




 :دورانت ويل

 روسيه انقالب نه ،بيستم قرن حادثه مهمترين

يعنی نيمی از  -بهبود وضع زنان بلکه

 .  است -ساکنين زمين

 سهم زنان ايران از اين تغيير چقدر است؟



از ساکنان نيمی »يکی از داليل بهبود حقوق می دانيد آيا 

کنوانسيون رفع هرگونه »پيوستن بسياری از کشورها به ، «زمين

 و احترام به آن است؟« تبعيض عليه زنان

!  آنرا پذيرفته اندکشور دنيا 191بيش از تا کنون کنوانسيونی که 

 اسالمیکشور  51از جمله 

تبعيض عليه حکومت ها مکلفند هرگونه بر طبق اين کنوانسيون، 

 .ببرندزنان را از بين 

کشورهايی مانند افغانستان، بحرين، عراق، پاکستان، ترکيه 

 سوريهاتيوپی، بنگالدش، مصر، تونس، ليبی، قطر و 



 آيا می دانيد حکومت ايران به همراه سودان و سومالی

تنها کشورهای اسالمی هستند که به اين کنوانسيون  

 نپيوسته اند؟



 با نپذيرفتن اين کنوانسيون، 

 چه حقوقی را از دست داده ايم؟ 



 .بطور صريح در قانون اساسی و ساير قوانين وجود نداردمردان، برابری حقوق زنان و 

 .بگنجاندهر کشور عضو بايد اصل برابری زنان و مردان را در قانون اساسی خود 

 اما در ايران

 : کنوانسيونبر طبق اين 



 :به عنوان مثال

 بر طبق موازين اسالمنيست، مگر قانون اساسی، حقی برای زنان  21مطابق اصل 

 .مردان بر زنان تعيين می کنندموازينی که روحانيون سنتی با اعتقاد به برتری 



 .  همه اشخاص و سازمان ها بايد از حقوق زنان حمايت کنند ودولت، قوِه قضاييه، شرکتهای خصوصی 

 .  همچنين همه قوانينی که باعث تبعيض بين زنان و مردان است، بايد لغو شوند

 :بر طبق اين کنوانسيون

 .با نپذيرفتن اين کنوانسيون از طرف ايران، حکومت هيچ تعهدی برای اجرای آن ندارد

 اما 



 .تبعيضی بين آنها باشدنبايد هيچگونه زنان و مردان در برابر قانون برابرند و 

 مطابق اين کنوانسيون

 اما در ايران

پوشش محرومند و به جرم بی حجابی، مجازات می شوند در حاليکه از حق آزادی زنان  

 . برای مردان چنين مجازاتی نيست



و جان آنها کمتر از  ارزش اعضای بدن يعنی . ديه زنان در اکثر موارد نصف مردان است

 .مردان است

شهادت و سوگند زن، گاهی مطلقا پذيرفته نمی شود و گاهی ارزش آن، نصف شهادت و 

 .  سوگنِد يک مرد است



 .شوندزنان نبايد تحت هيچ شرايطی بيشتر از مردان مجازات  

 مطابق اين کنوانسيون

 :اما در ايران

، بالغ به حساب آمده و معادل «هشت سال و نه ماهه»در اغلب موارد يک دختر 

 .اين سن در پسران پانزده سال  قمری استاما  .بزرگساالن مجازات می شود

تبعيضی که برای دختر بچه ها، گاهی مجازاتهايی نظير اعدام و حبس های طويل 

 .المدت دارد



 .شوندزنان نبايد تحت هيچ شرايطی بيشتر از مردان مجازات  

 مطابق اين کنوانسيون

 :اما در ايران

 .داشته باشدارتباط جنسی بی شمار دختر يا زن بيوه، عنوان صيغه، با می تواند تحت متاهل مرد 

 .مردی به غير از شوهر، ممکن است سنگسار شوندمتاهل در صورت ارتباط جنسی با اما زنان 



حمايت از زنان، برای از بين بردن تعصبات، افکار و قوانين جديدی در دولتها بايد 

 .روشهای سنتی و عرفی وضع کنند

 بر طبق اين کنوانسيون

 اما در ايران

دولت نه تنها اقدام موثری برای مقابله با تعصبات عرفی، سنتی و مذهبی نمی کند، بلکه 

 . با برخی از قوانين عمال به آنها دامن می زند



خود را در بستر مرد ديگری ببيند، می تواند تحت « همسر دائم يا صيغه ای»هرگاه شوهر، 

 .شرايطی، هر دو يا يکی از آنها را بکشد

 :به عنوان مثال

 قانونی که چراغ سبزيست به قتلهای ناموسی، برای کشتن زنان



اگر پدر يا جد پدری، فرزندش را به قتل برساند، مجازات چندانی نمی شود و تنها بايد 

 . ديه بدهد

اين قتلها که بيشتر با انگيزه ناموسی انجام می شود، در صورت همراهی خانواده با قاتل و 

 .  بخشش ديه، دختران را با خطر مرگ روبرو می کند

 :به عنوان مثال



 .خشونت عليه زنان بايد متوقف شودهرگونه 

 بر طبق اين کنوانسيون

 اما در ايران

زنی که در فضای خصوصی خانه، توسط همسر ضرب و شتم می شود، 

 . برای شکايت بايد شاهد داشته باشد، در حاليکه غالبا شاهدی نيست

بر خالف بيشتر کشورها، حتی افغانستان و پاکستان، قانونی برای مبارزه با خشونت 

 .خانگی وجود ندارد

 :به عنوان مثال

خشونت ديده از شکايت منصرف شصت درصد زناِن به همين دليل بيشتر از 

 .می شوند



انتخابات ها تمام آنها بايد بتوانند در . محروم شوندهيچ پست دولتی نبايد از زنان 

 .شرکت کرده و کانديد شوند

نگهبان، عضو شورای جمهور، رئيِس قوه قضاييه، عضو رهبر، رئيس زنان نمی توانند 

 ! خبرگان و امام جمعه ی شهرها شوندمجلس 

 .دادگاه و از پست های نظامی محرومندرياست قضاوت، از آنها همچنين 

 بر طبق اين کنوانسيون

 اما در ايران



 جالب است بدانيد

مردان، می توانند مانند بسياری از زنان در مقام قضايی، به جايگاهی رسيده اند که 

.محروم هستنداين امر بدليل ممنوعيت قانونی از شوند اما قاضی   



 مطابق اين کنوانسيون

 اما در ايران

به  کليشه ای نسبت منظور از بين بردن تصورات غلط و به دختران و پسران 

 .آموزشی از هم جدا شوندمحيط های در نبايد يکديگر، 

 . استآموزش مختلط دختران و پسران ممنوع 

 .شکل می دهددوران کودکی زنان را از به موضوعی که نگاه تبعيض آميز 



 مطابق اين کنوانسيون

با مردان، برای خود و فرزندانشان بايد از حقوقی برابر فرِد خارجی، صورت ازدواج با يک در زنان 

 .برخوردار باشند

 اما در ايران

 .زن خارجی که به عقد مرد ايرانی در می آيد، می تواند تحت شرايطی تابعيت ايرانی بگيرد

 .از  دست بدهدنيز است تابعيت ايرانی خود را حتی ممکن اما زن ايرانی در حالت مشابه، 



 .  بايد از دولت اجازه بگيرد( مسلمان)زن ايرانی، برای ازدواج با مرِد خارجی 

 .غيرمسلمان به هرحال غير قانونی استبا يک ايرانی، يا زن مرد ازدواج نکنيد؛ فراموش 

 .مرد ايرانی در شرايط مشابه نيازی به کسب اجازه نداردولی 



 .قوانينی مانند صيغه و چند همسری، پوششی برای سوء استفاده ِ جنسی از زنان است

 مطابق اين کنوانسيون

 .بايد از سوء استفادهِ جنسی از زنان جلوگيری کرد

 اما در ايران

مرد می تواند با استفاده از قانون تمکين، حتی در صورت عدم رضايت و آمادگی زن، با 

 .  می شودمحسوب « تجاوز»در بسياری از کشورها عملی که .  او رابطه جنسی برقرار کند



 .کنندتحصيل همِه رشته ها در مردان، مانند دارند در شرايط برابر، زنان حق 

 مطابق اين کنوانسيون

دور از محل دانشگاههای به شوهر نمی توانند اجازه زنان بدون 

 . سکونت رفته و در رشتِه مورد عالقه ِی خود درس بخوانند

 اما در ايران

تحصيل در برخی از رشته ها، خصوصا در رشته های مربوط به 

 !علوِم نظامی، برای زنان ممنوع است

گاهی تنها يک بخشنامه از طرف مقامی، تحصيل در برخی 

 .رشته ها را ممنوع می کند



 مطابق اين کنوانسيون

 .مردان برخوردار باشندامکانات برابر با از زنان در فعاليت های ورزشی و تفريحی بايد 



 اما در ايران

و تفريحِی عمومی را مکانهای ورزشی بسياری از و آنها حق حضور در استاديومها 

 .ندارند

 .زنان فقط در مکانهای سرپوشيده، امکان انجام بيشتر ورزش ها و تفريح ها را دارند



 .زنان بدليل محدوديت پوشش، از شرکت در بسياری از مسابقات داخلی و بين المللی محرومند 

 .محدوديتهايی که در بسياری از موارد، برای مردان وجود ندارد

 .برای زنان در بسياری از روستاها و شهرهای کوچک، عمال هيچگونه امکانات ورزشی نيست



 مطابق اين کنوانسيون

همِه زنان حق کار در بيرون از خانه را دارند و بايد دستمزد و مزايايی يکسان با مردان 

 .داشته باشند

 اما در ايران

 .زنان در برابر کار يکسان، عمال دستمزدی يکسان ندارند

 .  می توانند تحت شرايطی مانع از کارکردن زنان شوندمردان 

زنان از داشتن بسياری از شغلها محروم هستند مانند شغلهای نظامی، 

 .قضاوت و کارهايی که به زعم قانون با حيثيت خانوادگی منافات دارد



ف يوظاجمله از  ،سرپرست بیو  سالخوردهبيوه، زنان  ی بيمهدر قانون اساسی؛ 

 . اجرای آن خبری نيست از ،سالسی و سه از بعد است که دولت 

 جالب است بدانيد



 مطابق اين کنوانسيون

را خود شغلی مادر، مسئوليتهای تا پدر و فراهم کنند دولتها بايد امکاناتی را برای مراقبت از کودکان 

 .همزمان به امور خانوادگی بپردازندداده و انجام 

شغلیوموقعیتهایممکن است براحتی زنان بخاطر عدم حمايت دولت در نگهدارِی کودکان، 

 .از دست بدهندراتحصیلیخود

 اما در ايران



کافی و کار مناسب با ايام تغذيه از خدمات رايگان، بايد شيردهی دوران بارداری و زنان در 

 . بارداری برخوردار باشند

بارداری و شيردهی نمی کند و ممکن است آنان دوران دولت عمال هيچگونه حمايتی از زنان در 

 .  نشوندبرخوردار کافی و امکانات مناسب از تغذيه 

 مطابق اين کنوانسيون

 اما در ايران



 مطابق اين کنوانسيون

 اما در ايران

 .باشدو مردان مالی و اقتصادی، نبايد تبعيضی بين زنان از تمام خدمات استفاده در 

.استوالدین،نصفپسرانسهمفرزنداندخترازارث

مادر بر خالف پدر، از حق دخالت در امور مالِی فرزنداِن نابالغ محروم است، مگر در موارد 

 بسيار نادر



.ارث،بیخانمانکردهاستبخاطرسهمناچیزازفوتشوهر،اززنانرا،پسقانونیکهبرخی

.اگرشوهریفوتکندتنهایکهشتمارثاوبهزنشمیرسد

زنان خانه دار از حق داشتن دسته چک محرومند، چراکه داشتن چک، منوط به اشتغال است و 

 .خانه داری شغل محسوب نمی شود



محل زندگی انتخاب  در آزادیتردد و برای  يکسانبه زنان و مردان حقوقی  بايد عضو تهایدول

 .بدهند

 مطابق اين کنوانسيون

 اما در ايران

می توانند به خارج از کشور سفر کرده يا محل كتبی شوهر  موافقت باتنها  شوهردارزنان 

.زندگی خود را تغيير دهند  

.و دختران عمال از حق استفاده از وسايل نقليه ای مانند موتور و دوچرخه محرومند زنان  



 مطابق اين کنوانسيون

 اما در ايران

سرپرستی و همه موارِد مربوط به کودکان، فرقی  بين زنان و مردان در حق 

 . نيست

حق سرپرستی کودکان ابتدا با پدر، سپس با پدر بزرگ است 

 .و مادر قيم فرزند خود نيست

در واقع مادر حق تصميم گيری در 

امور مالی و مسائل اساسی فرزند، 

مانند خروج از کشور، انجام عمل 

 جراحی و غيره را ندارد.



 مطابق اين کنوانسيون

 اما در ايران

 . يا دادگاه اجازه بگيرندپدر از دختران برای ازدواج بايد 

زن . فرقی نيستبين زنان و مردان در حق ازداوج و طالق 

بايد بتواند آزادانه و با رضايِت کامل، همسر خود را 

 .انتخاب نمايد

 . در حاليکه برای ازدواج مردان، چنين قيد و شرطی نيست



دهد خود را طالق اراده کند، می تواند زن هر زمان مرد 

 .زن تنها تحت شرايطی خاص و دشوار می توانداما 

زنان گاهی در ازای گرفتن طالق، مجبور می شوند از 

 .بسياری از حقوق خود بگذرند

 .مردان می توانند بر خالف زنان، چهار همسر داشته باشند 



 مطابق اين کنوانسيون

 اما در ايران

 .  مجاز استنظر دادگاه با ( قمری)قانونی و باالی نه سال سال باالی سيزده ازدواج دختران 

 .  ممنوع استازدواج کودکان 

 .  در حاليکه اين سن در اکثر کشورهای دنيا باالی شانزده سال است



 و برداشتهای نادرست از قانون،  اعتقادات مذهبی، تعصبات عرفی يا سنتی

 .بخاطر قوانين محدودکننده نيستفقط زنان، حقوق نقض 

 از ديگر عوامل تضييع حقوق زنان است

 :نکنيدفراموش 



 : با تشکر از

 خانم شادی صدر، وکيل و فعال حقوق زنان

 آقای صالح کامرانی، وکيل و فعال حقوق بشر  

 آقای محمد مصطفايی، وکيل و فعال حقوق بشر




