺛﻬﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ،از ﺳﺎل  ۱۳۵۱ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی
ﺗﻔﻜﻴﮏ ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ و ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻮد ﻛﻪ زﻧﺎن را از  ۹۱ﻣﻮرد
از  ۱۵۹ﺗ ـﺨﺼﺺ داﻧﺸﮕ ـﺎﻫ ـﻰ ﻣﺴﺘ ـﺜ ـﻨـﻰ ﻛـﺮد 88.اﮔ ـﺮﭼـﻪ اﻳـﻦ
ﳏﺪودﻳﺖ ﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۷۱ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ  ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ
ﳎﺪدا در زﻣﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻧﺎن
از ﺣﺪاﻗﻞ  ۷۷رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ در  ۳۵داﻧﺸﮕﺎه

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  :۴ﻧﺮخ ﺣﻀﻮر در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ۱۳۹۴-۱۳۸۹ ،
ﺟﻨﺴﻴﺖ

ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﺷﺪه۲۰۱۶ ،

ﺗﻌﺪاد ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن،
۲۰۱۶-۲۰۱۱

ﻣﺮد

(٪۶۳.۷) ۲۰۹۷،۶۵۴

(٪۵۱.۹) ۶۰۰۶،۹۸۹

زن

(٪۴۵۳) ۱،۸۱۱،۲۸۰

(٪۴۸.۱) ۴،۵۳۲،۸۵۴

ﺟﻤﻊ
)ﻣﺮد و زن(

۳،۹۰۸،۸۴۴

۹،۵۳۸،۸۶۳

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان

87

ﳏﺮوم ﺷﺪﻧﺪ 89.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  ،در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز در ﺳﺎل
 ۱۳۹۲ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ
ﻣﻜﺎﻧﻴﮏ و اﻟﻬﻴﺎت اﺳﻼﻣﻰ ﳏﺮوم ﺷﺪﻧﺪ  ،در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ ۶۸
رﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﳏﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻰ در ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ
داﺷﺘﻨﺪ 90.دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﻰ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻣﺮدان را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ91.
اﻳﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺖ ﺳﻬﻢ زﻧﺎن در ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻌﺪ
از ﺳﺎل  ، ۱۳۹۱ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .در ﺳﻪ ﺳﺎل اول ﭘﺲ از اﺟﺮای اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ،
 ۸۵۰۰ﺟﺎی زن از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی اﻳﺮان ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ 92.ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﻳﻦ  ،اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ زﻧﺎن در زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎی ﻧﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻓـ ـﺎرغ اﻟـ ـﺘـ ـﺤﺼﻴ ـﻠ ـﻰ ﭼﺸﻢ اﻧ ـﺪاز اﺷﺘ ـﻐ ـﺎل ﻛ ـﻤ ـﺘ ـﺮی را اراﺋ ـﻪ ﻣ ـﻰ
ﻻ ﻳﻜﻰ از دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده زﻧﺎن
دﻫﻨﺪ 93.اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎ ً
در ﺑﺎزار ﻛﺎر در اﻳﺮان )دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد( اﺳﺖ .در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﻳﻦ ﮔﺰارش،
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ دﻳﮕﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ94.
اﮔﺮﭼﻪ زﻧﺎن اﻗﻠﻴﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﲢﺼﻴﻼت
داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ وﻳﮋه اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﮏ
اﻗﻠﻴﺖ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .از آﳒﺎﻳﻰ ﻛﻪ
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﱃ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﻴﺎن
ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮای ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺮو ﻳﻜﻰ
از ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﻋﻀﺎی ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم،
دﻳﺎﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ 95.زﻧﺎن ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺧﺼﻮﻣﺖ ﮔﺴﺘﺮده دوﻟﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﺮوه و اﻳﻨﻜﻪ آﻣﻮزه ﻫﺎی دﻳﻨﻰ
آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ از اراﺋﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ دﻳﺎﻧﺘﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﲢﺖ
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻳﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دوﻟﺘﻰ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺎﺋﻴﺎن در ﺳﺎل ۱۳۵۹
ﺣﺎوی اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ »آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﳏﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪ ﺑﻬﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ اﺧﺮاج ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻪ در روﻧﺪ
ﭘﺬﻳﺮش و ﭼﻪ در ﻃﻮل دوره ﲢﺼﻴﻞ« 96.ﻫﺮ ﺳﺎل ﻋﻠﻰ رﻏﻢ
ﻗﺒﻮﱃ ﺑﺴﻴﺎری از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻬﺎﺋﻰ ،ﭘﻴﺎم ﻫﺎی ﺧﻮدﻛﺎر
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻗﺺ
اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﻰ ﺷﻮد97.
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ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن از دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﲢﺼﻴﻞ ﺑﺮای زﻧﺎن
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻰ از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن اﻗﻠﻴﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در
ﺟـ ـﺪول  ۶ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧـ ـ ـ ـﺮخ ﺳﻮاد در ﺑـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻦ زﻧـ ـ ـ ـﺎن
روﺳﺘﺎﻳﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻴﺰان ﺳﻮاد در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﻬﺮی اﺳﺖ  -ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ۷۲.۸درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۸۸.۰درﺻﺪ.
ﻋـ ـ ـﻼوه ﺑـ ـ ـﺮ اﻳـ ـ ـﻦ ،ﺷﻜـ ـ ـﺎف ﺑـ ـ ـﻴـ ـ ـﻦ ﺳﻮاد زن و ﻣ ـ ـﺮد در ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺎﻃ ـ ـﻖ
روﺳﺘﺎﻳﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ اﺳﺖ –  ۱۱.۱درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺑﺎ  ۶.۶درﺻﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی  -ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ دارد.
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺷﻜﺎف ﺷﻬﺮی  -روﺳﺘﺎﻳﻰ ،ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ای در
ﺳﺎل  ۱۳۹۷از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﺑﻴﺶ از  ۱۶۱۰۴۵دﺧﺘﺮ در آن ﺳﺎل ﺗﺮک
ﲢﺼﻴﻞ ﻛﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ،ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدی در
ﭘﺸﺖ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺗﺮک ﲢﺼﻴﻞ در ﺑﻴﻦ دﺧﺘﺮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﻳﻰ وﺟﻮد دارد .در روﺳﺘﺎﻫﺎی دور اﻓﺘﺎده ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪارس راه دور ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ
ﻧﻪ دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن را .ﻓﻘﺪان ﻣﻌﻠﻢ زن در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺎﻣﻞ
دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را از اﻋﺰام دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
دﻟﺴﺮد ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ ،ﺑﺮﺧﻰ
ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﻳﻰ را ﺑﻪ ﺑﻰ ارزش داﻧﺴﺘﻦ ﲢﺼﻴﻞ دﺧﺘﺮان و
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﺮک زود ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ازدواج و ﻓﺮزﻧﺪ
داﺷﺘﻦ ،ﺳﻮق ﻣﻰ دﻫﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ،در ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﮔﺮ ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از
ﭘﺴﺮان ،دﺧﺘﺮان را در ﺑﺮﻣﻰ ﮔﻴﺮد99.

ﺟﺪول  :۵ﻧﺮخ ﲢﺼﻴﻞ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن) ۱۳۹۴ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻی  ۵ﺳﺎل و ﺑﻴﺸﺘﺮ(
۲۰۱۶

ﻣﺮد

زن

ﺟﻤﻊ

ﻧﺮخ ﺳﻮاد -ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی

٪۹۳.۶

٪۸۸.۰

٪۹۰.۷

ﻧﺮخ ﺳﻮاد -ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻰ

٪۸۳.۹

٪۷۲.۸

٪۷۸.۶
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در ﺧﺼﻮص ﲢﺼﻴﻞ دﺧﺘﺮان اﻗﻠﻴﺘﻬﺎی ﻗﻮﻣﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ
ﺑﺴﻴﺎری از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﺟﺰء ﻓﻘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ
راﻧﺪه ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ وﻳﮋه از اﻳﻦ اﻣﺮ ﳏﺮوم
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ از ﮔﺮوه
ﻗﻮﻣﻰ ﺑﻠﻮچ دارای ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻮاد در ﻛﺸﻮر ) ۷۵درﺻﺪ(
اﺳﺖ ،در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻗﻠﻴﺖ ﻛﺮد،
ﻣﻴﺰان ﺳﻮاد ) ۸۱.۶درﺻﺪ( ﻫﻨﻮز ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻰ اﺳﺖ 100.دﺧﺘﺮان اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﻮدن ﺑﺎ ﳏﺮوﻣﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ای واﺿﺢ از اﻳﻦ
واﻗﻌﻴﺖ ،ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ،ﻧﺮخ ﺗﺮک ﲢﺼﻴﻞ  ۵۰درﺻﺪ ﺗﺎ ﻛﻼس
ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان در ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ 101.در
ﻣﻴﺎن ﻋﺮب ﻫﺎی اﻫﻮازی ،اﻗﻠﻴﺖ ﻗﻮﻣﻰ دﻳﮕﺮی ﻛﻪ در ﺟﻨﻮب
ﻏﺮﺑﻰ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﻴﺰان ﺗﺮک ﲢﺼﻴﻞ
از ﺣﺪود  ۳۰درﺻﺪ در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﺑﻪ ۶۰درﺻﺪ در ﺳﻄﺢ
راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ و  ۷۰درﺻﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ102.
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ﺗﺒﻌﻴﺾ در اﺳﺘﺨﺪام
»ﺧﺎﻧﻪ داری ﻳﮏ ﺣﺮﻓﻪ اﺳﺖ .ﺣﺮﻓﻪ ای ﻋﺎﱃ .ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻬﻢ .ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﺴﺎس .ﺣﺮﻓﻪ
ای ﻛﻪ آﻳﻨﺪه را ﻣﻰ ﺳﺎزد« .اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۲رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ ،ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻣﻨﻪ
ای ،ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﻳﻨﻰ اﻳﺮان ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ از زﻣﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن رﺳﻤﻰ در اﻳﺮان ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﺪه آل از
زن ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺲ از ﺳﺎل ۱۳۵۷ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﻧﻘﺶ او در
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدر و ﻫﻤﺴﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ در ﺣﺎﱃ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از
ﻧﮕﺮش ﻫﺎ  ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﳏﺪود ﻛﺮدن ﻧﻘﺶ او در ﺑﺎزار ﻛﺎر اﺳﺖ.

ﺟﺪول  :۶ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻗﺘﺼﺎدی )ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻی  ۱۰ﺳﺎل(
ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی

اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻰ

اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻣﺮد

٪.۶۵۴

٪۸۶.۷

٪۱۴.۳

زن

٪۱۶.۹

٪۷۵.۰

٪۲۴.۰

ﳎﻤﻮع

٪۴۰.۱

٪۸۳.۹

٪۱۵.۱
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ﮔﺰارش ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷﻜﺎف ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﳎﻤﻊ
ﺟﻬﺎﻧﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،رﺗﺒﻪ  ۱۴۰را
ﺑﻪ اﻳﺮان از ﺑﻴﻦ  ۱۴۴ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ ﻣﻰ
دﻫﺪ 103.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﻰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺧﻮد
اﻳﺮان را در رده ﭼﻬﺎرم ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ زﻧﺎن  ،ﲡﺎرت و
ﻗـ ـ ـﺎﻧـ ـ ـﻮن در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻗـ ـ ـ ـﺮار داده اﺳﺖ 104.ﻧـ ـﺮخ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن در اﻳﺮان ﻳﻜﻰ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ:
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر دوﻟﺘﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷اﻳﻦ ﻧﺮخ ﺑﺮای
زﻧﺎن  ۱۶.۹درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ۵۴.۱درﺻﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدﻫﺎ
ﺑﻮد)ﺟﺪول .(۵
زﻧﺎن در اﻳﺮان ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎری ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮدان ﲡﺮﺑﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر دوﻟﺖ ،ﻣﻴﺰان

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  :۷ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎری ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻳﻰ
)ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻی  ۱۰ﺳﺎل(
ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎری

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی

ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻰ

ﻣﺮد

٪۱۰.۱

٪۱۰.۸

٪۸.۲

زن

٪۱۹.۱

٪۲۳.۲

٪۷.۸

ﳎﻤﻮع

٪۱۱.۹

٪۱۳.۲

٪۸.۱
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ﺑ ـﻴ ـﻜ ـﺎری زﻧ ـﺎن ) ۱۹.۱درﺻﺪ( ﺗـ ـﻘـ ـﺮﻳـ ـﺒـ ـًﺎ دو ﺑ ـﺮاﺑ ـﺮ ﻧ ـﺮخ ﺑ ـﻴ ـﻜ ـﺎری ﻣ ـﺮدان
)۱۰.۱درﺻﺪ( اﺳﺖ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ،ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎری زﻧﺎن و
ﻣﺮدان ﺣﺘﻰ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ اﺳﺖ –  ۲۳.۲درﺻﺪ ﺑﺮای زﻧﺎن و  ۱۰.۸درﺻﺪ
ﺑﺮای ﻣﺮدان )ﺟﺪول  .(۷ﺑﺎ وﺟﻮد ﲢﺼﻴﻼت ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ای زﻧﺎن از ﺑﺎزار ﻛﺎر ﳏﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ – اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﻜﺎری زﻧﺎن ﲢﺼﻴﻞ
ﻛﺮده ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن ﻣﺮد آﻧﻬﺎ اﺳﺖ 106.زﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای
ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺗﺮ از ﻣﺮدان ﺑﻴﻜﺎر ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  ۴۸درﺻﺪ از زﻧﺎن
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ۲۸درﺻﺪ ﻣﺮدان ،ﺑﻴﺶ از  ۱۹ﻣﺎه ﺑﻴﻜﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ107.
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ
ﻛﺸﺎورزی ،دﻻﺋﻠﻰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎور داﺷﺖ ﻛﻪ اﻣﺎر رﺳﻤﻰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻛﻞ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن در اﻳﺮان را در ﺑﺮﮔﻴﺮد .ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺨﻤﻴﻦ
ﻣﻰ زﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان واﻗﻌﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻰ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﺎورزی ،داﻣﭙﺮوری،
ﻓﺮآوری ،ﻧﮕﻬﺪاری و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻰ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  ۴۰ﻳﺎ  ۶۰درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ109.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺴﺎب ﻣﻰ ﺷﻮد،
ﻣﻌﻤﻮﻻً درآﻣﺪ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺮای زﻧﺎن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ و ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد 110.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻰ وﺟﻮد دارد
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ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ زﻧﺎن ﺷﻬﺮی اﺷﺎره دارد ،ﻛﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻓﻘﻴﺮ ،ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺴﻴﺎری از زﻧﺎن
ﲢﺼﻴﻞ ﻛﺮده  ،ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ 111.ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺎر و ﻣﻘﺮرات دﻳﮕﺮ
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﻋﻤﻠﻰ ﳐﺘﻠﻔﻰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
زﻧﺎن در ﻧﻴﺮوی رﺳﻤﻰ ﻛﺎر ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر اﻳﺮان
آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ »ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد  ،زن و ﻣﺮد ﺣﻖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
دارﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻼف ارزﺷﻬﺎی اﺳﻼﻣﻰ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﺎ ﺣﻘﻮق
دﻳﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ«،
زﻧﺎن را از اﺷﺘﻐﺎل در ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک  ،دﺷﻮار و ﻣﻀﺮ ﻣﻨﻊ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ112.
در واﻗﻌﻴﺖ ،ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻛﺮدن
اﺳﺘﺨﺪام زﻧﺎن در ﻛﻞ ،در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻰ و ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،زﻧﺎن ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﻰ در اﻳﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ،
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻴﺎر ﻗﺎﺿﻰ ﻛﺎر ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ 113.در ﺗﻴﺮ
 ،۱۳۹۳ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺸﻴﺎن ،ﺗﺎﻳﭙﻴﺴﺖ ﻫﺎ و
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ﺟﺪول  :۸ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎری زﻧﺎن ﺑﺮ أﺳﺎس اﺳﺘﺎن )ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻی  ۱۰ﺳﺎل(
ﻳﺰد ٪۲۹
ﻫﻤﺪان ٪۱۰
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ٪۹.۸
ﻣﺮﻛﺰی ٪۱۹.۸
ﻣﺎزﻧﺪران ٪۲۲.۵
ﻟﺮﺳﺘﺎن ٪۲۶.۴
ﮔﻴﻼن ٪۱۵.۰
ﮔﻠﺴﺘﺎن ٪۲۳.۴
ﻛﻬﻜﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ ٪۱۵.۲
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ٪۲۹.۶
ﻛﺮﻣﺎن ٪۲۷.۳
ﻛﺮدﺳﺘﺎن ٪۱۷.۴
ﻗﻢ ٪۱۹.۳
ﻗﺰوﻳﻦ ٪۱۷.۰
ﻓﺎرس ٪۲۰.۶
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ٪۲۰.۸
ﺳﻤﻨﺎن ٪۱۱.۴
زﳒﺎن ٪۱۴.۶
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ٪۲۲.۵
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﱃ ٪۸.۴
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ٪۱۲.۳
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻰ ٪۱۷.۲
ﭼﻬﺎرﳏﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎری ٪۲۲.۳
ﺗﻬﺮان ٪۲۰.۷
ﺑﻮﺷﻬﺮ ٪۱۸.۹
اﻳﻼم ٪۲۰.۰
اﻟﺒﺮز ٪۲۲.۶
أﺻﻔﻬﺎن ٪۲۲.۹
اردﺑﻴﻞ ٪۸.۴
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻰ ٪۱۶.۷
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻰ ٪۱۸.۳
ﻛﺸﻮر )زﻧﺎن( ٪۱۹.۱

0%
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ﻣﺪﻳﺮان دﻓﺘﺮ زن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،در ﺣﺎﱃ
ﻛﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ  ،رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﻠﻴﺲ اﻳﺮان ﺑﺎ
ﺻﺪور اﻃﻼﻋﻴﻪ ای ﻣﺎﻧﻊ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻛﺎﻓﻰ ﺷﺎپ ﻫﺎ و
رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻰ اﻳﺮاﻧﻰ ﺷﺪ114.
زﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودی از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻧﻰ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ،۱۳۹۴دوﻟﺖ اﻋﻼم ﻛﺮد  ۲۲۸۴ﭘﺴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻧﻰ
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻘﻂ  ۱۵ﻣﻮرد ﺑﺮای زﻧﺎن،
 ۶۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ و ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ  -ﺳﻴﺎﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر
زﻧﺎن  ،ﺷﻬﻴﻦ دﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ 115.در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ
 ،۱۳۹۶روﺣﺎﻧﻰ اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻰ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺪام
ﺟـ ـﺪﻳـ ـﺪ را ﻣ ـﺘ ـﻮﻗ ـﻒ ﻛ ـﺮد ﺗ ـﺎ اﻳ ـﻨ ـﻜ ـﻪ ﺑ ـﻪ اﻳ ـﻦ اﺧ ـﺘ ـﻼف ﺟ ـﻨﺴﻴ ـﺘ ـﻰ
رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﻮد  ،اﻣﺘﺤﺎن در آﺑﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﭘﺲ از دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪن ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮای زﻧﺎن از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ116.
زﻧﺎن اﻗﻠﻴﺖ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻧﺎﭼﺎرا ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻰ
ﮔﺮﻳﺒﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﻰ ﮔﻴﺮد .ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺮد
ﺑ ـﺎﻻﺗ ـﺮﻳ ـﻦ ﻣ ـﻴ ـﺰان ﺑ ـﻴ ـﻜ ـﺎری زﻧ ـﺎن ﺑ ـﺎ  ۲۹.۶درﺻﺪ را دارد.
)ﺟﺪول (۸
ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﺬﻫﺒﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻛﻪ ﻳﮏ روﻧﺪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی
اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻰ ﻳﺎ
ﻧﻴﻤﻪ دوﻟﺘﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد .ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ارزﻳﺎﺑﻰ
اﻋـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺎد ﻛ ـﺎرﻣ ـﻨ ـﺪان ﺑ ـﻪ اﺳﻼم ﻳ ـﺎ ﻳ ـﻜ ـﻰ از ﻣ ـﺬاﻫﺐ ﺑ ـﻪ رﺳﻤ ـﻴﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻓﺎداری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻬ ـ ـﻮری اﺳﻼﻣـ ـﻰ اﺳﺖ .اﻳـ ـﻦ ﺳﻴـ ـﺎﺳﺖ ﺑـ ـﻪ وﺿﻮح در ﻣـ ـﻮرد
ﻃـ ـﺮﻓـ ـﺪاران اﻗـ ـﻠـ ـﻴـ ـﺘـ ـﻬـ ـﺎی ﻣـ ـﺬﻫ ـﺒ ـﻰ ﺑ ـﻪ رﺳﻤ ـﻴﺖ ﺷﻨ ـﺎﺧ ـﺘ ـﻪ ﻧﺸﺪه،
ﺗﺒﻌﻴﺾ آﻣﻴﺰ اﺳﺖ .ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از اﺷﺘﻐﺎل در
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ ﳑﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻰ ﻛﻪ در ﺳﺎل
 ۱۳۷۰ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻋﺎﱃ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺻﺎدر و ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای اﻣﻀﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﻰ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ »ﺟﻠﻮی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد« و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻣﻰ دارد ﻛﻪ »از اﺷﺘﻐﺎل اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ
ﺧﻮد را ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺧﻮدداری ﺷﻮد«118.
ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻖ ﲢﻘ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ـﺎت اﳒﺎم ﺷﺪه ﺗـ ـﻮﺳﻂ دﻳـ ـﺪه ﺑـ ـﺎن ﺣـ ـﻘـ ـﻮق ﺑﺸﺮ،
ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ
ﻏـ ـﻴـ ـﺮﻣﺴﺘـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻢ در ﺷﻴـ ـﻮه ﻫـ ـﺎی اﺳﺘـ ـﺨـ ـﺪاﻣـ ـﻰ ﺧ ـﻮد ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻪ زﻧ ـﺎن

ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﺎﻳﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .در ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ آﮔﻬﻰ ﻫﺎی ﺷﻐﻞ
ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری
از ﻓـ ـ ـﺮﺻﺖ ﻫـ ـ ـﺎی ﺷﻐـ ـ ـﻠـ ـ ـﻰ در ﻋـ ـ ـﻠ ـ ـﻮم  ،ﻣ ـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ـﺪﺳﻰ ﻓ ـ ـﻨ ـ ـﺎوری و
رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺧﻮد را ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﺮد اﻋﻼم ﻛﺮده اﻧﺪ ،در
ﺣﺎﱃ ﻛﻪ آﮔﻬﻰ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی زن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺸﻰ و دﺳﺘﻴﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﮔﻬﻰ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﻰ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ اروﭘﺎﻳﻰ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻌﻴﺾ آﻣﻴﺰ ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ
ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام
زﻧﺎن در ﺳﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺪارﻧﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
ﭼﻬﺮه ﺷﺮﻛﺖ آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ119.
از دﻳﮕﺮ دﻻﻳﻞ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی زن در
ﻛ ـﺎرﻫ ـﺎی اﺳﺘ ـﺨ ـﺪاﻣ ـﻰ ،اﻳ ـﻦ ﻫ ـﻨ ـﺠـﺎر ﻓـﺮﻫـﻨـﮕـﻰ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺎﻣـﻴـﻦ
ﺧ ـ ـﺎﻧ ـ ـﻮاده ﺑـ ـﺮ ﻋـ ـﻬـ ـﺪه ﻣـ ـﺮدان اﺳﺖ و از اﻳـ ـﻦ رو آﻧـ ـﻬـ ـﺎ ﻣﺴﺘـ ـﺤـ ـﻖ
اﺷﺘﻐﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ 120.ﺑﺮﺧﻰ از ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮس از
اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ،
ﻗﺪرت زن را ﻗﺒﻮل ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﻣﺮدان را اﺳﺘﺨﺪام
ﻛﻨﻨﺪ 121.ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻛﻪ زﻧﺎن را از ﻛﺴﺐ ﺑﺴﻴﺎری از
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﻊ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ در اﻳﺮان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﺮﻓﻪ ای
ﺧﻮﺑﻰ دارد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ زﻧﺎن ﻛﻤﺘﺮ از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ122.
ً
زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ در ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﺧﺎﺻﻰ از ﺗﺒﻌﻴﺾ روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ اﻳﻦ ﺣﻖ را ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ
ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را از ﻫﺮ ﺷﻐﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی »ﻣﻨﺎﻓﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﻳﺎ ﺣﻴﺜﻴﺎت ﺧﻮد ﻳﺎ زن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻊ ﻛﻨﺪ« 123.ﺑﻌﻀﻰ
از ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن از زﻧﺎن ﻧﺎﻣﺰد ﻛﺮده ﻳﺎ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪن اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻰ از ﻃﺮف ﺷﻮﻫﺮ اراﺋﻪ
دﻫﻨﺪ 124.ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎ ،ﺑﺮﺧﻰ از ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ
ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻧﺪارﻧﺪ زﻳﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺎر
ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد125.
از آﳒﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺮان ،زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
اﺟﺎزه ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺮک ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﳑﻜﻦ اﺳﺖ
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن رﻏﺒﺘﻰ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺻﺒﻰ
ﻛـ ـﻪ ﺷﺎﻣـ ـﻞ ﻣﺴﺎﻓـ ـﺮت ﻫـ ـﺎی ﻣـ ـﻜـ ـﺮر اﺳﺖ ،ﻧـ ـﺪاﺷﺘـ ـﻪ ﺑـ ـﺎﺷﻨـ ـﺪ .اﻳ ـﻦ
ﳏﺪودﻳﺖ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ در
ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ورزﺷﻜﺎر ﻣﺸﻬﻮر را ﲢﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار
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داده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ اردﻻن ،ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻮﻫﺮش
ﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ او ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ روز ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺴﺮﺷﺎن در ﻛﺸﻮر
ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻓﻴﻨﺎل ﺟﺎم ﻣﻠﺖ ﻫﺎی آﺳﻴﺎ  ۲۰۱۶ﻣﻨﻊ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪا ً در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮش دوﺑﺎره ﺗﻼش ﻛﺮد
ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺴﺎﻓﺮت او ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷﻮد ،اردﻻن ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻃﺮﻳﻖ دادﮔﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺖ در آن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ 126.زﻫﺮا ﻧﻌﻤﺘﻰ  ،ﻛﻤﺎﻧﺪار ﺗﻴﻢ ﭘﺎراﳌﭙﻴﮏ اﻳﺮان و
اوﻟﻴﻦ ﻣﺪال آور ﻃﻼی ﺑﺎﻧﻮان ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ورزﺷﻰ ،ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﻛﺮده ﺑﻮد ،در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮش ﳑﻨﻮع اﳋﺮوج ﺷﺪ 127.در ﺳﺎل  ،۱۳۹۵دوﻟﺖ
روﺣﺎﻧﻰ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ را ﺑﻪ ﳎﻠﺲ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮد ﺗﺎ
زﻧﺎن ﺧﺎﺻﻰ  -ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺨﺒﮕﺎن ،ورزﺷﻜﺎران و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان -
اﺟﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪون رﺿﺎﻳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﻛﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه دادﺳﺘﺎن ﻛﻞ را
اﺧﺬ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﻮز در ﳎﻠﺲ اﺳﺖ128.
ﺑﺎرداری ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ،زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ را
در ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻌﻒ در ﳏﻴﻂ ﻛﺎر ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب دی  ، ۱۳۹۵زﻧﺎن ۹ﻣﺎه ﻣﺮﺧﺼﻰ زاﻳﻤﺎن و
ﻣﺮدان دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮﺧﺼﻰ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل  ،ﺑﺮاﺳﺎس داده
ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ اﳒﺎم ﺷﺪه در ﻃﻰ ﻳﮏ دوره
 ۱۸ﻣﺎﻫﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  ۴۷۰۰۰ ،ﻧﻔﺮ از
 ۱۴۶۰۰۰زﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺧﺼﻰ زاﻳﻤﺎن ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ،اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ 129.ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده  ،ﺷﻬﻴﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی  ،در
ﺳﺎل  ۱۳۹۳اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻔﺘﻪ ای  ۲۰ﺷﻜﺎﻳﺖ از زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﭘﺲ از ﻣ ـ ـ ـﺮﺧﺼﻰ زاﻳ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺎن ﺷﻐ ـ ـ ـﻞ ﺧ ـ ـ ـﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧـ ـ ـﺪ،
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ130.
در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ ﻣﺎده  ۳۸ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر اﻳﺮان ،ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن را ﻣﻠﺰم
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺮای
ﻛﺎر ﺑﺎ ارزش ﺑﺮاﺑﺮ و ﲢﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ،در واﻗﻌﻴﺖ
زﻧﺎن اﻏﻠﺐ درآﻣﺪ ﻛﻤﺘﺮی از ﻣﺮدان دارﻧﺪ .ﮔﺰارش ﺳﺎل ۱۳۹۴
»اﻳﺮان ﺗﻠﻨﺖ« ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ زﻧﺎن ۲۳درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از

ﻣﺮدان در ﻛﻞ ،و  ۳۵درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﺳﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ
ﻛﺴﺐ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ 131.ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﮔﺰارش ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق
زﻧﺎن  ۴۱درﺻﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدان اﺳﺖ 132.ﻋﻼوه ﺑﺮ
درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ،زﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﻰ از
ﻣﺰاﻳﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻘﻮق ﳏﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  ،در
ﺑﺮﺧﻰ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ،ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎری
ﺣﻘﻮق اﺻﻠﻰ ﺧﻮد را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎر
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﻗﺎﻳﺎن داده ﻣﻰ ﺷﻮد133.
ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺧﻴﺮ اﻣﻜﺎن وﺧﻴﻢ ﺗﺮ ﻛﺮدن ﺗﺒﻌﻴﺾ
ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻰ در ﺑﺎزار ﻛﺎر را دارد .در ﺗﻴﺮ ﺳﺎل ۱۳۹۶
ﳎﻠﺲ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎری ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه
را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮد .ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن  ،زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان زﻳﺮ ﺷﺶ
ﺳﺎل دارﻧﺪ ،زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎری
ﻧﺎﻋﻼج در ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﻳﺎ زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺣﻖ دارﻧﺪ  ۳۵ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺎر ﻛﺮده و ﻣﺰاﻳﺎ و ﺣﻘﻮق ۴۴
ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ 134.در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ
رﺳﺪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻰ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ اﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ و اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻛﺎر ﺑﺪون ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت
ﻳﺎ ﻳﺎراﻧﻪ دوﻟﺖ ﲢﻤﻴﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﻰ
ﺑﺮای زﻧﺎن ﻛﺎرﮔﺮ در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از آﳒﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق
ﻣﺮدان را در ﺑﺮ ﻧﻤﻰ ﮔﻴﺮد ،ﺑﺮﺧﻰ از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﻰ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن را از اﺳﺘﺨﺪام زﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﲢﻤﻴﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎز دارد135.
در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ،ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻻﻳﺤﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﳎﺪدا ﺑﻪ ﳎﻠﺲ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻰ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﻛﻠﻰ ﺑﺎرداری در اﻳﺮان ،ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن را
ﻣﻠﺰم ﺑﻪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار دادن اﺳﺘﺨﺪام آﻗﺎﻳﺎن و ﳑﻨﻮﻋﻴﺖ
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮدان ﳎﺮد و زﻧﺎن در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﻣﻰ
ﻛﻨﺪ - 136اﻗﺪاﻣﻰ ﻛﻪ آزادی زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ
ﳏﺪود ﻛﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎر در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ.
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ﺗﺒﻌﻴﺾ در ﺣﻖ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ اﻳﺮان ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﭘﺪر اﻳﺮاﻧﻰ اﻋﻢ از داﺧﻞ
ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻋﻄﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺎن
اﻳﺮاﻧﻰ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺰاران زن
اﻳﺮاﻧﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﺎرﺟﻰ ازدواج ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ وﻳﮋه زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﻠﻮچ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻠﻮﭼﻰ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻰ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ازدواج ﻛﺮده اﻧﺪ را ﲢﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار
ﻣﻰ دﻫﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ،اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻮدﻛﺎن
ﭼﻨﻴﻦ ازدواج ﻫﺎﻳﻰ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻰ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺷﺪن ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ.

ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ از ازدواج زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﺎرﺟﻰ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺧﺬ
ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻰ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺷﺪن
ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﳏﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﳏﺮوﻣﻴﺖ از ﺣﻘﻮق از ﺟﻤﻠﻪ
دﺳﺘﺮﺳﻰ ﳏﺪود ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎی دوﻟﺘﻰ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ و ﲢﺼﻴﻞ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻖ رأی و داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻮﻣﻰ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ 137.ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺣ ـﺎل ،ﳐﺎﻟ ـﻔ ـﺎن اﻋ ـﻄ ـﺎی ﺣ ـﻖ اﻧ ـﺘ ـﻘ ـﺎل ﺗ ـﺎﺑ ـﻌ ـﻴﺖ زﻧ ـﺎن ،ﺗ ـﺮس از ﻣـﻬـﺎﺟـﺮت
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آراﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﻛﺸﻮر
را دﻟﻴﻞ ﳐﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ذﻛﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻫﻴﭻ آﻣﺎر رﺳﻤﻰ در ﻣﻮرد داﻣﻨﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل،
ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺎﺑﻨﺎک ،در ﺳﺎل  ۱۳۹۶/۱۳۹۴ﺣﺪود ۱۶۰۰۰۰
زن اﻳﺮاﻧﻰ ﺳﺎﻛﻦ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﺎرﺟﻰ ازدواج ﻛﺮده اﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ

اﻳﻦ ،در ﺣﺪود  ۶۰۰۰۰۰ﻛﻮدک ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ازدواج ﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻣﺪارک ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ 138.در  ۲آﺑﺎن  ،۱۳۹۷اﻳﺴﻨﺎ
ﮔﺰارش داد ﻛﻪ  ۴۹۰۰۰ﻛﻮدک در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
و ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﺎدران اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻰ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﻛﺎر و ﺗﺎﻣﻴﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ  ۱۴۰۰۰ﻣﺎدری ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ
اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﮏ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻋﻼم ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ،
اﻳﻨﻬﺎ زﻧﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ازدواج آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻰ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ139.
در ﺷﻬﺮﻳﻮر  ،۱۳۸۶در دوره رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﭘﺎرﳌﺎن
اﻳﺮان ﻻﻳﺤﻪ ای ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﻣﺎده  ۹۷۶-۹۷۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ ﺗﺼﻮﻳﺐ
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ﻛﺮد .اﻳﻦ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه در اﻳﺮان از ﭘﺪر
ﺧﺎرﺟﻰ و ﻣﺎدر اﻳﺮاﻧﻰ اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﺳﻦ  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﻰ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮای واﺟﺪ
ﺷﺮاﻳ ـﻂ ﺑ ـﻮدن ﺑ ـﺮای درﺧ ـﻮاﺳﺖ ﺗ ـﺎﺑ ـﻌ ـﻴﺖ ،ﻣ ـﺘ ـﻘ ـﺎﺿﻴ ـﺎن ﻧ ـﺒ ـﺎﻳ ـﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۶ﺳﺎل در اﻳﺮان
زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮده ،ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪأ ﭘﺪر ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ و ﻇﺮف
ﻳﮏ ﺳﺎل از زﻣﺎن  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﻰ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻰ را درﺧﻮاﺳﺖ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۶ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا
ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻦ  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﻰ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻇﺮف ﻳﮏ ﺳﺎل ﻣﻰ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺴﻴﺎری از اﻓﺮاد
ﲢﺖ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮای اﻗﺪام ﻇﺮف ﻳﮏ ﺳﺎل ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻳﻰ
روﺑ ـ ـﺮو ﺷﺪﻧ ـ ـﺪ .ﺑ ـ ـﻪ ﻋ ـ ـﻨ ـ ـﻮان ﻣ ـ ـﺜـ ـﺎل ،ﺑﺴﻴـ ـﺎری از آﻧـ ـﻬـ ـﺎ ﺣـ ـﺎﺻﻞ
ازدواﺟﻬﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮده و ﻳﮏ ﺳﺎل زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ازدواج و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻰ
ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﺒﻮد 140.در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻓﻘﻂ ۲۰۰۰ﻧﻔﺮ ﻛﻪ در
ﺳﺎل  ۱۳۸۶ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ141.
در ﺳﺎل  ،۱۳۹۶ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﳎﻠﺲ ﺑﺮ روی ﻻﻳﺤﻪ دﻳﮕﺮی ﻛﺎر
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪه در ﺧـ ـ ـﺎرج از ﻛﺸﻮر را ﻣـ ـ ـﻄـ ـ ـﺮح ﻣـ ـ ـﻰ ﻛـ ـ ـﺮد ،ﻣـ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ـﺎرﻫ ـ ـﺎی
ﺳﺨ ـ ـﺘـ ـﮕـ ـﻴـ ـﺮاﻧـ ـﻪ ﺗـ ـﺮی را ﺑـ ـﺮای ﻛـ ـﻮدﻛـ ـﺎن ﺑـ ـﺮای ﺑـ ـﻪ دﺳﺖ آوردن
ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﭘﺲ از  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﻰ درﺑﺮداﺷﺖ 142.ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ،
ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻰ و ﻣﺮدان ﺧﺎرﺟﻰ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﳏﻞ
ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻰ را
ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ )ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﳏﺪود(

ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۶ﺳﺎل در اﻳﺮان زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮده و
ازدواج واﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 143.در ﺗﻴﺮ
ﺳﺎل  ،۱۳۹۵ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻰ  ،رﻳﺎﺿﻴﺪان ﻣﺸﻬﻮر اﻳﺮاﻧﻰ،
درﮔﺬﺷﺖ .ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻰ ازدواج ﻛﺮده و در
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﻛﺮد ،ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ دﺧﺘﺮش ﻧﻴﺰ در آﳒﺎ
ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ .ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻰ در وﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ دﺧﺘﺮش ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا
ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮده ای داﺷﺖ و  ۵۰ﻋﻀﻮ ﳎﻠﺲ اﻳﺮان را ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ آرزوی ﻣﺮﻳﻢ را ﺑﺮآورده ﻛﻨﺪ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻪ اﺻﻼح در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮآورده
ﻛﺮدن آن ﺑﻮد.
در ﻣﺮداد ﺳﺎل  ،۱۳۹۵ﭘﺎرﳌﺎن ﺑﺤﺚ درﻣﻮرد اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﻰ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮد را
اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﳎﻠﺲ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ
ﻣ ـﻮﺟـﻮد ﺗـﻠـﻔـﻴـﻖ ﻛـﻨـﻨـﺪ 144.در  ۱۴آﺑـ ـ ـﺎن  ،۱۳۹۷ﺷﻬ ـﻴ ـﻨـﺪﺧﺖ
ﻣ ـ ـﻮﻻوردی  ،ﻣ ـ ـﻌـ ـﺎون وﻳـ ـﮋه رﺋـ ـﻴﺲ ﺟـ ـﻤـ ـﻬـ ـﻮر در اﻣـ ـﻮر ﺣـ ـﻘـ ـﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی  ،اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﻰ ﻻﻳﺤﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه
ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﭘﺎرﳌﺎن ارﺳﺎل ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻻﻳﺤﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه
ﺑﻪ زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻰ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻰ را
ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از
ﻣﺎدران اﻳﺮاﻧﻰ و ﭘﺪران ﻏﻴﺮاﻳﺮاﻧﻰ اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از
 ۱۸ﺳﺎﻟﮕﻰ  ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد ،ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻰ را
درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ 145.اﮔﺮﭼﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
اﻳ ـﻦ اﻓ ـﺮاد ﻣﺸﻜ ـﻞ اﻣ ـﻨ ـﻴ ـﺘ ـﻰ ﻧـﺪارﻧـﺪ 146.ﳎﻠﺲ اﻳ ـ ـﻦ ﻗ ـ ـﺎﻧ ـ ـﻮن را
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮد ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آن در ﺗﻴﺮ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻰ
از ﻣﺴﺎﺋ ـ ـﻞ ﻗ ـ ـﺎﻧ ـ ـﻮﻧ ـ ـﻰ ﺗ ـ ـﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧـ ـﮕـ ـﻬـ ـﺒـ ـﺎن رد ﺷﺪ و ﺑـ ـﺮای
ﺑﺮرﺳﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﳎﻠﺲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ.
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ﺗﺒﻌﻴﺾ در ازدواج و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﺮان ﺑﺎ ازدواج و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﻣﺮد ﺑﺮ زن را ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ،زﻧﺎن در ﻃﻮل ﻣﺮاﺣﻞ ازدواج ،
ﻃﻼق  ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻛﻮدک و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر ﺑﺎ ﳏﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﳏﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻰ
در اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ازدواج ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ
اﻳﺮان ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از دﺧﺘﺮان ﻣﻰ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﻮﻫﻰ از ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺧﺘﻢ ﻣﻰ ﮔﺮدد.

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ اﻳﺮان ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۱۴ﺑﺎز ﻣﻰ
ﮔﺮدد ،ﻫﻤﺴﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده و زن را ﲢﺖ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ او ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ در ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻰ از اﻣﻮر،
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺘﻐﺎل  ،ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد اﻗﺘﺪار ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  ،ﺷﻮﻫﺮ
ﺣﻖ دارد ﻛﻪ از ﻛﺎر ﻛﺮدن ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد در ﺷﻐﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﺑﻪ اﺻﻮل
ﻳﺎ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻣﺮد آﺳﻴﺐ ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﺪ 147.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻰ از
ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺮد ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﱃ ﺧﺎﺻﻰ در
ازدواج از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ،ﻧﻔﻘﻪ و اﺟﺮت اﳌﺜﻞ دارد .در ﻋﻮض  ،زن
ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻛﺮده و ﻣﻄﻴﻊ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﺎده  ۱۱۰۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ زن ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻛﻨﺪ .ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻴﻦ
ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺸﻮد148.
ﻋـ ـ ـﻼوه ﺑـ ـ ـﺮ اﻳـ ـ ـﻦ در ازدواج ،ﻣـ ـ ـﺮد ﺳﺮﭘـ ـ ـﺮﺳﺖ اﺻﻠـ ـ ـﻰ ﻓـ ـ ـﺮزﻧ ـ ـﺪان اﺳﺖ .ﻣ ـ ـﺮد
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﳏﻞ زﻧﺪﮔﻰ

ﺧﺎﻧﻮاده در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮد اﺳﺖ .درﻏﻴﺎب ﺷﻮﻫﺮ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎدر ﺑﻪ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﭘﺪری ﻣﻰ رﺳﺪ 149.ﻣﻮاردی وﺟﻮد دارد ﻛﻪ
ﻣﺎدران ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻧﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﺪﺳﺖ
آورﻧﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ ،اﮔﺮ ﭘﺪر اﻋﺘﻴﺎد )ﺑﻪ ﻗﻤﺎر  ،اﻟﻜﻞ و ﻳﺎ ﻣﻮاد
ﳐﺪر(؛ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ ذﻫﻨﻰ؛ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﻰ داﺷﺘﻪ؛ ﻛﻮدک را وادار ﺑﻪ ﻛﺎر ،ﻓﺤﺸﺎ
ﻳﺎ ﮔﺪاﻳﻰ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻜﺮرا ً ﻛﻮدک را ﻛﺘﮏ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻣﺎدر ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ
را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮد 150.در ﻃﻼق  ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﻰ ﺑﻪ
ﻣﺎدر داده ﻣﻰ ﺷﻮد 151.اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎدر در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻰ ﳎﺪد ازدواج ﻛﻨﺪ ،ﺣﻖ
ﺣﻀﺎﻧﺖ را از دﺳﺖ ﻣﻰ دﻫﺪ 152.وﻗﺘﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﻰ ﻣﻰ رﺳﺪ،
ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف ،ﺣﻀﺎﻧﺖ
ﻃﻔﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻛﻮدک ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﮔﺎه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻳﻦ  ،ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻣﺎدر ﺣﻀﺎﻧﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻃﻔﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﺪر ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪر اﻗﺘﺪار ﺧﻮد
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﻬﻢ در زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻮدک ﺣﻔﻆ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ153.
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﺮان ﺣﺎوی ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ
ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ در ﻣﻮرد ﺣﻖ ﻃﻼق زن و ﻣﺮد اﺳﺖ .در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ ﻣﺮد
ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻃﻼق ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﮔﺴﺘﺮده ای دارد ،زن
ﻓﻘﻂ در ﻣﻮارد ﳏﺪودی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﻴﺎد ﺷﻮﻫﺮ ،ﺣﺒﺲ ﻳﺎ اﻣﺘﻨﺎع
از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﱃ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﻛﻨﺪ154.
در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ  ،ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ زن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻃﻼق ﺑﮕﻴﺮد
ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺴﻤﻰ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﲢﻤﻞ ﺑﻮده
اﺳﺖ 155.رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ زن ﻧﻴﺰ در دادﮔﺎه ﻫﺎ
ﻣﺪت ﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﻰ ﻛﺸﺪ ،و اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ زﻧﺎن
از ﺑﺮﺧﻰ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد  -ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ  -ﺑﺮای
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ،ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻰ ﻛﻨﻨﺪ156.
رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﻴﺮوان ﺳﻪ اﻗﻠﻴﺖ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه در اﻳﺮان  -ﻣﺴﻴﺤﻰ  ،ﻳﻬﻮدی و زرﺗﺸﺘﻰ  -ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن
اﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﳑﻜﻦ
اﺳﺖ زﻧﺎن ﭘﻴﺮو اﻳﻦ ﻣﺬاﻫﺐ در ﻣﻌﺮض اﺷﻜﺎل ﺧﺎص ﺗﺒﻌﻴﺾ
ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  ،ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﻪ
زرﺗﺸﺘﻴﺎن  ،اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ زﻧﻰ ﻓﻮت ﻛﻨﺪ و او ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ازدواج
ﳎﺪد ﺑﮕﻴﺮد ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد 157.ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد  ،اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻰ در ﻣﻮرد
اﺳﺘـ ـﻔـ ـﺎده از اﻳـ ـﻦ ﻗـ ـﻮاﻧـ ـﻴـ ـﻦ ﺑـ ـﺮای ارزﻳ ـﺎﺑ ـﻰ ﺟ ـﺎﻣ ـﻊ وﺟ ـﻮد ﻧ ـﺪارد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ دادﮔﺎﻫﻰ در اﻳﺮان ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻮال
ﺷﺨﺼﻴﻪ ﻳﻬﻮدی ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ای از ﻳﻬﻮدﻳﺎن ،ﺑﺎ
ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﺎی دﻳﻨﻰ ،ﺟﻮاب دادﮔﺎه را ﻣﻰ دﻫﺪ158.

ازدواج ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻫﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد ،ﺑﺴﻴﺎری از
زوج ﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﻰ وادار ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﻼﻣﻰ
ازدواج ﻛﺮده و ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ازدواﺟﺸﺎن ،ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻋﻼم
ﻛﻨﻨﺪ 160.در ﻣﻮرد ازدواج ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﻬﺎﺋﻴﺎن ،اﮔﺮﭼﻪ
ازدواج ﺑﻴﻦ ادﻳﺎن در آﻳﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﺳﻼم ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ .ﻳﮏ ﻣﻮرد ﺷﺮح داده ﺷﺪه در
اﻳﺮان واﻳﺮـ ﻳﮏ وب ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺸﻬﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺷﻬﺮوﻧﺪ روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﮕﺎر اﻳﺮاﻧﻰ  -ﻣﺸﻜﻼت زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﻳﮏ
ﻣﺮد ﺑﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ .اﻳﻦ زوج ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻛﺴﻰ راﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﻼﻣﻰ و ﻳﺎ ﺛﺒﺖ ازدواﺟﺸﺎن را
ﻗﺒﻮل ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﻳﮏ
روﺣﺎﻧﻰ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﺋﻴﻦ ﻫﺎی ﻻزم را اﳒﺎم دﻫﻨﺪ .در ﺳﻨﺪ
ازدواج آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭻ اﺷﺎره ای ﺑﻪ دﻳﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ
در ﻗﺴﻤﺖ دﻳﻦ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ »ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ«161.
زﻧﺎن اﻗﻠﻴﺘﻬﺎی ﻗﻮﻣﻰ ﻧﻴﺰ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻰ
از اﻗﻠﻴﺘﻬﺎی ﻗﻮﻣﻰ اﻳﺮان ﺳﻨﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
ﻛﻪ زﻧﺎن اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻴﺰ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﲢﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮاﻋﻤﺎل ﻣﺬﻫﺒﻰ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﻓﻘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ اﺳﺖ  .اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣ ـﻌ ـﻤ ـﻮًﻻ از ﻣ ـﻜ ـﺎﻧ ـﻰ ﺑ ـﻪ ﻣ ـﻜ ـﺎن دﻳ ـﮕ ـﺮ و اﻗ ـﻠ ـﻴ ـﺘ ـﻰ ﺑ ـﻪ اﻗ ـﻠـﻴﺖ دﻳـﮕـﺮ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﻰ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه رﻋﺎﻳﺖ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﺷﻴﻌﻪ در
دادﮔﺎﻫﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺳﻨﻰ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺣﻖ ﭘﻴﺮوی ازدﻳﻦ ﺧﻮد را در ﻣﻮاردی از ﻗﺒﻴﻞ
ﻃﻼق  ،وﺻﻴﺖ و وراﺛﺖ  ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ﻣﻰ دﻫﺪ162.

ﻣﺴﺌﻠﻪ ازدواج ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺮوان ادﻳﺎن ﳐﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ در آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ و واﺑﺴﺘﮕﻰ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻓﺮدی ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ
ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ازدواﺟﻰ اﺳﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﻋﻤﺎل
ﻣﻰ ﺷﻮد .در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﳎﺎز ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ،
زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﳎﺎز ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﻰ
ﺑﺎﺷﻨﺪ 159.اﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ازدواج ﺑﻴﻦ زن
و ﺷﻮﻫﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ زن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺸﻮد ،اﺟﺎزه اداﻣﻪ ازدواج ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد
را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻳﻦ ﺳﻮال ﻛﻪ آﻳﺎ ازدواج ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﳎﺎز اﺳﺖ ﻳﺎ
ﺧﻴﺮ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﻪ ﻫﺮ دﻳﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻛﻪ در آن ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد
دارد ،ﻃﻼق اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ اﻳﺮان ،ﻣﻮارد » ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ « دﻳﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد .در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ
در ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ  ،ﻃﻼق در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﳎﺰا اﳒﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد ،در
ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن و ﺑﺪون
ﺣﻀﻮر ﻫ ـ ـﻤﺴﺮ اﻣـ ـﻜـ ـﺎن ﭘـ ـﺬﻳـ ـﺮ اﺳﺖ .ﺷﻮﻫـ ـﺮ ﺑـ ـﻪ ﺳﺎدﮔـ ـﻰ ﻛـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻪ
»ﻃﻼق « را ﺳﻪ ﺑﺎر در ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻜﺮار ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ
ﺷﺮﻋﻰ ﻃﻼق زن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد ﻳﮏ وﻛﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﻟﻪ ای در »ال ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر« ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه ۶۶ ،ﺗﺎ  ۵۰درﺻﺪ
ﻃﻼق ﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﻣﺮﻳﻮان از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺖ163.

ازدواج ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن
دﻳﺎﻧﺖ آﻧﻬﺎ در اﻳﺮان ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز اﺳﺖ .از آﳒﺎﻳﻰ ﻛﻪ

ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﻋﺎدی ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﳒﺎم ﻣﻰ
ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﻓﻮری اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺒًﺎ زن را از ﻧﻈﺮ

ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺠﺎب :ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در اﻳﺮان

اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﺎﻃﻔﻰ ،ﺗﻨﻬﺎ رﻫﺎ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﻫﻴﭻ ﻣﺮاﺣﻞ دادﮔﺎﻫﻰ
ﺑﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻫﺎی اﺳﺎﺳﻰ در ﻣﻮرد ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻛﻮدک و
اﻣﻮر ﻣﺎﱃ وﺟﻮد ﻧﺪارد و زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻒ رﻫﺎ ﻣﻰ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ ،ﺑﻌﺪ از اﺟﺮا ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ
اﺳﺖ ،ﻛ ـ ـﻪ ﺑ ـ ـﺎﻋﺚ ﻣ ـ ـﻰ ﺷﻮد ازدواج ﳎﺪد زوﺟ ـ ـﻴـ ـﻦ ﻏـ ـﻴـ ـﺮﳑﻜـ ـﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ زن ﺑﺎ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮی ازدواج ﻛﻨﺪ و از او
ﻃﻼق ﺑﮕﻴﺮد  .اﻳﻦ اﻣﺮ زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد
ﳎﺪدا ً زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ را وادار ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ دادن ﻣﺒﻠﻐﻰ ،اول ﺑﺎ
ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮی ازدواج ﻛﺮده و ﻓﻮرا ﻃﻼق ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ164.

ازدواج ﻛﻮدک
ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ازدواج  ،ﺣﻮزه دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻗﺎﻧﻮن
ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﺮان ﺑﻴﻦ زن و ﻣﺮد ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﻳﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد .ﻃﺒﻖ ﻣﺎده
 ۱۰۴۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻨﻰ ﺑﺮای ازدواج وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﳏﺾ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  ۱۳ﺳﺎﻟﮕﻰ )ﺑﺮای دﺧﺘﺮان(
و  ۱۶ﺳﺎﻟﮕﻰ )ﺑﺮای ﭘﺴﺮان( آزادﻧﺪ ﻛﻪ ازدواج ﻛﻨﻨﺪ  .دﺧﺘﺮان
و زﻧﺎن  ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﺑﺮای ازدواج اوﻟﺸﺎن ﻧﻴﺎز
ﺑﻪ اﺟﺎزه وﱃ دارﻧﺪ .دﺧﺘﺮان زﻳﺮ  ۱۳ﺳﺎل و ﭘﺴﺮان زﻳﺮ ۱۶
ﺳﺎل ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮد و اﺟﺎزه دادﮔﺎه ﻣﻰ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ازدواج ﻛﻨﻨﺪ 165.ﻓﻘﺪان ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮای ازدواج

ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن رﻓﻊ
ﻫﻤﻪ اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن و ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﻛﻮدک
ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد .ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺮان ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﻛﻮدک را در
ﺳﺎل  ۱۳۷۳ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮد ،ﺣﻖ ﺷﺮط ﻣﻮﺳﻌﻰ ﺑﺮ آن وارد ﻛﺮد
ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻴﮏ از ﻣﻔﺎد ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﻼﻣﻰ و
ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﻰ اﺳﺖ را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﻰ ازدواج در اﻳﺮان  ،ﻛﻮدﻛﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺳﻦ  ۱۸و
 ۱۹ﺳﺎﻟﮕﻰ ازدواج ﻛﺮده اﻧﺪ راﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺗﺮ ،دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﻴﺰان دﻗﻴﻖ
ازدواج ﻛﻮدﻛﺎن در ﻛﺸﻮر را ﻏﻴﺮﳑﻜﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ) .ﺟﺪول.(۹
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ آﻣﺎر ،ﻫﺮ ﺳﺎل در اﻳﺮان ﺣﺪود ۲۰ﻫﺰار دﺧﺘﺮ در
ﺳﻦ  ۱۹ﺳﺎل ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ و  ۳۰ﻫﺰار ﭘﺴﺮ در ﺳﻦ  ۱۹ﺳﺎل ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ
ازدواج ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ  ۳۶درﺻﺪ از
ﻛﻞ ازدواج ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺟﺪﻳﺪ در ﻫﺮ ﺳﺎل  ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﮏ
ﻋﺮوس  ۱۹ﺳﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﺟﻮان ﺗﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻋﺮوس ﻫﺎی
ﻛـ ـ ـ ـﻮدک ﻛ ـ ـ ـﻪ در  ۱۳۹۷-۱۳۹۵ازدواج ﻛـ ـﺮده اﻧـ ـﺪ  ،ﺗـ ـﻘـ ـﺮﻳـ ـﺒ ـًﺎ
 ۳۵۰۰۰ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ زﻳﺮ ۱۶ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ
ﻛﻪ آﻣﺎرﻫﺎی دوﻟﺘﻰ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ازدواج ﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
رﺳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ  ،اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﻰ
ازدواج ﻫﺎی ﻛﻮدک ﺣﺘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ166.

ﺟﺪول  :۹ﺗﻌﺪاد ازدواج ﻛﻮدﻛﺎن در اﻳﺮان در ﺳﺎل
ﺗﻌﺪاد ازدواج ﺟﺪﻳﺪدﺧﺘﺮﻫﺎ

ﺗﻌﺪاد ازدواج ﺟﺪﻳﺪﭘﺴﺮﻫﺎ

ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ

ﺳﺎل

 ۱۹-۱۵ﺳﺎل

۱۴-۱۰ﺳﺎل

زﻳﺮ ۱۰ﺳﺎل

 ۱۹-۱۵ﺳﺎل

زﻳﺮ  ۱۵ﺳﺎل

ﺗﻤﺎم ﺳﻨﻴﻦ

۱۳۹۵

۱۷۰۹۵۲

۳۶۳۳۳

۲۱۷

۲۴۴۰۴

۴۱۷

۵۰۸۹۶۵

۱۳۹۶

۱۹۷۹۳۵

۳۹۰۴۶

۲۳۴

۲۸۲۱۰

۳۶۵۵

۷۰۵۷۱۵

۱۳۹۴

۱۹۵۶۹۲

۳۵۹۳۸

۱۷۹

۲۷۸۱۱

۳۱۴

۵۸۵۳۶۲

۱۳۹۳

۲۱۴۰۸۵

۴۰۲۲۸

۱۷۵

۳۲۲۶۵۵

۳۲۱

۷۲۴۳۲۴

۱۳۹۲

۲۳۴۹۷۴

۴۱۲۳۵

۲۰۱

۳۶۱۶۶

۳۱۳

۷۷۴۶۱۳

۱۳۹۱

۲۵۶۱۱۷

۴۰۴۵۴

۱۸۷

۴۳۶۴۹

۳۶۹

۸۲۹۹۵۸

۱۳۹۰

۲۸۱۷۴۷

۳۹۵۰۹

۲۲۰

۴۷۴۰۳

۷۴۲

۸۷۴۷۹۲

۱۳۸۹

۲۹۸۵۲۶

۴۲۷۴۱

۷۱۵

۶۶۹۱۴

۱۴۶۲

۸۹۱۵۲۷

۱۳۸۸

۳۰۱۲۴۵

۴۰۱۵۰

۴۴۹

۶۴۳۷۷

۱۱۴۹

۸۹۰۲۰۸

۱۳۸۷

۳۱۳۴۳۳

۳۷۸۲۰

۳۰۲

۶۵۳۹۱

۸۶۸

۸۸۱۶۹۲

۱۳۸۵

۲۹۸۳۸۷

۳۶۵۱۴

۳۱۷

۶۰۵۱۲

۱۰۱۱

۸۴۱۱۰۷
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ازدواج ﻛﻮدک ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﳏﺼﻮل ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﻰ  ،ﻣﺬﻫﺒﻰ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ اﺳﺖ .ﺳﻦ ازدواج در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ازدواج ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﻰ از
ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﻰ در اﻳﺮان ،واﻟﺪﻳﻦ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ،ﻗﻮل ازدواج
دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ و ﻳﺎ ﻳﮏ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻧﺰدﻳﮏ را ﻣﻰ دﻫﻨﺪ .ﻧﻮع
رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ،ﻓﻘﺮ ،اﻋﺘﻴﺎد و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ
اﺣﺘﻤﺎل ازدواج ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد .ﺑﺮﺧﻰ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
در ازای ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﺎﱃ ،دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج در ﻣﻰ
آورﻧﺪ 168.ﮔﺰارش اﳒﻤﻦ اﻣﺎم ﻋﻠﻰ )ع( ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ
ازدواج ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﲢﺼﻴﻼت
ﭘـ ـﺎﻳـ ـﻴـ ـﻦ ﺷﺎﻳـ ـﻊ اﺳﺖ .در ﻧـ ـﻈـ ـﺮﺳﻨـ ـﺠـ ـﻰ آﻧ ـﻬ ـﺎ  ۳۷.۶،درﺻﺪ از
ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ  ،ﺑﻰ ﺳﻮاد ﺑﻮدﻧﺪ  ۳۷.۶ ،درﺻﺪ ﲢﺼﻴﻼت
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ داﺷﺘﻨﺪ ۲۲ ،درﺻﺪ در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
ﲢﺼﻴـ ـ ـﻞ ﻛـ ـ ـﺮده ﺑ ـ ـﻮدﻧ ـ ـﺪ و ﻓ ـ ـﻘ ـ ـﻂ  ۳درﺻﺪ ﲢﺼﻴ ـ ـﻼت ﻋ ـ ـﺎﱃ
داﺷﺘﻨﺪ169.
ازدواج ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﻠﻴﺖ ﻧﺸﻴﻦ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻛﺮدﺳﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن راﻳﺞ
اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ  ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﻰ اﻗﺘﺼﺎدی آن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ .در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن
و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  ،ﺣﺪاﻗﻞ  ۴۰درﺻﺪ از ازدواج ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ در ﻫﺮ
ﺳﺎل ﺷﺎﻣ ـ ـﻞ ﻳ ـ ـﮏ داﻣ ـ ـﺎد ﻛ ـ ـﻮدک ﻳ ـ ـﺎ ﻳ ـ ـﮏ ﻋـ ـﺮوس ﻛـ ـﻮدک ﻣـ ـﻰ

ﺟﺪول  :۱۰ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان ﻣﺘﺎﻫﻞ در ﺳﺎل )(۲۰۱۸-۲۰۱۷
۱۳۹۵اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ
اﺳﺘﺎن

زﻳﺮ  ۱۰ﺳﺎل

 ۱۴-۱۰ﺳﺎل

 ۱۹-۱۵ﺳﺎل

آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻰ

۷

۱۴۴۵

۸۸۵۵

آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻰ

۸

۳۵۲۶

۹۴۰۷

اردﺑﻴﻞ

۳

۱۴۶۸

۳۸۵۲

ﺳﻴﺴﺘﺎن-ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

۲۰

۲۳۰۰

۱۱۷۴۱

زﳒﺎن

۱۵

۱۳۹۷

۲۸۵۶

ﻛﺮدﺳﺘﺎن

۱

۴۸۹

۴۱۲۲

ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

۵

۵۲۸

۳۹۵۵

ﺧﻮزﺳﺘﺎن

۲۰

۲۶۶۴

۱۳۴۰۷

ﻓﺎرس

۱۵

۱۶۷۲

۹۲۳۸

ﺗﻬﺮان

۱۴

۱۴۴۹

۱۲۷۳۶
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ﺑﺎﺷﺪ 170.اﻳﻦ ازدواج ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻼﻣﺖ در اﺳﺘﺎن  ،دﺧﺘﺮان را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ
ﻣﺎدران در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ٪۱۲اﺳﺖ در ﺣﺎﱃ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻰ  ٪۶.۵۴ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ171.
ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم در اﻳﺮان ،دﺧﺘﺮان را در ﻣﻌﺮض آزار و اذﻳﺖ
ﺧ ـ ـﺎﻧ ـ ـﮕ ـ ـﻰ ﻗ ـ ـﺮار ﻣ ـ ـﻰ دﻫ ـ ـﺪ .در ﺣ ـ ـﺪود  ۴۷درﺻﺪ از دﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﺮان
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه در ﮔﺰارش اﳒﻤﻦ اﻣﺎم ﻋﻠﻰ )ع( ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺒﻮدی
داﺷﺘﻨﺪ ۲۱ ،درﺻﺪ دارای ﺟﺮاﺣﺖ ﺟﺴﻤﻰ ﺑﻮدﻧﺪ  ۵۳ ،درﺻﺪ
دﭼﺎر ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ اﺳﺘﺨﻮان ﺷﺪه و  ۳درﺻﺪ آﺳﻴﺐ ﺟﺴﻤﻰ داﺋﻤﻰ
داﺷﺘﻨﺪ 173.ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﻰ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻣﻴﻞ
اﺣﻤﺪی  ۲۱ ،درﺻﺪ از دﺧﺘﺮان ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  ،اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﳎﺒﻮر ﺑﻪ
داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻰ اﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ اﻋﺘﺮاض ﻛﺮده ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻰ از وﻇﺎﻳﻒ زﻧﺎﺷﻮﻳﻰ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ174.
ازدواج ﻛﻮدك در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﲢﺼﻴﻠﻰ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻰ دارد .در
اﻳﺮان ،دﺧﺘﺮان ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺪارس ﻣﻌﻤﻮﱃ ﲢﺼﻴﻞ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻏﻠﺐ دﻟﻴﻞ ﺗﺮک ﲢﺼﻴﻞ اﺳﺖ 175.ﻋﺮوس
ﻫ ـﺎی ﻛ ـﻮدک ﻫ ـﻤ ـﭽ ـﻨ ـﻴ ـﻦ اﺣ ـﺘ ـﻤ ـﺎًﻻ در ﺳﻨ ـﻴـﻦ ﺟـﻮاﻧـﻰ ﻣـﺎدر ﻣـﻰ
ﺷﻮﻧﺪ .در ﮔﺰارش اﻣﺎم ﻋﻠﻰ۴۴ ،درﺻﺪ از دﺧﺘﺮان ﻣﺘﺎﻫﻞ
ﻣﻮﺿﻮع ﲢﻘﻴﻖ از ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از
ﺑﺎرداری ﺧﺒﺮ داده اﻧﺪ 176.ﺑﺎرداری در ﺳﻨﻴﻦ ﻛﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
دور ﺷﺪن دﺧﺘﺮان از ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻰ اﻓﺰاﻳﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻄﺮات ﺟﺪی
ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﻰ را ﻧﻴﺰ در ﭘﻰ دارد .ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻰ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﻳﺮان  ،ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود  ۷درﺻﺪ از ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎدران  ۱۹ﺳﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺻﺎدر ﻣﻰ
ﺷﻮد177.
در ﺳﺎل  ،۱۳۹۶دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﻰ ﻻﻳﺤﻪ ای را ﺑﺮای ﲡﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
در ﻣﺎده  ۱۰۴۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ اﻳﺮان  ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻻﻳﺤﻪ
ﻛﻮدک-ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﳎﻠﺲ اراﺋﻪ ﻛﺮد .اﻳﻦ
ﻻﻳﺤﻪ ازدواج دﺧﺘﺮان زﻳﺮ  ۱۳ﺳﺎل و ﭘﺴﺮان زﻳﺮ  ۱۵ﺳﺎل را
ﳑﻨﻮع اﻋﻼم ﻛﺮد و ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ازدواج را ﺑﻪ  ۱۵ﺳﺎل ﺑﺮای
دﺧﺘﺮان و  ۱۸ﺳﺎل ﺑﺮای ﭘﺴﺮان اﻓﺰاﻳﺶ داد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان  ۱۵-۱۳ﺳﺎل و ﭘﺴﺮان ۱۸-۱۵ﺳﺎل
اﺟـ ـ ـﺎزه داده ﻣـ ـ ـﻰ ﺷﻮد ﺑـ ـ ـﺎ رﺿﺎﻳﺖ واﻟـ ـ ـﺪﻳ ـ ـﻦ و اﺟ ـ ـﺎزه دادﮔ ـ ـﺎه
ازدواج ﻛﻨﻨﺪ .در ﺗﺎرﻳﺦ  ۴ﻣﻬﺮ  ،۱۳۹۷ﻻﻳﺤﻪ ﻛﻮدک-ﻫﻤﺴﺮ
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ﺟﺪول  : ۱۱ﺗﻌﺪاد زاﻳﻤﺎن ﻫﺎ در ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﺎدر
ﺳﺎل

ﻣﺎدران زﻳﺮ
 ۱۵ﺳﺎل

ﻣﺎدران
 ۱۹-۱۵ﺳﺎل

ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ
ﺗﻮﻟﺪﻫﺎ

۱۳۹۵

۱۶۳۴

۸۸۳۵۱

۱۴۶۰۲۷۱

۱۳۹۶

۱۶۶۵

۹۰۷۱۷

۱۴۸۷۸۷۳

۱۳۹۴

۱۶۱۱

۹۵۳۶۱

۱۵۲۹۵۷۹

۱۳۹۳

۱۷۱۳

۱۰۲۶۴۹

۱۴۹۳۳۱۷

۱۳۹۲

۱۷۲۷

۱۰۷۶۸۶

۱۴۳۰۵۷۸

۱۳۹۱

۱۵۴۵

۱۰۹۱۷۹

۱۳۷۶۴۰۳

۱۳۹۰

۱۵۵۵

۱۰۸۹۰۰

۱۳۳۲۲۷۴

۱۳۸۹

۱۷۳۱

۱۱۱۳۷۸

۱۲۹۹۲۲۵

۱۳۸۸

۱۵۲۸

۱۱۳۲۳۳

۱۲۸۰۴۴۹

۱۳۸۷

۱۵۸۳

۱۱۳۶۳۳

۱۲۲۳۶۹۸

۱۳۸۵

۱۶۸۱

۱۱۳۲۳۴

۱۱۹۲۴۰۵

ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻰ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال
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ﺗﻮﺳﻂ  ۱۶۱ﻧﻔﺮ از ۲۰۴ﻋﻀﻮ ﳎﻠﺲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ .اﻣﺎ ،در دی
 ،۱۳۹۷زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻰ رﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ

ﻗﻀﺎﻳﻰ ﳎﻠﺲ رﻓﺖ ،رد ﺷﺪ و ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ دوﻟﺖ
روﺣﺎﻧﻰ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ.
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ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن
در اﻳﺮان ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻰ اﻳﺠﺎد
ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺎدی ﺷﺪه و ﺟﺮاﻳﻢ ﺟﺪی ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ،ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دوﻟﺘﻰ ،ﺑﻰ ﳎﺎزات ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺗﻼﺷﻬﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﺮای اﺻﻼح
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﻴﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ را از
ﺑﻴﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ.

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ
اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﻰ و ﺑﻪ روز در ﻣﻮرد ﺷﻴﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ در اﻳﺮان وﺟﻮد
ﻧﺪارد .اداره ﺳﺮﺷﻤﺎری )آﻣﺎر( ،ﻛﻪ ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن رﺳﻤﻰ دوﻟﺘﻰ اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ
ﲢﻘﻴﻘﻰ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ اﳒﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﻧﻴﺰ اﺟﺎزه ﻧﺪاده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﳒﺎم دﻫﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ،در
ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﻣﺮﻛﺰ زﻧﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،وزارت ﻛﺸﻮر و وزارت آﻣﻮزش
ﻋﺎﱃ ،ﲢﻘﻴﻘﻰ ﺟﺎﻣﻊ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ در  ۲۸اﺳﺘﺎن اﻳﺮان اﳒﺎم
دادﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر  ۳۲ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب در ﺧﺼﻮص اﺑﻌﺎد ﳐﺘﻠﻒ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن ﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ،اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای ﳏﻘﻘﺎن در ﻣﺮﻛﺰ
ﲢﻘ ـﻴ ـﻘ ـﺎت ﺗ ـﻬ ـﺮان ﻗ ـﺎﺑـﻞ دﺳﺘـﺮﺳﻰ ﺑـﻮد 179.در ﺳﺎل  ،۱۳۹۳ﺷﻬـﻴـﻨـﺪﺧﺖ
ﻣﻮﻻوردی ،ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده  ،اﻋﻼم
ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم  ۳۲ﺟﻠﺪ از وزارت ﻛﺸﻮر و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ180.

اﻳﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎری داﺷﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ
اﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻜ ـ ـﻪ دو ﺳﻮم ) ۵۵درﺻﺪ( از زﻧ ـ ـ ـ ـﺎن ﻣـ ـ ـ ـﻮﺿﻮع ﲢﻘـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻖ در ﺳﺎل اول
ازدواﺟﺸﺎن ﻣﻮرد ﻧﻮﻋﻰ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ۶.۲.درﺻﺪ از
زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ در اﻳﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﮔﺰارش داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺮگ را
ﲡﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﻳﺎ از دﺳﺖ دادن ﺟﺎن ﺧﻮد ﺗﺮﺳﻴﺪه اﻧﺪ ،در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ ۹.۵
درﺻﺪ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ آرزوی ﻣﺮگ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن داﺷﺘﻨﺪ181.
ﻫﻤﻴﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن و
زﻧـ ـﺪﮔـ ـﻰ در اﺳﺘـ ـﺎﻧـ ـﻬـ ـﺎی دورﺗـ ـﺮ از ﭘـ ـﺎﻳـ ـﺘـ ـﺨﺖ ،ﺟـ ـﺎﻳـ ـﻰ ﻛ ـﻪ ﻋ ـﻮاﻣ ـﻞ ﳐﺘ ـﻠ ـﻒ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ  ،ﻣﺬﻫﺒﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ در آن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ،ﺑﻮد .ﺳﻄﺢ
ﲢﺼﻴﻼت ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ
ﲢﻘـ ـﻴـ ـﻖ زﻧـ ـﺎن ﺑـ ـﺎ ﲢﺼﻴـ ـﻼت داﻧﺸﮕـ ـﺎﻫـ ـﻰ و ﺷﺎﻏـ ـﻞ ،ﺳﻄـ ـﺢ ﭘ ـﺎﻳ ـﻴ ـﻨ ـﺘ ـﺮی از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ را ﲡﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 182.ﻳﮏ ﲢﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﳒﻤﻦ
اﻣﺎم ﻋﻠﻰ )ع( در ﺧﺮداد  ۱۳۹۵ﺷﻜﺎف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﻰ را ﻧﺸﺎن
ﻣﻰ داد ،ﺑﺎ اﻳﻦ آﻣﺎر ﻛﻪ  ۳۲درﺻﺪ زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی در

ﺣﻘﻮق اﻧﻜﺎر ﺷﺪه :ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ در اﻳﺮان

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ۵۳درﺻﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻰ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ را ﲡﺮﺑﻪ ﻛﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ183.
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ﮔﺰارش ذﻛﺮ ﺷﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات اﺳﻼﻣﻰ در اﻳﺮان ﻣﻌﺎﻓﻴﺘﻬﺎی ﳐﺘﻠﻔﻰ را
ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮاﻧﻰ ﻛﻪ زن ﺧﻮد و ﭘﺪران و ﭘﺪرﺑﺰرﮔﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد را
ﻣﻰ ﻛﺸﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﻰ اوﻗﺎت
ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﺎﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﻮدﺳﻮزی اﺟﺒﺎری اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﻣﺮگ زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮدﻛﺸﻰ ﻳﺎ ﺗﺼﺎدف ﮔﺰارش ﺷﻮد .زﻧﺎن اﻗﻠﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻴﺎن
ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﺮد  ،ﻟﺮ  ،ﻋﺮب  ،ﺑﻠﻮچ و ﺗﺮک ﻫﺎی آذرﺑﺎﻳﺠﺎن رواج دارد .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻋﺮب ،ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﻰ ۲۶
درﺻﺪ ﻗﺘﻞ ﻫﺎ اﺳﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻴﺶ از  ۶۰درﺻﺪ ﻛﻞ ﻗﺘﻞ ﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی
۱۳۸۹-۱۳۸۸زﻧﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ188.

ﲢﻘـ ـﻴـ ـﻘـ ـﺎت ﻣـ ـﻮﺟـ ـﻮد ﻧﺸﺎن ﻣـ ـﻰ دﻫـ ـﺪ ﻛ ـﻪ ﺑ ـﻴ ـﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧ ـﺎﻧ ـﮕ ـﻰ و ﻋ ـﻮاﻣ ـﻞ
اﻗﺘﺼﺎدی راﺑﻄﻪ ﻗﻮی وﺟﻮد دارد  ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻴﻜﺎر ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ 184.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﻴﺎری از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ ،اﻳﻦ اﻣﺮ
زﻧﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻗﺮار
ﻣﻰ دﻫﺪ .ﺳﻨﻨﺪج ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻛﺮد و اﻫﻮاز ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻋﺮب ،دو ﺷﻬﺮ اﻳﺮان ﺑﺎ
ﺑ ـﻴﺸﺘ ـﺮﻳ ـﻦ ﻣ ـﻴ ـﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋ ـﻠ ـﻴـﻪ زﻧـﺎن ﻫﺴﺘـﻨـﺪ 185.در اﺳﺘـ ـﺎن ﻛ ـﺮدﺳﺘ ـﺎن
ﻣﻴﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ  ۸۸درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان
در ﻛﺸﻮر اﺳﺖ186.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺳﻌﻰ در ﻓﺮار از ﺧﺸﻮﻧﺖ دارﻧﺪ،
اﻳﺮان ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ را ﺟﺮم ﺗﻠﻘﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ دوﻟﺘﻰ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻰ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر وﺟﻮد
ﻛﻨﺪ .ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﮕﺮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ دارد ،اﻳﻦ در ﺣﺎﱃ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ ﻛﺸﻮر اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺟﺮم ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت دو ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮد ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ .ﲡﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ در ﺳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ  ۲۰۰۰ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ را ﻣﻰ
زﻧﺎﺷﻮﻳﻰ ﻧﻴﺰ در اﻳﺮان ﺟﺮم ﻧﻴﺴﺖ ،و ﲡﺎوز ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺟﺮم ﭘ ـﺬﻳ ـﺮﻧ ـﺪ .اﮔ ـﺮﭼ ـﻪ ،ﺧ ـﺎﻧ ـﻪ ﻫ ـﺎی اﻣ ـﻦ ﻣ ـﻮﺟ ـﻮد ﺑ ـﺮای اﺳﻜ ـﺎن ﻫـﻤـﻪ ﻗـﺮﺑـﺎﻧـﻴـﺎن
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از زﻧﺎ )رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻰ ﺧﺎرج از ازدواج( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛـ ـﺎﻓـ ـﻰ ﻧـ ـﻴﺴﺖ و ﭘﺸﺘـ ـﻴـ ـﺒـ ـﺎﻧـ ـﻰ ﻃـ ـﻮﻻﻧـ ـﻰ ﻣـ ـﺪت اراﺋـ ـﻪ ﻧـ ـﻤـ ـﻰ دﻫـ ـﻨـ ـﺪ.
اﻳﺮان در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻰ دوره ای ﻫـ ـﻤـ ـﭽـ ـﻨـ ـﻴـ ـﻦ ،ﺑـ ـﺮﺧـ ـﻰ از ﺧ ـﺎﻧ ـﻪ ﻫ ـﺎی اﻣ ـﻦ ﺑ ـﻪ ﺟ ـﺎی زﻳ ـﺎن دﻳ ـﺪه از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﻰ ،ﺑﺮای روﺳﭙﻰ ﻫﺎ و ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﻮاد ﳐﺪر ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ189.
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل  ۱۳۹۳در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﺮی ﻛﺮدن ﲡﺎوز در
ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﻳﻰ و دﻳﮕﺮ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﲡﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﻳﻰ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ »ﻻﻳﺤﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ«
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺘﻬﺎی اﻓﺮاﻃﻰ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در دوره دوم رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد آﻏﺎز ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ  ،ﻛﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«187.
ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺳﺎل ۱۳۸۹ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻴﻦ ﻗﻮه

ﻗﻀﺎﻳـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻪ و ﭘـ ـ ـ ـﺎرﳌﺎن رد و ﺑ ـ ـ ـﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﺮﻣ ـ ـ ـﺎه ﺳﺎل ،۱۳۹۷
ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ در اﻳﺮان ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﻜﺎر ،ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده  ،اﻇﻬﺎر
ﺿﻤﻨﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه داده ﻣﻰ ﺷﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ  ۲اﻳﻦ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ از ﳎﻠﺲ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺑﻪ ﻗﻢ ارﺳﺎل ﺷﺪه و
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ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﻈ ـ ـﺮ ﺑ ـ ـﺮﮔﺸﺖ آن ﺑ ـ ـﻪ ﻗـ ـﻮه ﻗﻀﺎﻳـ ـﻴـ ـﻪ ﺑـ ـﺮای ﻧـ ـﻬـ ـﺎﻳـ ـﻰ ﺷﺪن
ﻫﺴﺘﻨﺪ 190.در آذر ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﲡﻤﻌﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﳎﻠﺲ
ﺑـ ـﺮای اﻳـ ـﺠـ ـﺎد ﭘـ ـﻨـ ـﺎﻫـ ـﮕـ ـﺎه زﻧـ ـﺎن و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻻﻳـ ـﺤ ـﻪ ﻣ ـﻘ ـﺎﺑ ـﻠ ـﻪ ﺑ ـﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪ191.
اﮔﺮ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﺳﺪ ،اوﻟﻴﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ
ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن را ﺗﻌﺮﻳﻒ ،ﺟﺮم اﻧﮕﺎری و ﳎﺎزات ﻣﻰ ﻛﻨﺪ )اﻳﻦ
ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ( اﻳﻦ
ﻻﻳﺤﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ازدواج اﺟﺒﺎری و زود ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮای دﺧﺘﺮان
زﻳﺮ  ۱۸ﺳﺎل را ﳑﻨﻮع ﻛﺮده و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺎﻳﻰ را ﺑﺮای زﻧﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ 192.ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ از آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ
ﲢﺖ ﲡﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺴﺘﺮده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در  ۲۲دی ﺳﺎل
 ،۱۳۹۷ﺷﻬﻴﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ،ﻣﻌﺎون وﻳﮋه رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر در
اﻣﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻣـ ـ ـﺎده ﻫ ـ ـﺎی ﻻﻳ ـ ـﺤ ـ ـﻪ را از  ۹۰ﻣـ ـﺎده ﺑـ ـﻪ  ۶۲ﺗـ ـﺎ ﻛـ ـﺎﻫﺶ داده
اﺳﺖ193.

ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن
ﺑـ ـ ـﺮاﺳﺎس اﻋـ ـ ـﻼم ﺻﻨ ـ ـﺪوق ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻴﺖ ﺳﺎزﻣ ـ ـﺎن ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻞ ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﺪ
) ،(UNFPAﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ) (FGMﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﻳﺎ ﻛﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ زن ﻳﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﮕﺮ
رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ زﻧﺎن ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻮارد ﭘﺰﺷﻜﻰ اﺷﺎره دارد .ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎن
ﻛﺮدﺳﺘﺎن  ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻰ ،ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻟﺮﺳﺘﺎن
رواج دارد .در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻳﮏ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ
رﺳﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ  ۵۰درﺻﺪ ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ،ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻴﺰان ﺧﺘﻨﻪ را دارد194.
ﻻ ﺧﺘﻨﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﻞ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در اﻳﺮان ﻣﻌﻤﻮ ً
ﺟﻨﺴﻰ دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از ازدواج ،اﳒﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل،
ﻫﻴﭻ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  ،ﻛﻠﻴﻨﻴﮏ و ﻣﻄﺐ دﻛﺘﺮ ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن را اﳒﺎم
ﻧﻤﻰ دﻫﻨﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻛﺎر ﺟﺮم اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۵۵۴ﻗﺎﻧﻮن
ﳎﺎزات اﺳﻼﻣﻰ ﻗﻄﻊ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻫﺮ ﻳﮏ از دو ﻃﺮف آﻟﺖ
ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ زن ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﭼﻪ ﺟﺰﺋﻰ  ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﻗﺎﺑﻞ ﳎﺎزات اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ،در ﻣﻮاد
 ۷۰۵و  ۷۰۸آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻟﺬت
ﻣﻘﺎرﺑﻪ ﻳﺎ ﺑﺎرداری را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ ،ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺳﺖ 195.در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ،اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮﺳﻂ داﻳﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻰ اﳒﺎم ﻣﻰ

ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺪرک ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻧﺪارﻧﺪ.
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ﺑﺎ وﺟﻮد ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻮدن ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن  ،ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻳﺮاﻧﻰ ﺗﺎ
ﺣﺪ زﻳﺎدی در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻜﻮت ﻛﺮده اﻧﺪ .ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ در آن ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ ،ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴﺮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﻰ
ﻫﺎ ﳏﺪود ﻧﻤﻰ ﺷﻮد زﻳﺮا ﺑﺮﺧﻰ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﻴﻌﻪ ﻛﻪ در
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺧﺘﻨﻪ را اﳒﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮدﻳﺪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ  ،ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮار از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﻪ
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ197.
در ﻃﻮل دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،ﮔﺮوﻫﻰ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،
ﻛﻤﭙﻴﻨﻰ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدن ﺧﺘﻨﻪ«
ﺟﻬﺖ رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﺮدن ﺧﺘﻨﻪ در اﻳﺮان و آﮔﺎﻫﻰ از ﻋﻮاﻗﺐ آن،
آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷اﻳﻦ ﻛﻤﭙﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ
آﮔﺎﻫﻰ در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﳏﻠﻰ و داﻳﻪ ﻫﺎ ،ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی آﻣﻮزﺷﻰ
در ﻣﻮرد ﺧﺘﻨﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی آن در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در آن
ﺧﺘﻨﻪ ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴﺮد ،ﺑﺮﮔﺰار ﻛﺮد198.

ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری و
»ﺟﺮاﺋﻢ اﺧﻼﻗﻰ«
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﻟﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻰ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در
اﻳﺮان اﺳﺖ .در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻳﺮان ﺳﻌﻰ در
ﲢﻤﻴﻞ ﺣﺠﺎب ﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﺗﺎب ارزﺷﻬﺎی ﻋﻘﻴﺪﺗﻰ
اﻧـ ـﻘـ ـﻼب اﺳﻼﻣ ـﻰ داﺷﺘ ـﻪ اﺳﺖ .ﻧ ـﻬ ـﺎدﻫ ـﺎی ﺳﻴ ـﺎﺳﻰ و ﺣ ـﻘ ـﻮﻗ ـﻰ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ،
زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻋﻼﻣﻴﻪ دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﺳﺘﺎد اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ،از زﻣﺎن
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﺣﺪاﻗﻞ  ۶۲ﻧﻔﺮ از آﻣﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎﻫﻴﺎن
از ﻣﻨﻜﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪه اﻧﺪ199.
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ  ۸ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان  ،در
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ
از ﻣﻨﻜﺮ وﻇﻴﻔﻪ ای اﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺮدم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ�
دوﻟﺖ .ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۵۳۸ﻛﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات اﺳﻼﻣﻰ
)ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺰﻳﺮات و ﳎﺎزات ﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه(  ،زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺑﺪون ﺣﺠﺎب ﺷﺮﻋﻰ در ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ

ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺠﺎب :ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در اﻳﺮان

ﺣﺒﺲ از ده روز ﺗﺎ دو ﻣﺎه و ﻳﺎ از ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار
رﻳﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﳏﻜﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺾ آزادی ﺑﻴﺎن زﻧﺎن ﺑﻠﻜﻪ آزادی دﻳﻦ ﻳﺎ ﻋﻘﻴﺪه اﺳﺖ ،
زﻳﺮا ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻧﻴﺰ اﺟﺒﺎری
اﺳﺖ.

اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﻰ از اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ  ،ﻋﺎﻣﻼن
ﺣﻤﻼت ﺧﺸﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﭘﻠﻴﺲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ
ذﻛـ ـﺮ اﺳﺖ ﻛـ ـﻪ ﻫـ ـﻴـ ـﭻ ﺗـ ـﻌ ـﺮﻳ ـﻒ ﺣ ـﻘ ـﻮﻗ ـﻰ ﻣ ـﻮرد ﺗ ـﻮاﻓ ـﻖ در ﻣ ـﻮرد
ﺣﺠﺎب »ﻣﻨﺎﺳﺐ« وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ دﺳﺖ ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮان
را ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﻰ ﮔﺬارد.

ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﳐﺘﻠﻔﻰ وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﻰ و
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر از زﻧﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارﻧﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۲۹ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮی )ﻣﺼﻮب
ﺳﺎل  (۱۳۹۲ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ آﻣﻮزش دﻳﺪه و واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎی
ﺑﺴﻴﺞ ،ﺿﺎﺑﻂ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﻗﺪرت دﺳﺘﮕﻴﺮی و اﳒﺎم وﻇﺎﻳﻒ
ﭘﻠﻴﺲ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰ آﻳﻨﺪ .ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد ،اﻧﺼﺎر ﺣﺰب
ﷲ و ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ اﺧﻼﻗﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎ »ﺑﺪ ﺣﺠﺎﺑﻰ« ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻰ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻛﻼﻣﻰ در وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ
زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺣﺠﺎب ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺣﻜﻮﻣﺖ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻨﺪ،
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ200.

در ﻣﻬﺮ  ، ۱۳۹۳ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﺳﻮی
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬﻫﺒﻰ و ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺗﻌﺪاد ﻓﺰاﻳﻨﺪه زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮرد از
اﺳﻴﺪ ﭘﺎﺷﻰ ﺑﺮ زﻧﺎن در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن -در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰی
اﻳﺮان -ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 202.در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ ﺣﻤﻼت ﻋﻠﻴﻪ ﭼﻬﺎر زن
ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﻰ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪه
ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن را  ۱۸ ، ۱۴ﻳﺎ ﺣﺘﻰ  ۲۰ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ203.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ زن در اﺛﺮ اﺳﻴﺪ ﭘﺎﺷﻰ درﮔﺬﺷﺖ و زن دﻳﮕﺮی دﻳﺪ
ﻳﮏ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد 204.در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از
اﻳـ ـﺮاﻧـ ـﻴـ ـﺎن ﻣـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺪﻧـ ـﺪ ﻛ ـﻪ اﻳ ـﻦ ﺣ ـﻤ ـﻼت ﺗ ـﻮﺳﻂ اﻓ ـﺮاد ﺧ ـﻮدﺳﺮ
اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ وﻳﮋه اﻧﺼﺎر ﺣﺰب ﷲ اﳒﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻻن
اﻳﺮاﻧﻰ اﻳﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ 205.دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ا ﻗ ـ ـ ﺪ ا م ﺑ ـ ـ ﻪ ﺳ ﺮ ﻛ ـ ـ ﻮ ب ﭘ ـ ـ ﻮ ﺷ ﺶ ر ﺳ ﺎ ﻧ ـ ـ ﻪ ا ی ا ﻳ ـ ـ ﻦ ﺣ ـ ـ ﻤ ـ ـﻼ ت ﻛ ـ ـ ﺮ د ه و
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎراﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻗﺎﻳﻊ را ﮔﺰارش دادﻧﺪ ،دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﻛ ﺮ د  2 0 6 .د ر ز ﻣ ـ ـ ـ ﺎ ن ﻧ ـ ـﻮ ﺷ ﺘ ـ ـ ﻦ ا ﻳ ـ ـ ﻦ ﮔ ـ ـ ﺰ ا ر ش  ،ﻋ ـ ـ ﺎ ﻣ ـ ـﻼ ن ﻫ ـ ـﻨ ـ ـﻮ ز
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺮی ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎور را در ﺑﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎری
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آن اﻓﺮاد در ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ و ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ.

در ﺳﺎل  ،۱۳۹۳ﳎﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از
اﻓﺮاد درﮔﻴﺮ در اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ را ﺗﺼﻮﻳﺐ و
اﻋﻼم ﻛﺮد .ﻣﺎده ۱۷ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺴﻴﺞ اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎﻫﻰ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ
اﺳﺎﺳًﺎ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ دادن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻫﻴﭻ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺣﻖ
ﻧﺪارد ﺟﻠﻮی اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ را ﺑﮕﻴﺮد و در
ﺻﻮرت ﺑﺮوز درﮔﻴﺮی ،ﳎﺎزات ﺷﺪﻳﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻛﻪ
آن را اﳒﺎم داده اﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﻰ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن درﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﻛﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻠﺒﺎ  ،ﻛﻼﻣﺎ  ،ﻛﺘﺒﺎ و ﻋﻤﻼ
اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻼ در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﭼﻴﺴﺖ ،ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ .در  ۸ﻣﺮداد ۱۳۹۴
 ،روﺣﺎﻧﻰ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ
اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ دوﻟﺖ وی ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را
ﺑـ ـﺮرﺳﻰ ﻛـ ـﻨـ ـﺪ .ﺻﺎدق آﻣـ ـﻠـ ـﻰ ﻻرﻳـ ـﺠـ ـﺎﻧ ـﻰ  ،رﺋ ـﻴﺲ ﭘ ـﻴﺸﻴ ـﻦ ﻗ ـﻮه
ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ  ،اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را »ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ« ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ201.
در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ ،ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ
ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری و زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺪ ﺣﺠﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪ
رﻓ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺎر ﻛ ـ ـ ـﺮده اﻧ ـ ـ ـﺪ .ﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻢ ﻫـ ـ ـﺎ و ﺗﺼﺎوﻳـ ـ ـﺮ ﺑـ ـ ـﻰ ﺷﻤـ ـ ـﺎری از
ﺑـ ـﺮﺧـ ـﻮردﻫـ ـﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣـ ـﻴـ ـﺰ ﻣ ـﻴ ـﺎن ﻣﺄﻣ ـﻮرﻳ ـﻦ ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد و
زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﺑﺪ ﺣﺠﺎب « ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی

ﭘﻠﻴﺲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻧﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺣﺠﺎب ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دارﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ داﺧﻞ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺎده  ۶ﻗﺎﻧﻮن  ۱۳۹۴اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﺻﺮاﺣﺘﺎ
ﺑﻴﺎن ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ »ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﺳﺖ«  ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ  ،ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﻰ ﳏﺴﻮب
ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﲢﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ .رﺋﻴﺲ
ﭘـ ـﻠـ ـﻴﺲ راﻫـ ـﻨـ ـﻤـ ـﺎﻳـ ـﻰ و راﻧـ ـﻨـ ـﺪﮔـ ـﻰ اﻳ ـﺮان اﻋ ـﻼم ﻛ ـﺮد ﻛ ـﻪ از ﻣ ـﺎه
اردﻳ ـ ـﺒ ـ ـﻬﺸﺖ ﺗ ـ ـﺎ آذر  ۱۳۹۴ﺑ ـ ـ ـﺎ ﺑ ـ ـ ـﻴﺶ از  ۴۰۰۰۰ﻣ ـﻮرد »ﺑ ـﺪ
ﺣﺠﺎب« ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺿﺒﻂ وﺳﻴﻠﻪ
ﻧﻘﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 207.در ﻓﺮوردﻳﻦ  ،۱۳۹۶رﺋﻴﺲ ﻧﻴﺮوی
اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ در ﺗﻬﺮان از اﺳﺘﺨﺪام  ۷۰۰۰اﻓﺴﺮ ﭘﻠﻴﺲ ﳐﻔﻰ دﻳﮕﺮ
ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﺠﺎب و »رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﻼﻣﻰ« ﺧﺒﺮ داد208.
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زن داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ
آﻣﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ اﺧﻼﻗﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ .وﻳﺪﺋﻮﻳﻰ
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ﻛﻪ در ﻣﻬﺮ  ۱۳۹۷ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن واﺣﺪ ﺳﻮﻫﺎﻧﮏ داﻧﺸﮕﺎه
آزاد ﺗﻬﺮان ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﻠﻴﺲ ﻳﮏ
داﻧﺸﺠﻮی زن ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری را زﻳﺮ ﮔﺮﻓﺖ209.
در واﻛﻨﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻗﺾ ارزش ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻰ
ﻛﻨﺪ .در ﺑﻬﻤﻦ  ،۱۳۹۸در ﻳﮏ وﻳﺪﺋﻮی دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی

اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ،ﻳﮏ اﻓﺴﺮ ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ
اﺧ ـ ـﻼﻗ ـ ـﻰ ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻖ ﺑ ـ ـﻪ ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد از اﺳﻠ ـ ـﺤـ ـﻪ ﺟـ ـﻬﺖ ﺗـ ـﻬـ ـﺪﻳـ ـﺪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻛﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﺮار زﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺣﺠﺎب ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .اﻳﻦ اﻣﺮ
ﻧﺸﺎن از ﺗـ ـﻤـ ـﺎﻳـ ـﻞ ﺑـ ـﻰ ﺳﺎﺑـ ـﻘـ ـﻪ ای از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠـ ـﺤـ ـﺎﻧـ ـﻪ ﺑ ـﺮای
اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﺑﻮد210.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ

ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان:
ﻛﻠﻰ
¬

¬

آﻏﺎز ﻛﺎرزارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻰ و آﮔﺎﻫﻰ ﺑﺨﺸﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ
ﻫﺎی ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ زﻧﺎن در ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزی ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ
و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺸﻪ ﻫﺎ.
ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻰ در
ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن.

ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ
¬
¬

¬

¬

اﳊﺎق ﺑﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن رﻓﻊ ﻫﻤﻪ اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﺑﺪون
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻖ ﺷﺮط.
اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺎزدﻳﺪ ﮔﺮوه ﻛﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در
ﻗﺎﻧﻮن و در ﻋﻤﻞ.
اﺗﺨﺎذ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری در
ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻛﻪ اﻳﺮان از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻌﺎﻫﺪه ای
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  ،روﻧﺪﻫﺎی وﻳﮋه  ،دﺑﻴﺮﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺑﺮرﺳﻰ
دوره ای ﺟﻬﺎﻧﻰ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮرﺳﻰ ادواری ﺟﻬﺎﻧﻰ ﭘﻴﺶ رو در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰۱۹ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﺮط ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ.

¬

ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻰ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻠﻰ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش از ﺗﻼش
ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺪه ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ۶
)ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻫﻤﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان(.

ﺣﻮزه ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﻗﻀﺎﻳﻰ
¬

¬
¬

ﺣﺬف ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات اﻳﺮان ﻛﻪ ﺑﻴﻦ زن و ﻣﺮد ﺗﺒﻌﻴﺾ
ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﺮای ﺟﺮاﻳﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ
ﻣﻰ ﺷﻮد.
رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖ دادرﺳﻰ ،از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ وﻛﻴﻞ ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ زﻧﺎﻧﻰ
ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﻳﻰ اﻳﺮان ﺑﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻛﻴﻔﺮی روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺬف اﻟﺰام اﺧﺬ اﺟﺎزه زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﻳﺮاﻧﻰ از ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮد ﺑﺮای
داﺷﺘﻦ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﺣﻖ ازدواج.

زﻧﺎن ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
¬
¬

¬
¬

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻖ آزادی ﻋﻘﻴﺪه ،ﺑﻴﺎن و اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﻮﻗﻒ دﺳﺘﮕﻴﺮی
زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دﻓﺎع ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻖ دادرﺳﻰ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن دﺳﺘﺮﺳﻰ
آزاد ﺑﻪ وﻛﻴﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد در دوران ﺑﺎزداﺷﺖ ﻗﺒﻞ از ﳏﺎﻛﻤﻪ و
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻛﻴﻔﺮی ،ﳏﺎﻛﻤﻪ و ﲡﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ.
آزادی ﻓﻮری ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻋﺘﺮاض ﻣﺴﺎﳌﺖ
آﻣﻴﺰ و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﲢﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻃﺒﻖ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ رﻓﺘﺎر ﻣﻰ ﺷﻮد ،و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ و و در
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ﺷﺎن آﻧﻬﺎ  ،دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﳉﻪ ﭘﺰﺷﻜﻰ و ﺣﻖ ﻣﻼﻗﺎت
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ و ﻣﺮﺧﺼﻰ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮد.

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن
¬

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻰ  ،آﻣﻮزش و اﺷﺘﻐﺎل
¬

¬

¬

¬
¬

ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎدل ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ در ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺪﻧﻰ ،وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻋﺎﱃ
رﺗﺒﻪ.
ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﻰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻰ و ﻃﺮاﺣﻰ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﺣﻀﻮر دﺧﺘﺮان در ﻣﺪرﺳﻪ.
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی
اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻴﺎزﻫﺎی زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻰ و زﻧﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﻰ و ﻗﻮﻣﻰ.
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﳏﺪودﻳﺖ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﻣﺸﺎﻏﻠﻰ ﻛﻪ زﻧﺎن
ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺬف اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ.
ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﳎﺎزات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻧﻰ
ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﻪ ،ازدواج و
ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ
¬

¬

¬

¬

¬

ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺑﺮای ازدواج و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﳎﺎزات ﺑﺮای ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ازدواج
ﻛﻮدﻛﺎن را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در اﻳﺮان ،ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﻀﻰ درﻣﻮرد زﻧﺎن ،از
ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﻰ و ﻗﻮﻣﻰ ﻗﺎﺋﻞ
ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ ﺗﺎ زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺗﺴﻬﻴﻞ روﺷﻬﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻰ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺷﺪن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﻣﺪارﻛﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
در ﻃﻮل ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﻰ در ﻣﻮرد ﺑﻰ ﺗﺎﺑﻌﻴﺘﻰ ﻛﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺴﻴﺎر ﻋﺎﱃ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻛﺘﺒﺮ ۲۰۱۹
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑﻰ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺷﺪن در
اﻳﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﻴﺮوی ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﻔﺎد ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﻛﻮدک ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺷﺮط ﻣﻮﺟﻮد.

¬

¬

¬

ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺣﺎوی ﺗﻌﺮﻳﻒ
روﺷﻦ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ )از ﺟﻤﻠﻪ ﲡﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ
زﻧﺎﺷﻮﻳﻰ(  ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﳎﺎزات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن و
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن.
اﳒﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺮای ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن
در ﺟﻮاﻣﻌﻰ ﻛﻪ در آن اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ از
ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻰ و آﮔﺎﻫﻰ ﺑﺨﺸﻰ ،و
اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﳏﺎﻛﻤﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن.
ﲢﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﭘﻠﻴﺲ ،ﺑﺴﻴﺞ و ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﻰ در ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﺸﺎن ﺑﺎ زﻧﺎن و
اﳒﺎم اﺻﻼﺣﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﲢﻘﻴﻘﺎت و ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
در ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ ﻣﺎﻣﻮران ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﻧﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و ﳏﺎﻛﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ
زﻧﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ .

ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ:
¬

¬

¬

¬

اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﺼﻞ و ﺧﺎص در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﻰ دوره ای ﺟﻬﺎﻧﻰ اﻳﺮان
در ﻧﻮاﻣﺒﺮ .۲۰۱۹
ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در دوره ﻫﺎی ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺮرﺳﻰ دوره ای
ﺟﻬﺎﻧﻰ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻰ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
ﺑﻪ اﻳﺮان اراﺋﻪ داده اﻧﺪ  ،اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ را در ﺳﻄﺢ دو
ﺟﺎﻧﺒﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮای ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﺎ اﻳﺮان
ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده اﻧﺪ ،اﺻﻼح ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را در ﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﺎی اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﺳﻴﺎﺳﻰ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ.
از ﲡﺪﻳﺪ ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺠﺎب :ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در اﻳﺮان

ﻣﻨﺎﺑﻊ
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ﻣﻘﺪم ،و.م و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﻮ ،.زﻧﺎن و رﻫﺒﺮی ﺳﻴﺎﺳﻰ در ﻳﮏ ﺑﺴﺘﺮ
اﺳﺘﺒﺪادی :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﳎﻠﺲ ﺷﺸﻢ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ
اﻳﺮان ،ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ،۲۰۱۶ ،۱۲ ،ﺻﻔﺤﻪ .۱۸۳
ﻓﺮزاﻧﻪ ،د ،.ﻒﻳﮏ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ،دو ﻗﺪم ﻋﻘﺐ :ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ
ﳐﺘﺼﺮ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در اﻳﺮان و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق
ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ﺑﺸﺮ”  ،ﺑﺮرﺳﻰ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ،
.۲۰۱۴ ،۱ ،۲۰
ﻣﺘﻘﻰ .س ،.راﺑﻄﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺑﻴﻦ ﲢﺼﻴﻞ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی زﻧﺎن
در اﻳﺮان ،زﻧﺎن آﺳﻴﺎﻳﻰ ،۲۰۱۵ ،۱ ،۳۱ ،ﺻﻔﺤﺎت .۲۷-۳
»ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺳﻼﻣﻰ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ادﻋﺎی زﻧﺎن ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی در
اﻳﺮان« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم  ،۲۰۰۶ ،(۷)۲۷ﺻﻔﺤﺎت
.۱۲۳۷-۱۲۲۳
ﺷﻤﺲ ،اﻟﻒ» ،.دﻳﻨﺪاری اﻧﻘﻼﺑﻰ و دﺳﺘﺮﺳﻰ زﻧﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزش
ﻋﺎﱃ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان«  ،ﳎﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ،۲۰۱۶ ،۱ ،۱۲ ،ﺻﻔﺤﺎت .۱۳۸-۱۲۶
ﻫﻤﺎن.
ﻓﺘﺤﻰ .م ،.دﻛﺘﺮ ﺷﺪن در اﻳﺮان :ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻃﺒﻘﻪ ای
و ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ ،ﺟﻨﺴﻴﺖ و آﻣﻮزش  ،۲۰۱۸ ،۱ ،۳۰ﺻﻔﺤﺎت
.۷۳-۵۹
دﻳﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻳﮏ ﻛﻼب ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ :ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ
زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﻛﺎر اﻳﺮان ،ﻣﻰ .۲۰۱۷
رﺟﺎﱃ .س ،.ﺷﻜﺎف ﻫﺎی ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ در اﻳﺮان :ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﳏﺪود
زﻧﺎن ﲢﺼﻴﻞ ﻛﺮده در ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ،ﳎﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ و
ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ،ﺷﻤﺎره  ،۲۰۱۶ ،۲۷ﺻﻔﺤﺎت .۱۴۴-۹۷
ﻫﻤﺎن.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ،ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی،۱۳۹۵ ،
ﻣﺎده  ۵۴ ،۳،۱۱و .۸۳
دﻳﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،اﻳﺮان :ﳎﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ را ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻛﺮد ۲ ،ﺧﺮداد .۱۳۹۸
ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ،روﺣﺎﻧﻰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺷﺪ۳۱ ،
ﻓﺮوردﻳﻦ .۱۳۹۳
ﺗﻮﺣﻴﺪی ،ن» ،.ﺣﻘﻮق زن و ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻤﻨﻴﺴﺘﻰ در اﻳﺮان« ،ﺳﻮر-
ﳎﻠﻪ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ۴ ،دی .۱۳۹۵
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ،ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات اﺳﻼﻣﻰ،۲۰۱۳ ،
ﻣﺎده .۱۴۷
ﻫﻤﺎن ،.ﻣﺎده .۱۷
ﻫﻤﺎن.
ﻋﺼﺮ اﻳﺮان ،رای دﻳﻮان ﻋﺎﱃ ﻛﺸﻮر :ﺑﺮاﺑﺮی دﻳﻪ زن و ﻣﺮد،
 ۱۰ﺗﻴﺮ https://bit.ly/2K6XPaQ ،۱۳۹۸
ارﺗﺒﺎط اﻳﻤﻴﻠﻰ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اﻳﺮاﻧﻰ ،ﺗﻴﺮ .۱۳۹۸
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ،ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات اﺳﻼﻣﻰ ،ﻛﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ،
 ،۱۹۹۶ﻣﺎده .۶۳۰
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ،ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات اﺳﻼﻣﻰ ،ﻣﺎده .۳۰۱
ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ  ،ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﻣﺮﻛﺰ آﺷﺘﻰ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎن  ،ﺣﻘﻮق اﻧﻜﺎر ﺷﺪه:
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ در اﻳﺮان ،ﻣﺎرچ
 ،۲۰۱۸ﺻﻔﺤﻪ .۱۳
ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ،ﻣﺎده .۲۳۰
ﻫﻤﺎن.
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ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ،ح ،.ﺣﺴﻴﻨﻰ ،اﻟﻒ و روﺷﻦ ،م ،.ﺷﻬﺎدت زن در ﻗﺎﻧﻮن
ﳎﺎزات ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ۷ ،ﺷﻬﺮﻳﻮر ،۱۳۹۸
https://bit.ly/2YzVfn7
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ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ،ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻀﺎت
دادﮔﺴﺘﺮی.۱۹۸۲ ،
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ،ﻗﺎﻧﻮن اﳊﺎق ﭘﻨﺞ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻀﺎت دادﮔﺴﺘﺮی ۱۹۸۵ ،و ﺧﺒﺮ آن ﻻﻳﻦ،
ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﺪن زﻧﺎن ۶ ،ﻣﻬﺮ ،۱۳۹۳
https://bit.ly/2SQbKWL
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اوﻟﻴﻦ ﻗﺎﺿﻰ زن اﻳﺮان از ﲡﺎرﺑﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ،
 ۱ ، IFP Newsدی ) ۱۳۹۷ﻧﻜﺘﻪ :ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﻳﻰ اﻳﺮان
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺻﻄﻼح ﻗﻀﺎت زن را ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﻗﻀﺎت و ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﻳﻰ و دادﻳﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻰ
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰ ﺑﺮد(.
ﻣﺮاﻧﻠﻮ ،س ،.دﺳﺘﺮﺳﻰ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺣﻘﻮﻗﻰ،
اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻤﺒﺮﻳﺞ ،۲۰۱۴ ،ﺻﻔﺤﻪ .۱۳۵
زﻧﺎن ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ) (WHRDﺷﺎﻣﻞ ﻒزﻧﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﻠﻴﻪ
اﻓﺮادی ﻛﻪ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ زﻧﺎن دﻓﺎع ﻛﺮده ﻳﺎ در راﺳﺘﺎی
ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ ﻛﺎر ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ” .دﻓﺘﺮ ﻛﻤﻴﺴﺎرﻳﺎی ﻋﺎﱃ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ) ، (OHCHRﻒزﻧﺎن ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻰ در https://bit.ly/2MnCJbb
ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻣﻰ ،ل ،.زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ :ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ ،اﭘﻦ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ ۲۶ ،ﻓﺮوردﻳﻦ .۱۳۹۴
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ،ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮی
)اﺻﻼﺣﻰ(  ،۲۰۱۵ﻣﺎده .۴۸
ﻫﺮاﻧﺎ ،ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان۲۸ ،
دﺳﺎﻣﺒﺮ https://bit.ly/2LVHh9k ،۲۰۱۸
ﻛﻤﭙﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،داﺧﻞ ﺑﻨﺪ زﻧﺎن :ﺑﺪ
رﻓﺘﺎری ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ زن در زﻧﺪان اوﻳﻦ ،ﺟﻮن ،۲۰۱۶
ﺻﻔﺤﺎت .۷-۶
ﻫﻤﺎن ،.ﺻﻔﺤﺎت .۲۶-۱۸ ،۷
ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ،اﻳﺮان :دﻫﻬﺎ زن ﻣﻮرد ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
در ﻣﻌﺮض زﻧﺪان ﻃﻮﻳﻞ اﳌﺪت ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﻣﺴﺎﳌﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻪ
ﺣﺠﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ۲۶ ،ﻓﻮرﻳﻪ .۲۰۱۸
 ,RFERLﺧﺎﻣﻨﻪ ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﻳﺮان در ﭘﺸﺖ ﺣﺠﺎب
ﻫﺴﺘﻨﺪ ۹ ،ﻣﺎرس .۲۰۱۸
ﻫﺮاﻧﺎ ،ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان۲۸ ،
دﺳﺎﻣﺒﺮ  https://bit.ly/2LVHh9k ،۲۰۱۸ﺻﻔﺤﻪ ۳۴
ﻫﺮاﻧﺎ ،ﳏﻜﻮﻣﻴﺖ وﻳﺪا ﻣﻮﺣﺪ اوﻟﻴﻦ دﺧﺘﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻪ
ﻳﻜﺴﺎل ﺣﺒﺲ ۱۴ ،اﭘﺮﻳﻞ https://bit.ly/2Zu1BSt ،۲۰۱۹
وﺣﺪت ،اﻟﻒ ،.زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﺎ  ۱۰ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﮔﺬاﺷﺘﻦ وﻳﺪﻳﻮﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﺠﺎﺑﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻠﮕﺮاف۲۹ ،
ﺟﻮﻻی .۲۰۱۹
رادﻳﻮ زﻣﺎﻧﻪ ،ﳒﻤﻪ واﺣﺪی آزاد ﺷﺪ ۶ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،۲۰۱۸
https://bit.ly/316y41c

42

ﻛﻤﭙﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،ﺳﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق زن ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮرا
آزاد ﺷﻮﻧﺪ ۱۱ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .۲۰۱۸

41

42

ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺠﺎب :ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در اﻳﺮان

43

44
45

46

47

48

ﻛﻤﭙﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،ﳎﺎزات ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮای وﻛﻴﻞ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮی ﺗﻬﺪﻳﺪی ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﻰ اﺳﺖ ۲۰ ،ﻣﺎرس .۲۰۱۹
ﻫﻤﺎن.
ﻛﻤﭙﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده از اوﻳﻦ :ﻧﺮﮔﺲ
ﳏﻤﺪی از دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻊ درﻣﺎن ﭘﺰﺷﻜﻰ او
را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ ۲۰ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ .۲۰۱۸
ﻛﻤﭙﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،اﻳﺮان ﻧﺮﮔﺲ ﳏﻤﺪی را ﻓﻮرا ﺑﺮای
درﻣﺎن آزاد ﻛﻨﺪ ۷ ،ﺟﻮن .۲۰۱۹
ﻓﺮزاﻧﻪ ،د ،.ﻒﻳﮏ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ،دو ﻗﺪم ﻋﻘﺐ :ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ
ﳐﺘﺼﺮ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در اﻳﺮان و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق
ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ﺑﺸﺮ”  ،ﺑﺮرﺳﻰ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ،
.۲۰۱۴ ،۱ ،۲۰
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺸﺮق ،اﻋﻼم ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی رﺟﺎل ﺳﻴﺎﺳﻰ و
ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ۲۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ،۱۳۹۶
https://bit.ly/2YbJq7f

49

51

52

53

54

55

56

57

ﳎﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﮔﺰارش ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋه وﺿﻌﻴﺖ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ۲۶ ، A/HRC/31/69 ،ﻣﻰ .۲۰۱۶
ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﮔﺰارش ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋه وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
در اﻳﺮان ۵ ، A/HRC/31/69 ،ﻣﺎرس  ،۲۰۱۸ﭘﺎراﮔﺮاف .۶۲
ﺷﻔﻘﻨﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺷﻴﻌﻪ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﻜﺎر در ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺎ ﺷﻔﻘﻨﺎ :ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ  ۱۷درﺻﺪ رﺷﺪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،آﺧﺮﻳﻦ اﺧﺒﺎر از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﺑﺎﻧﻮان
در ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﻰ ۶ ،ﺟﻮن https://bit.ly/2Yw0og2 ،۲۰۱۹
ﻛﻤﭙﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎع از ﺣﻀﻮر
زﻧﺎن در دوﻟﺖ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﻒ اﺳﺖ ۲۲ ،ﻣﺎرچ .۲۰۱۶
ﺧﺒﺮ آن ﻻﻳﻦ ،ﳎﻠﺲ دﻫﻢ رﻛﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن زن را
ﺷﻜﺴﺖ ۱۷ /ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه زن و ﺟﺎی ﺧﺎﱃ »ﻣﻴﻨﻮ ﺧﺎﻟﻘﻰ«/ﺟﺪول
اﺳﺎﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ۱۱ ،اردﻳﺒﻬﺸﺖ ،۱۳۹۵

https://bbc.in/2Yel6l7
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60
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62

63

ﻧﺎﺻﺮی ،م .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ :زﻧﻰ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدان،
ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ۲۴ ،اردﻳﺒﻬﺸﺖ ،۱۳۹۶
https://bbc.in/2ykjsPJ

70

71

ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ،رﻳﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ زن اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﺮ ﺷﻮرﻫﺎی ﺷﻬﺮ،
 ۱۶ﺷﻬﺮﻳﻮر https://bbc.in/2KbJwC5 ،۱۳۹۵
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﻣﺎﺟﺮای ﻣﻴﻨﻮ ﺧﺎﻟﻘﻰ :اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﺑﺮﺳﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ده ﭘﺮﺳﺶ ۱۹ ،اردﻳﺒﻬﺸﺖ ،۱۳۹۵
https://bit.ly/313Imzd

72

73

ﻗﺠﺎر ،ااﻟﻒ ،.ﳏﻤﻮد ﺻﺎدﻗﻰ در ﺻﺤﻦ ،ﻣﻴﻨﻮ ﺧﺎﻟﻘﻰ ﭘﺸﺖ در:
ﳎﻠﺲ و ﺳﺎﱃ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ۱ ،ﻓﺮوردﻳﻦ
https://bbc.in/2Ygq0Oz ،۱۳۹۶
ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ،ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن :دﻟﻴﻞ رد ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻴﻨﻮ
ﺧﺎﻟﻘﻰ دﺳﺖ دادن ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﻮد ۷ ،آذر ۱۳۹۷
https://bbc.in/2Ywk2Zk

74

ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻴﺎن دوره ای ﳎﻠﺲ :ﻛﺮﺳﻰ
ﻣﻴﻨﻮ ﺧﺎﻟﻘﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰد أﺻﻮل ﮔﺮا رﺳﻴﺪ ۳۱ ،اردﻳﺒﻬﺸﺖ ،۱۳۹۶
https://bbc.in/2Zg3X7b

75

77

ﻫﻤﺎن
ﻗﺎﺿﻰ ،ف ،.ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﻠﺤﺸﻮر و ﻫﺎﺟﺮ ﭼﻨﺎراﻧﻰ؛ دو زن ﻧﻤﺎﻧﻴﺪه
از ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻰ ﳐﺎﻟﻒ ،ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ۱۶ ،ﺷﻬﺮﻳﻮر
https://bbc.in/2Yvv4Kq ،۱۳۹۷
اﻳﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل ،ﺑﻪ ﻳﺰدان ﻛﻪ ﮔﺮ ﻣﺎ ﺧﺮد داﺷﺘﻴﻢ ،ﻛﺠﺎ اﻳﻦ
ﺳﺮاﳒﺎم ﺑﺪ داﺷﺘﻴﻢ ۱۶ ،ﺷﻬﺮﻳﻮر ،۱۳۹۷
https://bit.ly/2SRXFrO

78
79

https://bit.ly/2Yga8f6
59

ﺷﺒﻜﻪ ﻳﻠﺪا ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﻛﺖ زﻧﺎن ،أوﺿﺎع ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﻛﺮد:
ﺷﻌﺎرم ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﺑﻮد،
https://bit.ly/2SPDDhP

https://bit.ly/2ZlhoCN.

ﻛﻤﭙﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺗﻮﺳﻠﻰ ،ﺻﺮف ﺣﻀﻮر
زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﻴﺴﺖ ۲۹ ،ﻓﺮوردﻳﻦ https://bit.ly/2ZkUrQj ،۱۳۹۶
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ اﻳﺮان ،ﺣﻘﻮق زن در اﻳﺮان ،ﻓﻮرﻳﻪ .۲۰۱۸
ﺳﻬﻢ زﻧﺎن در ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺳﻰ و ﻳﮏ اﺳﺘﺎن اﻳﺮان،
ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻮم ۱۰ ،آﺑﺎن https://bit.ly/2Kg8Gzg ،۱۳۹۶
ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ،دور ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻮراﻫﺎ :ﭼﻪ زﻧﺎﻧﻰ ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ
رﺳﻴﺪﻧﺪ؟ ۴ ،ﺷﻬﺮﻳﻮر https://bbc.in/2ZolgD6 ،۱۳۹۶
دﻳﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻣﺎرس .۲۰۱۷

ﻧﺎﺻﺮی ،م .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ :زﻧﻰ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدان،
ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ۲۴ ،اردﻳﺒﻬﺸﺖ ،۱۳۹۶
https://bbc.in/2ykjsPJ

ﻣﻘﺪم ،و.م و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﻮ ،.زﻧﺎن و رﻫﺒﺮی ﺳﻴﺎﺳﻰ در ﻳﮏ ﺑﺴﺘﺮ
اﺳﺘﺒﺪادی :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﳎﻠﺲ ﺷﺸﻢ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ
اﻳﺮان ،ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ،۲۰۱۶ ،۱۲ ،ﺻﻔﺤﻪ .۱۸۳
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ ،ﻃﺮح اﺧﺘﺼﺎص ﺳﻬﻤﻴﻪ وروذ
زﻧﺎن ﺑﻪ ﳎﻠﺲ در ﺣﺎل ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺖ ۲ ،ﺗﻴﺮ ،۱۳۹۷
اﻳﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل ،ﳐﺎﻟﻔﺖ ﳎﻠﺲ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺳﻬﻤﻴﻪ زﻧﺎن
در ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ۲۷ ،ﻓﺮوردﻳﻦ ،۱۳۹۸

دوﺳﺘﺪار ،ن ،.زﻧﺎن و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ :ﻧﺒﺮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺿﺪ
زن ،رادﻳﻮ زﻣﺎﻧﻪ ۹ ،ﻓﺮوردﻳﻦ ،۱۳۹۶
https://bit.ly/313xqS9

76

https://bit.ly/311BJgU
58

65

ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری :ﻫﻤﻪ زﻧﺎﻧﻰ
ﻛﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮدﻧﺪ ۲۶ ،ﻓﺮوردﻳﻦ ،۱۳۹۶
https://bbc.in/2OCHOPo

50

64

ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق از روﺣﺎﻧﻰ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﺘﺼﺎب زﻧﺎن در ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ ۱۱ ،ﺟﻮﻻی .۲۰۱۷
دواﻧﭽﻰ ،اﻟﻒ ،.اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم زﻧﺎن در ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ؟ ،ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ۱۴ ،ﻓﺮوردﻳﻦ ،۱۳۹۶

ﻫﻤﺎن.
اﻳﺮان آن ﻻﻳﻦ ،ﺣﻤﻠﻪ وﻗﻴﺤﺎﻧﻪ ﻛﻴﻬﺎن ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﻠﺤﺸﻮری/
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮﺷﻜﻰ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﺑﻪ ﺷﻴﻮخ ﻋﻴﺎش آل ﺳﻌﻮد
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﺪﻧﺪ ۱۵ ،ﺷﻬﺮﻳﻮر ، ۱۳۹۷
https://bit.ly/2YwtcAM

80

81

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻧﺎﻣﻪ ،رواﻳﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﻠﺤﺸﻮری از ﻧﻄﻖ ﺟﻨﺠﺎﱃ
اش در ﳎﻠﺲ/ﻳﻜﻰ از اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن ﮔﻔﺖ ﻓﺮح ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻢ اﮔﺮ
ﺿﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﺮف ﻣﻰ زد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﺮف ﻣﻰ زد ۱۷ ،ﺷﻬﺮﻳﻮر
https://bit.ly/2K5QDgk ،۱۳۹۷
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺎﺑﻨﺎک ،ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﻠﺤﺸﻮری :ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ
ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﻬﺪوراﻟﺪﻣﻰ ۱۹ ،ﺷﻬﺮﻳﻮر ،۱۳۹۷
https://bit.ly/2YyPFBt

ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺠﺎب :ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در اﻳﺮان

82

ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮان ،از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﻰ ﺑﻪ
زﻧﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﻮﻛﻪ اﻳﻢ ۱۷ ،ﺷﻬﺮﻳﻮر ،۱۳۹۷
https://bit.ly/2YvhMgM

83

84

85

86

ﻗﺎﺿﻰ ،ف ،.ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﻠﺤﺸﻮر و ﻫﺎﺟﺮ ﭼﻨﺎراﻧﻰ؛ دو زن ﻧﻤﺎﻧﻴﺪه
از ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻰ ﳐﺎﻟﻒ ،ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ۱۶ ،ﺷﻬﺮﻳﻮر
https://bbc.in/2Yvv4Kq ،۱۳۹۷
 ، IMFﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه،
ﮔﺰارش ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻤﺎره  ،۹۴/۱۸ﻣﺎرچ .۲۰۱۸
ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻔﻮس و
ﻣﺴﻜﻦ  ،۱۳۹۵ﻣﻰ/ﺟﻮن https://bit.ly/2MsGQm8 ،۲۰۱۸
ﻳﮕﺎﻧﻪ ،ب ،.ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ داﻧﺸﮕﺎه :ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮی از
ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ ،رادﻳﻮ ﻓﺮدا ۲۷ ،ﻓﻮرﻳﻪ ،۲۰۰۸
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https://bit.ly/330NG8t
109

110

111

https://bit.ly/2MqIHb7
87
88

89

ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ،ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ.
ﻓﺘﺤﻰ ،م ،.دﻛﺘﺮ ﺷﺪن زن ﻫﺎ در اﻳﺮان :ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺧﻮد ﻃﺒﻘﻪ و
ﺟﻨﺴﻴﺖ زده ،ﺟﻨﺴﻴﺖ و آﻣﻮزش  ،۲۰۱۸ ،۱ ،۳۰ﺻﻔﺤﺎت
.۷۳-۵۹
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ،ﺣﺬف ﭘﺬﻳﺮش دﺧﺘﺮان از  ۷۷رﺷﺘﻪ در ۳۶
داﻧﺸﮕﺎه/ﻣﻬﺪﻧﺴﻰ رﻛﻮرد ﺣﺬف اﺳﺖ ۱۶ ،ﻣﺮداد ،۱۳۹۱
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https://bit.ly/2YfDM44
90

91

92

93

94

روزﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد ،ﻛﻢ رﻧﮓ ﺷﺪن ﺳﻬﻴﻤﻪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ،
 ۱۸ﻣﺮداد https://bit.ly/316XR9H ،۱۳۹۳
روزﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد ،زﻧﺎن ﳏﺪودﻳﺘﻰ در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ۵ ،ﻣﺮداد https://bit.ly/2kqCpgo ،۱۳۹۴
رادﻳﻮ زﻣﺎﻧﻪ ،ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪی در ﻛﻨﻜﻮر :ﺗﺒﻌﻴﺾ در آﻣﻮزش ،ﺑﻰ
اﻋﺘﺒﺎری داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ۷ ،ﺗﻴﺮ https://bit.ly/2M1jxAY ،۱۳۹۷
ﺻﺎﳊﻰ اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ،د ،.آﻳﺎ زﻧﺎن اﻳﺮاﺗﻰ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﲢﺼﻴﻞ
ﻛﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮوﻛﻴﻨﮓ ۵ ،ﻣﺎرس .۲۰۰۸
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ،راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ
آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی  ،۱۳۹۷رﺷﺘﻪ رﻳﺎﺿﻰ و ﻓﻨﻰ،
https://bit.ly/2GB5hu8
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https://bit.ly/2GAyu8A
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https://bit.ly/330NG8t

ﻣﻘﺪَم ،ف ،.ﻛﻢ ارزش ﺑﻮدن ﻛﺎر زﻧﺎن در اﻳﺮان ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﻳﺮاﻧﻰ  ،۱ ،۴۲ﻓﻮرﻳﻪ  ،۲۰۰۹ﺻﻔﺤﺎت .۹۵-۸۱
ﳎﺒﻮری ،م ،.ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺎد :ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر زﻧﺎن و ﺑﻰ
ﺛﺒﺎﺗﻰ اﻗﺘﺼﺎد در اﻳﺮان ،اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻤﻨﻴﺴﺘﻰ  ،۴ ،۲۲اﭘﺮﻳﻞ
 ،۲۰۱۶ﺻﻔﺤﺎت .۵۳-۳۱
ﻣﻘﺪم ،و.م و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﻮ ،.زﻧﺎن و رﻫﺒﺮی ﺳﻴﺎﺳﻰ در ﻳﮏ ﺑﺴﺘﺮ
اﺳﺘﺒﺪادی :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﳎﻠﺲ ﺷﺸﻢ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ
اﻳﺮان ،ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ،۲۰۱۶ ،۱۲ ،ﺻﻔﺤﻪ .۱۸۳
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ،ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ،۱۹۹۰ ،ﻣﺎده ﻫﺎی
 ۶و .۷۵
ﮔﺰارش ﮔﺰازﺷﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ۱۴ ،آﮔﻮﺳﺖ
 ،۲۰۱۷ﭘﺎراﮔﺮاف .۸۷
ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،ﺗﻔﻜﻴﮏ ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ در اﻳﺮان :زﻧﺎن از
ﻛﺎرﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﳑﻨﻮع ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ۴ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .۲۰۱۴
ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،ﺑﺪ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ در اﻳﺮان ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ۱۶ ،اﭘﺮﻳﻞ .۲۰۱۶
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ اﻳﺮان ،ﺣﻘﻮق زن در اﻳﺮان ،ﻓﻮرﻳﻪ .۲۰۱۸
ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ،ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ،ﭘﺎﻳﻴﺰ ،۱۳۹۶
https://bit.ly/330NG8t

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺰﻳﻨﺶ اﺧﻼﻗﻰ داوﻃﻠﺒﺎن ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺑﻬﺎﻳﻰ ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﻣﺎرس  ،۲۰۱۲ﺻﻔﺤﻪ .۱۳
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺑﻬﺎﻳﻰ ،اﻃﻼﻋﺎت وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻬﺎﻳﻰ
در اﻳﺮان :ﺟﻠﺴﻪ  ۷۱ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدک ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ،۲۰۱۵
ﺻﻔﺤﻪ .۴
ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮدا ،آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﺗﺮک ﲢﺼﻴﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان
دﺧﺘﺮ ۲۵ ،ﺟﻮن https://bit.ly/334rdHt ،۲۰۱۸
ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ ،ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ،ﺻﻔﺤﻪ ۳۲
ﻣﺮدم و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻧﺸﺪه ،ﮔﺰارش ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ داده ﺷﺪه
ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
در ﻃﻰ  ۴۹ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺮوه ﻛﺎری.
ﻫﻤﺎن ،.ﺻﻔﺤﻪ .۱۷
ﻓﺮم ﺟﻬﺎﻧﻰ اﻗﺘﺼﺎد ،ﮔﺰارش اﺧﺘﻼف ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ،۲۰۱۷
ﺻﻔﺤﻪ .۱۱
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﻰ ،زﻧﺎن ،ﺑﻴﺰﻳﻨﺲ و ﻗﺎﻧﻮن  ،۲۰۱۹ﻳﮏ دﻫﻪ رﻓﺮم،
ﻣﻰ  ،۲۰۱۹ﺻﻔﺤﻪ .۹
ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ،ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ،ﭘﺎﻳﻴﺰ ،۱۳۹۶

ﳎﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﮔﺰارش ﮔﺰازﺷﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ۲۷ ، A/69/356 ،آﮔﻮﺳﺖ .۲۰۱۴
 ، IMFﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه،
ﮔﺰارش ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻤﺎره  ،۹۴/۱۸ﻣﺎرچ ۲۰۱۸
ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ،ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ،ﭘﺎﻳﻴﺰ ،۱۳۹۶
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ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ  ،ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﻣﺮﻛﺰ آﺷﺘﻰ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎن  ،ﺣﻘﻮق اﻧﻜﺎر ﺷﺪه:
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ در اﻳﺮان ،ﻣﺎرچ
 ،۲۰۱۸ﺻﻔﺤﻪ .۳۴
دﻳﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻣﺎرس .۲۰۱۷
رﺿﺎﻳﻰ-رﺷﺘﻰ ،ج.م ،.ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻔﻜﻴﮏ ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ و دﺳﺘﺮﺳﻰ
زﻧﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﱃ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ :ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺮﻛﻮب و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺟﻨﺴﻴﺖ و آﻣﻮزش  ،۵ ،۲۷ﺻﻔﺤﺎت .۴۸۶-۴۶۹
رﺟﺎﱃ .س ،.ﺷﻜﺎف ﻫﺎی ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ در اﻳﺮان :ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﳏﺪود
زﻧﺎن ﲢﺼﻴﻞ ﻛﺮده در ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ،ﳎﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ و
ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ،ﺷﻤﺎره  ،۲۰۱۶ ،۲۷ﺻﻔﺤﺎت .۱۴۴-۹۷
ﻫﻤﺎن.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ ،۱۹۲۸ ،ﻣﺎده .۱۱۷
دﻳﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻣﺎرس .۲۰۱۷
ﻫﻤﺎن.
ﻫﻤﺎن.
دﻳﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻣﺎرس .۲۰۱۷
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻋﺼﺮ اﻳﺮان ،ﻣﻮﻻوردی :ﻃﺮح اﺻﻼح ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای
ﺧﺮوج زﻧﺎن از ﻛﺸﻮر در ﳎﻠﺲ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد ۶ ،ﻣﺮداد
https://bit.ly/330XCyC ۱۳۹۶
ﻗﺠﺮ ،ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺎﺑﻨﺎک ،ﺷﻜﺎﻳﺖ از اﺧﺮاج زﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺮﺧﺼﻰ
زاﻳﻤﺎن ۴ ،ﺧﺮداد https://bit.ly/2ynnUNz ،۱۳۹۳
ﻫﻮش اﻳﺮان ،ﻣﻨﺪرج در دﻳﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻣﺎرچ .۲۰۱۷
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ۱۴ ،آﮔﻮﺳﺖ .۲۰۱۷
دﻳﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻣﺎرچ ۲۰۱۷
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ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺠﺎب :ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در اﻳﺮان

134

135

136

137

138

139

ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻮاه ،م ،.ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﺳﺎﱃ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ :ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮدن زﻧﺎن ،ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ۳ ،ﻓﺮوردﻳﻦ
https://bbc.in/2OvlN5l. ،۱۳۹۶
ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،ﻗﺎﻧﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام را
ﻛﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ۱۴ ،ﺟﻮﻻی .۲۰۱۶
ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﮔﺰارش ﮔﺰازﺷﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
اﻳﺮان ۱۷ ، A/HRC/34/65 ،ﻣﺎرچ  ،۲۰۱۷ﭘﺎراﮔﺮاف .۶۷
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻰ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ و ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪن و ﻛﻤﭙﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺮای
ﺣﻖ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ  ۳۴ﺟﻠﺴﻪ
ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺑﺮرﺳﻰ دوره ای ﺟﻬﺎﻧﻰ )دوره ﺳﻮم،
ﻧﻮاﻣﺒﺮ  :(۲۰۱۹اﻳﺮان ،ﻣﺎرچ .۲۰۱۹
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺎﺑﻨﺎک ،ﳎﻠﺲ در اﻧﺘﻈﺎر ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ دوﻟﺖ ﺑﺮای
اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ۲۹ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ،۲۰۱۸
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https://bit.ly/2YwyoJi
158

159
160

161

162

https://bit.ly/2Yy1N1F

163

ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮان ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ  ۴۹ﻫﺰار ﻛﻮدک »ﺑﻰ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ« دارای ﻣﺎدر اﻳﺮاﻧﻰ/ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻰ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ
از دوﻟﺖ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ ۲۴ ،اﻛﺘﺒﺮ ،۲۰۱۸

164
165

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ ،ﻫﻮﻳﺖ اﻳﺮاﻧﻰ ،ﻫﺪﻳﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ
ﻛﻮدﻛﺎن دو ﺗﺎﺑﻌﻴﺘﻰ ﻛﺸﻮر ۱۳ ،ﺷﻬﺮﻳﻮر ،۱۳۹۶
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https://bit.ly/2YAhXeS

140

https://bit.ly/2yolka2
141

142

143

ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻣﻰ ،ل ،.وﺻﻴﺖ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻰ؛ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎم
ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎدر اﻳﺮاﻧﻰ ،ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ۳۰ ،ﺗﻴﺮ
https://bbc.in/2LZvS8f ،۱۳۹۶
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ،اﺧﺬ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻰ در ﻳﮏ
ﻗﺪﻣﻰ ﺗﺼﻮﻳﺐ ۲۷ ،ﺗﻴﺮ https://bit.ly/312yfuA ،۱۳۹۶
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻴﻮز ،ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮرﺳﻰ ﻃﺮح ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ از
ازدواج ﻣﺎدران اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﺎرﺟﻰ،۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ،
https://bit.ly/2Ks0rAD

144
145

ﻫﻤﺎن.
روزﻧﺎﻣﻪ اﻳﺮان ،ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻻﻳﺤﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان دارای ﻣﺎدران
اﻳﺮاﻧﻰ در اﻧﺘﻈﺎر رای ﳎﻠﺲ ۱۴ ،آﺑﺎن  ،۱۳۹۷و دﻓﺘﺮ ﻫﻴﺎت
دوﻟﺖ ،ارﺳﺎل ﻻﻳﺤﻪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ از ازدواج زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ
ﳎﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻰ ۳۰ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷ ،
https://bit.ly/313Cxlt

146

اﻳﺴﻨﺎ ،ﺗﺎﻳﻴﺪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮط درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان
زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻰ و ﻣﺮدان ﺧﺎرﺟﻰ ۲۴ ،ﺗﻴﺮ ،۱۳۹۸
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168

147
148

149
150
151
152
153
154

155

ﻗﻮاﻧﻴﻦ أﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﻪ ﻛﻠﻴﻤﻴﺎن اﻳﺮان ،ﻣﺮﻛﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت،
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﻘﺎﻻت آﺷﻮرhttps://bit.ly/2YjI1f8 ،
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ اﻳﺮان ،ﻣﺎده .۱۰۵۹
ﻗﺎﺿﻰ ،ف ،.دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺑﻬﺎﻳﻰ ﺑﻮدن در اﻳﺮان ۳ ،ﺧﺮداد
 ،۱۳۹۵ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰhttps://bbc.in/2OviOK9 ،
ﺷﺮاﺑﻰ ،س ۴۰ ،.ﺳﺎل ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎﻳﻰ ﻫﺎ و ﺳﻨﻰ ﻫﺎ،
اﻳﺮان واﻳﺮ ۲۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه رﻋﺎﻳﺖ أﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﺷﻴﻌﻪ در
ﳏﺎﻛﻢ ۳۱ ،ﺗﻴﺮ https://bit.ly/2LNe9kt ،۱۳۱۲
ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻣﻰ ،ل ،.ﻃﻼق ﻟﻔﻈﻰ آﻧﻰ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را در ﻛﺮدﺳﺘﺎن
اﻳﺮان از ﻫﻢ ﻣﻰ ﭘﺎﺷﺪ ،ال ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ۱۱ ،ﺗﻴﺮ .۱۳۹۷
ﻫﻤﺎن.
ﭘﺮوژه ﺳﺎﻧﺘﻮس ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن و ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﺎﻣﻮﺳﻰ در
اﻳﺮان ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﻨﻼﻧﺪ ۲۴ ،ﺟﻮن  ،۲۰۱۵ﺻﻔﺤﺎت
.۱۲-۱۱
ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﳏﻠﻰ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج
ﮔﺴﺘﺮده ﻛﻮدﻛﺎن ﺷﺪﻧﺪ ۱۰ ،ﻣﺎرس .۲۰۱۶
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ أﺣﻮال ﻛﺸﻮر ،ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ
 ،۱۳۹۶ﭘﺎﻳﻴﺰ https://bit.ly/2Yzox5i ،۱۳۹۷
دﺧﺘﺮان ﻧﻪ ﻋﺮوس ﻫﺎ ،اﻳﺮان ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
https://bit.ly/2Zu2omO
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170

171
172
173

174

175

https://www.isna.ir/news/98042412643

دﻳﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻣﺎرس .۲۰۱۷
ﭘﺮوژه ﺳﺎﻧﺘﻮس ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن و ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﺎﻣﻮﺳﻰ در
اﻳﺮان ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﻨﻼﻧﺪ ۲۴ ،ﺟﻮن .۲۰۱۵
ﻫﻤﺎن.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ اﻳﺮان ،ﻣﺎده .۱۱۷۳
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ اﻳﺮان ،ﻣﺎده ﻫﺎی .۱۱۷۰-۱۱۶۹
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ اﻳﺮان ،ﻣﺎده .۱۱۷۰
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ اﻳﺮان ،ﻣﺎده .۱۱۸۰
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ اﻳﺮان ،ﻣﺎده ﻫﺎی  ۱۱۳۰ ،۱۱۲۹ ،۱۱۱۹و
.۱۱۳۳
ﳎﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ۳۱ ،آﮔﻮﺳﺖ  ،۲۰۱۵ﭘﺎراﮔﺮاف .۳۲

ﭘﺮوژه ﺳﺎﻧﺘﻮس ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن و ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﺎﻣﻮﺳﻰ در
اﻳﺮان ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﻨﻼﻧﺪ ۲۴ ،ﺟﻮن .۲۰۱۵
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ أﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﻪ زرﺗﺸﺘﻴﺎن اﻳﺮان ،۱۳۸۶ ،ﻣﺎده ،۴۲

176

177
178
179

180

ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ در اﻳﺮان ،ازدواج
زود ﻫﻨﮕﺎم و ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺎدر در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان۳۱ ،
اردﻳﺒﻬﺸﺖ .۱۳۹۶
اﺣﻤﺪی ،ک ،.ﺑﺎزﺗﺎب ﺳﻜﻮت :ﲢﻘﻴﻖ ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد ازدواج
زود ﻫﻨﮕﺎم در اﻳﺮان ،۱۳۹۵ ،ﺻﻔﻪ .۱۳۰
ﻫﻤﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ .۱۲۸
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ أﺣﻮال ﻛﺸﻮر ،ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ.
ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ در اﻳﺮان ،ازدواج
زود ﻫﻨﮕﺎم و ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺎدر در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان۳۱ ،
اردﻳﺒﻬﺸﺖ .۱۳۹۶
اﺣﻤﺪی ،ک ،.ﺑﺎزﺗﺎب ﺳﻜﻮت :ﲢﻘﻴﻖ ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد ازدواج
زود ﻫﻨﮕﺎم در اﻳﺮان۱۳۹۵ ،ﺻﻔﺤﻪ .۹۹
ﭘﺮوژه ﺳﺎﻧﺘﻮس ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن و ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﺎﻣﻮﺳﻰ در
اﻳﺮان ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﻨﻼﻧﺪ ۲۴ ،ﺟﻮن  ،۲۰۱۵ﺻﻔﺤﻪ .۱۳
ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ در اﻳﺮان ،ازدواج
زود ﻫﻨﮕﺎم و ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺎدر در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان۳۱ ،
اردﻳﺒﻬﺸﺖ .۱۳۹۶
ﻫﻤﺎن.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ أﺣﻮال ﻛﺸﻮرhttps://bit.ly/2KkmsRQ ،
ﻣﺮادﻳﺎن ،اﻟﻒ ،.ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﳎﺮد و ﻣﺘﺎﻫﻞ در
اﻳﺮان ،اﳒﻤﻦ ﺣﺮﻓﻪ ای داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﻜﺎﮔﻮ ،ﻣﺮداد .۱۳۸۸
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح ﻣﻠﻰ ﺑﺮرﺳﻰ اﺷﻜﺎل
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ۸ ،آذر ،۱۳۹۳
https://bit.ly/2LQL088
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182

ﻣﺮادﻳﺎن ،اﻟﻒ ،.ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﳎﺮد و ﻣﺘﺎﻫﻞ در
اﻳﺮان ،اﳒﻤﻦ ﺣﺮﻓﻪ ای داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﻜﺎﮔﻮ ،ﻣﺮداد .۱۳۸۸
ﻫﻤﺎن.
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186
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188

189
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ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮان ،ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن/
 ۷۸درﺻﺪ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﻳﺪه دارای ﭘﺪر ﻣﻌﺘﺎد ۳۰ ،ﻓﺮوردﻳﻦ
https://bit.ly/31cIeOd ،۱۳۹۶
آﻗﺎﺧﺎﻧﻰ ،ن ،.ﺷﺮﻳﻔﻰ ﻧﻴﺎ ،چ ،.ﻣﻮﺳﻮی ،ی ،.اﻓﺘﺨﺎری ،اﻟﻒ،.
زارﻋﻰ ،اﻟﻒ ،.ﺑﻬﺮاﻣﻰ ،ن ،.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ أﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ
ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اروﻣﻴﻪ -اﻳﺮان ،ﳎﻠﻪ
رواﻧﭙﺰﺷﻜﻰ و ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری اﻳﺮان ۲۰۱۵ ،۴ ،۹
ﻫﻤﺎ ،اﻟﻒ ،.در اﻳﺮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در ﻣﻴﺎن ﻛﺮدﻫﺎ ﺑﺎﻻ
اﺳﺖ ،رودا ۱۵ ،دی .۱۳۹۲
ﻫﻤﺎن.
ﳎﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ۹ ، A/71/418 ،ﻣﻬﺮ  ،۱۳۹۵ﭘﺎرﮔﺮاف .۵۹
ﭘﺮوژه ﺳﺎﻧﺘﻮس ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن و ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﺎﻣﻮﺳﻰ در
اﻳﺮان ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﻨﻼﻧﺪ ۲۴ ،ﺟﻮن  ،۲۰۱۵ﺻﻔﺤﻪ .۱۹
اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻣﻰ
ﻫﺮاﺳﻨﺪ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺸﻮر ،ﻣﻬﺮ .۱۳۹۷
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻛﺎر اﻳﺮان ،اﻧﺘﻘﺎل ﻻﻳﺤﻪ »ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ
زﻧﺎن« ﺑﻪ ﻗﻢ ۲۰ ،ﻣﻬﺮ https://bit.ly/2Ygk2gS ،۱۳۹۷
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮان ،ﺗﻌﺪادی از ﻓﻌﺎﻻن زن ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﳎﻠﺲ ﲡﻤﻊ ﻛﺮدﻧﺪ ۶ ،آذر https://bit.ly/316I7U4 ،۱۳۹۷
اﻳﺮان آن ﻻﻳﻦ ،ﻫﻤﺴﺮی ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﳑﻨﻮع اﳋﺮوج
ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ۱۲ ،ﻣﻬﺮ https://bit.ly/2youDGX ،۱۳۹۴
ﻣﻌﺎوﻧﺖ أﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻏﺒﺎر
ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ﻳﮏ ﻻﻳﺤﻪ ۲۲ ،دی ،۱۳۹۷
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ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻞ ،ﺑﺴﻴﺠﻰ ﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ۲۱ ،
اﺳﻔﻨﺪ .۱۳۹۷
رادﻳﻮ ﻓﺮدا ۴۶۰۰ ،ﮔﺮوه »ﺗﺬﻛﺮ زﺑﺎﻧﻰ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف« ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻰ ﺷﻮد ۲۰ ،ﺷﻬﺮﻳﻮر https://bit.ly/2KgjbCY ،۱۳۹۴
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮان ،زﻧﺪﮔﻰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﺳﻴﺪ ﭘﺎﺷﻰ
أﺻﻔﻬﺎن در ﺗﺎرﻳﻜﻰ ﻣﻄﻠﻖ ۲۵ ،ﻣﻬﺮ ،۱۳۹۵
https://bit.ly/2MuF4RM

203

204

205

ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ :اﺳﻴﺪ ﭘﺎﺷﻰ ﺑﻪ
زﻧﺎن در اﻳﺮان و ﺣﻤﻠﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زن ،ﻣﺎرس ،۲۰۱۵
ﺻﻔﺤﻪ .۵
ﮔﺮﻧﺖ ،م ،.روﺣﺎﻧﻰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﳎﺎزات اﺷﺪ ﺑﺮای اﺳﻴﺪ ﭘﺎﺷﺎن
ﺷﺪ ،ﻧﻴﻮزوﻳﮏ ۵ ،آﺑﺎن .۱۳۹۳
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ ،ح ،.اﺳﻴﺪﭘﺎﺷﺎن ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳﺎ اﻋﻀﺎی ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی
اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ؟ ،ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﻓﺎرﺳﻰ ۲۸ ،ﻣﻬﺮ ،۱۳۹۳
https://bbc.in/2GEV289

206

ﻣﻮﺣﺪ ،ن ،.ﭼﺮا اﺳﻴﺪ ﭘﺎﺷﻰ در أﺻﻔﻬﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺎﻳﻌﻪ ﺷﺪ؟
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺒﺮی ﲢﻠﻴﻠﻰ اﻟﻒ ۳۰ ،ﻣﻬﺮ ،۱۳۹۳
https://bit.ly/2YdW6KR

207

https://bit.ly/2Yh1z3

اﺣﻤﺪی ،ک ،.ﺑﺎزﺗﺎب ﺳﻜﻮت :ﲢﻘﻴﻖ ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد ازدواج
زود ﻫﻨﮕﺎم در اﻳﺮان.۱۳۹۵ ،
ﻗﺎﻧﻮن ﳎﺎزات اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان.۱۳۹۳ ،
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن.۱۳۹۷ ،
ارﺗﺒﺎط اﻳﻤﻴﻠﻰ ﺑﺎ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮﻗﻰ اﻳﺮاﻧﻰ.۱۳۹۷ ،
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن.۱۳۹۷ ،

ﺑﺎ ﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ۵۲ ،آﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎﻫﻰ از ﻣﻨﻜﺮ
ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ۴ ،ﻣﻬﺮ ،۱۳۹۶

208

209

210

ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﻮج ﮔﺮﻣﺎ
ﳎﺎزات ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺪ ﺣﺠﺎب را ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ ۷ ،ﺗﻴﺮ
.۱۳۹۶
ﳎﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ،وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان, A/71/418 , ،
 ۹ﻣﻬﺮ .۱۳۹۵
ﺟﺴﺎرت زﻧﺎن در روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺤﺚ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ
ﺣﺠﺎب در اﻳﺮان اﺳﺖ ۸ ،آﺑﺎن .۱۳۹۷
اﺳﻔﻨﺪﻳﺎری ،ج ،.ﺗﻬﺮاﻧﻰ ﻫﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﻠﻴﺲ را ﺑﺮای ﺑﺎزدﺷﺖ
ﺷﺪﮔﺎن ﺣﺠﺎب ﳏﺎﺻﺮه ﻛﺮدﻧﺪ ۲۹ ، RFERL ،ﺑﻬﻤﻦ .۱۳۹۷
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ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﻳﻰ در ﺑﺮﺧﻰ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﲢﺼﻴﻞ
و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ  ،ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن در اﻳﺮان
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﳏﺮوﻣﻴﺖ اﺳﺖ .اﻳﺮان ﻳﻜﻰ از ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺶ ﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن رﻓﻊ ﻫﻤﻪ اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن را
اﻣﻀﺎ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ،و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﻰ آن ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﻴﺎری را ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻰ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺘﻐﺎل  ،ازدواج و ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﺑﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﳐﺼﻮﺻًﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن اﻗﻠﻴﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﺷﻮد
ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻮﻳﺖ ﻗﻮﻣﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ ﳏﺪودﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ارزش ﻫﺎی ﻣﻠﻰ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ از اﺳﻼم
ﺷﻴﻌﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮای زﻧﺎن در
زﻧﺪﮔﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺧﺼﻮﺻﻰ دارﻧﺪ .وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ درﺟﻪ دوم ﺑﻮدن
زﻧﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﳏﺪود آﻧﻬﺎ در ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻛﺸﻮر
ﺑﻠﻜﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻌﻜﺲ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻳﺎﺳﺖ
ﺧـ ـ ـﺎﻧ ـ ـﻪ ﺑ ـ ـﺮ ﻋ ـ ـﻬ ـ ـﺪه ﺷﻮﻫ ـ ـﺮ اﺳﺖ .در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ،ﺑ ـ ـﻪ وﻳ ـ ـﮋه در ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺎﻃ ـ ـﻖ
دوراﻓﺘﺎده و ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ ،ﺑﺴﻴﺎری از زﻧﺎن ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﺎدی اﺟﺒﺎر ،ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺟﺴﻤﻰ و ﲡﺎوز زﻧﺎﺷﻮﻳﻰ -ﺟﺮﻣﻰ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن در ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،دﺳﺖ وﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﺪاوم ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت در داﺧﻞ اﻳﺮان ﺳﺮﻛﻮب
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ آن اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﻴﺮ زﻧﺎن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪا ﺗﻮﺳﻂ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪ .در ﺣﺎﱃ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻼن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﻠﻴﺲ ،ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ دارﻧﺪ ،ﺗﻈﺎﻫﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﺣﺠﺎب
اﺟﺒﺎری و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ،ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺮﺷﻨﺎس اﺣﻜﺎم ﻃﻮﻻﻧﻰ زﻧﺪان
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﺑﺪون روﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮده اﺻﻼﺣﺎت در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ،زﻧﺎن در اﻳﺮان ،ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﻧﺸﻴﻨﻰ  ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﻛﻮب را ﲡﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد .اﺻﻼﺣﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ از ﺟﻤﻠﻪ
اﺷﺘﻐﺎل ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻰ  ،اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺨﺼﻰ و ﺳﺎﻳﺮ آزادﻳﻬﺎ را در ﺑﺮﮔﻴﺮد،
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﭙﺮدازد.
اﻳﻦ ﮔﺰارش اﻣﻮر زﻳﺮ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ:
¬

ﲡﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻊ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ داﺧﻠﻰ اﻳﺮان  ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی
ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ در ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ.

¬

ﺣﺬف ﻣﻘﺮرات ﻛﻴﻔﺮی ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻴﻦ زن و ﻣﺮد ﺷﺪه ﻳﺎ
ﺑﺮای ﺟﺮاﻳﻢ اﳒﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﻰ و
ﺟﻨﺴﻰ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد.

¬

آزادی ﻓﻮری ﻛﻠﻴﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﻣﺴﺎﳌﺖ آﻣﻴﺰ و
دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ زﻧﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ.

¬

ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮازن ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ در ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻰ،
ﻣﻨﺎﺻﺐ وزارت و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻋﺎﱃ رﺗﺒﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﻰ.

¬

ﺣﺬف ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺮرات ﺗﺒﻌﻴﺾ آﻣﻴﺰ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺑﺮای اﻃﻤﻴﻨﺎن از
اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪأ
ﺷﻮﻫﺮﺷﺎن ،ﺣﻖ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺧﻮد را در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﺮﻛﺰ آﺷﺘﻰ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎن و ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ
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اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﲢﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﺎﺷﺮان اﺳﺖ و ﲢﺖ ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻰ
ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻈﺮات اﲢﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

