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Abstract
Objective: The present study aims to investigate the existing conflicts and
similarities between Islamic human rights and international human rights in the
field of women's rights, and seeks to answer the question of what conflicts and
similarities between Islamic human rights and international human rights in the
field of women's rights in Iran It is visible.
Method: This research, in terms of research framework and nature of data, is
considered as qualitative research and in terms of examining the characteristics
of the subject and problem, is considered a descriptive-analytical research and
for implementation, the documentary method has been used. The target
population or texts studied in this study are the recommendations that Iran has
received during the first and second review of its human rights case in the
Human Rights Council. Of the 511 recommendations that Iran has received in
two rounds of its global human rights review, a total of about one-third (152) are
on women's rights, all of which have been reviewed. The validity and reliability
of this research was obtained by considering the conceptual framework of the
subject and achieving theoretical adequacy.
Results and conclusion: Despite the similarities and similarities between
Islamic human rights and universal human rights regarding women's rights, but
in the areas of individual rights, family law, social rights, cultural and spiritual
rights of women, economic law, political rights and also in the field Legal and
judicial, there are conflicts between Islamic human rights and universal human
rights. In practice, these conflicts have led to Iran's non-acceptance and
adherence to some human rights conventions in the field of women, and have
paved the way for Western accusations of human rights against Iran and the
country as a "violator of women's rights."
Keywords: Legal conflict, legal similarity, human rights, women's rights,
Islamic human rights
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تعارضات و تشابهات حقوق بشر اسالمی با حقوق بشر جهانی
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی تعارضات و تشابهات موجود میان حقوق بشر اسالمی با حقوق بشرر جهرانی در
حوزه حقوق زنان ،در صدد پاسخگویی به این سؤال است که چه تعارضرات و تشرابهاتی میران حقروق بشرر اسرالمی برا
حقوق بشر جهانی در حوزه حقوق زنان در ایران به چشم میخورد.
روش :ایررن پررژوهش ،برره ارررا چررارچو پژوهشرری و ماهیررت داده ،در زمررره ترقیقررات کی رری و برره ارررا بررسرری
خصوصیات موضوع و مسئله ،پژوهشی توصی ی  -ترلیلی قلمداد میشود و برای اجرا ،از روش اسنادی در آن اسرف اده
شده است .جامعه هدف یا مفون مورد بررسی در این پژوهش ،توصریهنامرههرایی اسرت کره ایرران طری دوره اول و دو
بررسی پرونده حقوق بشر خود در شورای حقوق بشر ،دریافت نمروده اسرت .از  111توصریهای کره ایرران در دو دوره
بررسی جهانی پرونده حقوق بشر خود دریافت نموده است ،در مجمروع حردود یر

سرو توصریهنامرههرا ( 112مرورد

پیرامون حقوق زنران اسرت کره تمرامی ایرن مفرون مرورد بررسری قررار .رففره اسرت .اافیرار و پایرایی ایرن پرژوهش برا
درنظر.رففن چارچو م هومی موضوع ،با دسفیابی به ک ایت نظری حاصل شد.
یافتهها و نتایج :الیرغم تشابهات و تطابقهای که میان حقوق بشر اسالمی و حقوق بشر جهانی پیرامون حقوق زنران
وجود دارد ،اما در حوزههای حقوق فردی ،حقوق خانواد.ی ،حقوق اجفماای ،حقوق فرهنگی و معنوی زنان ،حقروق
اقفصادی ،حقوق سیاسی و نیز در حوزه حقوقی و قضایی ،تع ارضاتی میان حقروق بشرر اسرالمی برا حقروق بشرر جهرانی
وجود دارد .این تعارضات در امل اد پذیرش و ااراق به برخی کنوانسیونهای حقوق بشری در حوزه زنران را بررای
ایران در پی داشفه و زمینه ساز طرح اتهامات حقوق بشری از سوی غر بر الیه ایرران و تلقری از ایرن کشرور برهانروان
«ناقض حقوق زنان» شده است.
واژههای کلیدی
تعارض حقوقی ،تشابه حقوقی ،حقوق بشر ،حقوق زنان ،حقوق بشر اسالمی
 .1این مقااه از رسااه دکفری با انوان «میانی و راهکارهای حقوقی -سیاسی در جهت مقابله با اتها نقض کنوانسیونهای بین اامللری
از سوی جمهوری اسالمی ایران» اسفخراج شده که در دانشکده الو سیاسی(.روه روابط بین ااملل دانشگاه آزاد اسرالمی ،واحرد
تهران مرکزی در سال  1411تدوین .ردیده است.
 .2دانشجوی دکفری. ،روه روابط بین ااملل ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،ایران؛
dr_ramezani5260@yahoo.com
 .3دانشیار. ،روه روابط بین ااملل ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران ؛ (نویسنده مسئول ؛
؛Tah.Ebrahimifar@iauctb.ac.ir
 .4اسفادیار. ،روه روابط بین ااملل ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران؛ Ard.Sanaei@iauctb.ac.ir
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مقدمه
بر مینای اصول مفقن و مسلم حقوق بشر جهانی که در معاهردات بریناامللری برروز و وهرور
داشررفه اسررت(انگلند 1،ارروین 2و میشررل ،2121 3،ص  ، 1991انسررانهررا ،ااررم از مرررد و زن،
ازایررنجهررت کرره انسررانانررد دارای حقرروقی هسررفند (بررروان ،2112 4،ص  111و مینررای
برخورداری آن ها از حقوق انسانی ،در حقوق بشر جهرانی ،برر مسراوات حقروقی (بره معنری
یکسانی زنان با مردان و اد تیعیض در تما سطوح اسرت .در کنرار حقروق بشرر جهرانی،
حقوق بشر اسالمی نیز بر بهرهمندی ابناء بشر از حقوق انسانی تأکیرد دارد ،برهطروریکره در
قرآن آیات مفعددی وجود دارد که مجمواه انسانها را یکی میداند (سوره حجررات ،آیره
13؛ سوره نساء ،آیه  1و رففار و  .فار پیشوایان دین اسال نیز بر این بینش اقلری و منطقری
صره می.ذارد .این وحدت در هر دو نظا حقوق بشر جهانی و اسالمی ،از مینای واحردی
برخوردار بوده و بر مینای کرامت انسانی اسفوار است که انسانهرا را بره ایرن دایرل صراح
حق میشمارند که دارای کرامرت ااتری هسرفند (میچرارل و پرنرت ،1992 1 ،ص 11و ایرن
کرامت ،در تما انسانها به طور مساوی وجود دارد (حکیمی ،1312 ،ص . 111
بر این مینا ،زن در رویکرد اسالمی و انسانی ،از حاات شیء بودن یا ابرزار برودن در خردمت
اشااه مصررفزد.ری و اسرفممار خرارج شرده و ضرمن بازیافرت ووی ره خطیرر و پررارج در
پرورش انسانها پیش آهنگ و همرز مردان در میدانهای فعرال حیرات قلمرداد مری.رردد
(شییانی ،1391 ،ص . 22
در این میان ،اصول حقوق بشر اسالمی الیرغم آنکه برهماننرد اصرول حقروق بشرر جهرانی،
تیعیض بین زن و مرد را بهشدت رد میکند و آن را مانعی جدی برای دسرفیابی بره پیشررفت
در زمینه برابری ،توسعه ،صلح و همچنین تأمین حقوق زنان و دخفران میدانرد (آخمدشرینا،
 ،21211ص  ، 13بر تساوی حقوق زن و مرد تأکید نموده و آن را میپذیرد ،وای تساوی را
1.England
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به معنی تشابه بر نمی.زیند و تشابه را در تما زمینهها قیول ندارد و حقروق زن و مررد را بره
طور اادالنه و مفناس

با ویژ.یهای زن و مرد قرار داده است .به تعییری دیگرر ،الریرغرم

وحدت دید.اه در هر دو نظا حقوقی ،از ارا منابع و میانی ،تعارضاتی میان آنهرا وجرود
دارد که به نوبه خود ،تسراوی حقروق و بهررهمنردی زنران و مرردان از حقروق یکسران را برا
چااشهایی ،بهخصوص در سطح جهانی مواجه نموده است.
این در حاای است که حقوق زنان که میاحمی مهم با .سفره وسیع را در برمی.یررد (مصر اا،
 ،1324ص  ، 112امروزه بخش قوا یاففهای از حقوق بشر جهانی و اسالمی قلمداد میشود.
از طرفی ،وضع زنان و بهیود شرایط آنهرا باتوجرهبره نقرش بسریار مهمری کره در سرنوشرت
بشررریت دارنررد ،در اواویررت برنامررههررای بسرریاری از کشررورهای جهرران قرررار .رففرره اسررت،
بهطوریکه این موضوع موج

تغییرات و ااراقاتی در قانون اساسی بسریاری از کشرورهای

شده و سازمانهای بیناامللی حقوقی نیز برا طررح و تصروی کنوانسریونهرا و ااالمیرههرای
.ونا.ون سعی در ارائه ااگوهای یکسان به جوامع بشرری در راسرفای تسراوی حقروق زن و
مرررد و رفررع هر.ونرره تیعرریض الیرره زنرران داشررفهانررد (اهوردی زاده ،1391 ،ص  . 2بررا همرره
تالشهای صورت .رففه ،اما برطیق تعارضاتی که میان رویکرد حقوق بشر جهانی و حقروق
بشر اسالمی در بهره منردی زنران از حقروق بشرر تعریر

شرده جهرانی وجرود دارد ،امردتا

کشورهای اسالمی امکان همراهی و همگامی با اصرول جهرانی تعریر

شرده در خصروص

حقوق بشر زنان را نداشفه و برخی کنوانسیونهای مربوطره را بره تصروی

نمریرسرانند و یرا

امکان پاییندی به تعهدات حقوق بشری آن ها را ندارند .این اد همراهی زمینهساز آن شده
است که این کشورها« ،ناقض حقوق و تعهدات بیناامللی» قلمداد شوند و بهموج

حقروق

بینااملل ارفی ،دارای مسئوایت بیناامللی برای نقض تعهد بیناامللی خود باشند.
جمهوری اسالمی ایران ،از جمله کشورهای اسرالمی اسرت کره در حروزه حقروق زنران ،بره
سی

تعارضات موجود میان رویکرد حقوق بشر اسالمی با رویکرد حقوق بشرر جهرانی ،در

امل امکان پرذیرش برخری حقروق بشرر تعریر

شرده بررای زنران را نداشرفه و تراکنون بره

کنوانسیون زنان ملرق نگردیده است و این اد همراهی با حقروق بشرر جهرانی زنران ،ایرن
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کشور را در مظان اتها نقض حقوق بشر قرار داده و بهواسطه تلقی از آن برهانروان یکری از
امدهترین ناقضین حقوق بشر ،همواره مفرمل فشرارهای بریناامللری در قاار

تررریمهرای

سیاسی و اقفصادی بوده و بیانیههای مفعددی بر الیره آن از سروی مجرامع بریناامللری صرادر
.ردیده است و بر این مینا ،پرونده حقوق بشر ایران تراکنون در سره نوبرت ( 2114 ،2111و
 2112در شورای حقوق بشر مورد بررسی قرار .رففه است و در هر ی

از این بررسیهرا،

ایران شمار بسیار زیاد توصیه نامره دریافرت نمروده اسرت کره حجرم قابرلتروجهی از آنهرا،
پیرامون حقوق زنان میباشد و همواره این مسئله مطرح است که در ایران ،نابرابری حقروقی
میرران زن و مرررد وجررود دارد ،بررهطرروریکرره زنرران در ایررن کشررور ،همچنرران در قرروانین و
آدا ورسو اجفماای برا تیعریض سیسرفماتی

روبررو هسرفند .هنجارهرای امیرق ریشره دار

جامعه ،همراه با ت سیرهای مرافظهکارانه از قوانین اسالمی ،زنان را در ی

وضرعیت خراص

قرار داده ،از آن با که زنان در این کشور در مقا های ارشد سیاسرت و بخرش خصوصری
به میزان قابل توجهی کمیود نماینده دارند و کامال در قوه قضاییه حضرور ندارنرد .همچنرین،
زنان در قوانین مربوط به وضعیت شخصی که ازدواج ،طالق ،حضانت فرزنرد ،ارث و سرایر
جنیه های زند.ی خانواد.ی را تنظیم می کنند ،با تیعیض جنسیفی روبرو هسرفند و( ...کلری،

1

 ،2114ص . 2
این اتهامات در حاای در خصوص ایران مطرح می.ردد که ایران به دالیل حقوقی از جمله
وجود تعارضات حقوقی میان اصول مورد تأکیرد در کنوانسریون و نظرا حقروقی خرود کره
بر.رففررهشررده از حقرروقی اسررالمی مرریباشررد ،امکرران ااررراق برره ایررن کنوانسرریون را نداشررفه
است(قاری سید فاطمی ،1321 ،ص . 241بر این مینا ،باتوجهبه اینکه امدهتررین الرل ارد
ااراق ایران به کنوانسیون حقوق بشری زنان ،الل حقوقی است ،پژوهشگر بر این باور است
که بررسی م اد کنوانسیون مربوطه و نیز قوااد حقروقی جمهروری اسرالمی ایرران برهمنظرور
یاففن م ادی از کنوانسیونها که در تعارض و تشرابه برا یکردیگر مریباشرد و نیرز توضریح و
ت سیر برخی ابهامات حقوقی قوانین ،درک صریری در خصوص مینای حقروقی تعارضرات
1.Kelly
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و تشابهات موجود میان رویکرد حقوق بشر جهانی و حقوق بشر اسرالمی بره دسرت خواهرد
داد و این امکان را فراهم خواهد نمود که با واقعبینی ،ارائه راهکارها و راهحلهایی حقروقی
ممکن شود .بر این مینا ،مطااعه حاضر با هدف بررسی تعارضرات و تشرابهات موجرود میران
حقوق بشر اسالمی با حقوق بشر جهانی در حوزه حقوق زنان ،در صدد پاسخگویی بره ایرن
سؤال است که چه تعارضات و تشابهاتی میان حقوق بشر اسالمی برا حقروق بشرر جهرانی در
حوزه حقوق زنان در ایران به چشم میخورد.
مبانی نظری :بره طرورکلی ،حقروق بشرر زنران ،مینرای هریی نظریره در حقروق برینااملرل
نمی باشد؛ بر این مینرا ،پژوهشرگر بره منظرور تییرین میرانی نظرری برر ،خرود ،از ترکییری از
نظریات ،به ویژه «نظریههای اجفماای حقوق شرهروندی» یراری .رففره ترا برر مینرای آنهرا،
شاخص هایی را اسفخراج نماید که معرف تلقری ایرن پرژوهش از حقروق بشرر براالخص در
حوزه زنان باشد.
در میان نظریههای اجفماای ،میتوان بین سه سنت نظری ت کیر

قائرل شرد :اوارین سرنت،

نظریه تی .اچ .مارشال 1است .در نظریه مارشرال ،سره انصرر مردنی ،سیاسری و اجفمراای برا
یکرردیگر مرررتیط مرریباشند(مارشررال ،2119 ،ص  29؛ حقرروق مرردنی ایررارتانررد از :ح ر
آزادیهای سیاسی فردی ،شامل آزادیهای شخصری ،آزادی بیران ،اندیشره و اقیرده ،حرق
مااکیت شخصی ،حق انعقاد قرارداد معفیر و حرق برخرورداری از ارداات(نش ،2119 2،ص
 . 1121حقوق سیاسی که دربردارندة حق مشارکت در اامال قدرت سیاسی بهانروان یکری
از نهادهای برخوردار از اقفدار سیاسی میباشد ،بهانوان یکری از انفخرا کننرد.ان ااضرای
چنین نهادی در قرن بیسفم با .سفرش حرق رأی امرومی بررای همره افرراد برااه ،بره حقروق
شهروندی تیدیل شد؛ همچنین مارشال معفقد بود که حقوق اجفماای افراد در قرن بیسرفم برا
.سفرش دوات رفاه همراه شده است(.یدنز ،1321 3،ص . 341

1.T.H. Marshal
2.Nash
3.Giddens
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دومین سنت ،رهیافت دورکریم 1و توکویرل 2در فرهنرگ مردنی اسرت کره برر« ،فضریلت
مدنی» را سراوحه کار خود قرار میدهد .این سنت در جمهوری فرانسه نمود قابلتوجهی به
خود می.یرد و بره «سرنت جمهروری شرهروندی» مشرهور شرده اسرت .ایرن دو دیرد.اه ،برا
انوانهای «نواییراای» و «نوفضیلت.رایی» تداو یاففهاند.
سومین سنت نظرری شرهروندی کره برر اسرا

انفقادهرای وارد بره شرهروندی دوارتمررور

مارشال و فضیلت مدنی جامعهمرور دورکیم شکل .رفت ،باتوجه به تالش صاح نظرانری
همچون تیلی 3،ترنر 4و داروندورف ،1میاح ،شهروندی فرهنگی و شرهروندی اجفمراای را
مطرح نموده و م اهیمی چون مرد ساالری ،جنریشهرای اجفمراای ،جامعره مردنی ،ارتیراط
مرد ساالرانه و کنش ارتیاطی را مورد توجه قرار میدهرد(ربانی خوراسرگانی و کیران پرور،
 ،1321ص . 12با تأمل در نظریههرای مطررح شرده ،در کرل مریتروان شراخصهرایی را در
خصوص حقوق شهروندی اسفخراج نمود که بدین شرح است:
 حقوق سیاسی :مشفمل بر ابعادی چون :آزادی بیان ،اقیده ،نگرش و مذه  ،تشکیل
.ردهمایی و راهپیمایی ،انفقاد مساامتآمیز از حکومت و برخورداری از امنیت؛
 حقوق اقتصاادی :امردتا بررای حقروق اقفصرادی دو بعرد در نظرر .رففره مریشرود:
دسفرسی به امکانات بهداشفی ،رفاهی و اقفصادی ،همچون داشرفن مسرکن مفناسر

برا

نیاز و دو  ،ایجاد شغل مناس (حق کارکردن و انفخا آزاد شغل ؛
 حقوق اجتماعی :مشفمل بر ابعاد سه.انهای چون برابری همه در برابر قرانون ،احفررا
برره آبرررو و حیمیررت افررراد و اررا .رایرری در توزیررع منابع(اررا .رایرری جنسرری ،قررومی و
مذهیی ؛
 حقوق فرهنگی :در تعری
اا

این حقوق در کل به سره م هرو مریتروان دسرتیافرت:

حقوق فرهنگری بره معنرای برخرورداری و بهررهمنردی افرراد. ،رروههرا و اقشرار
1.Durkheim
2.Tocqueville
3.Tilly
4.Turner
5.Darondorfe
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مخفل

از کاالهای فرهنگی که در قاار

شنیداری قابلتصور است؛

رسرانههرای مخفلر

نوشرفاری ،دیرداری و

حقوق فرهنگی بهممابه حق تعلرق بره فرهنرگ خراص و

سهیمشدن در شکوفایی آن که بر ،خرده فرهنگها و مشارکت فرهنگی را بره میران
میکشد؛ ج حقوق فرهنگی در قاا

اناوینی از قییل حرق تکمیرر ،حرقترأای

و حرق

انفزاع .اموما ابعادی که برای سنجش میزان آ.اهی از این حقوق در نظر .رففره شرده
است ،شامل دسفرسی به منابع اطالااتی و بهرهمندی از امکانات آموزشی است.
چنانچه کشورها ،شاخصهای تعری

شده مقواه حقوق شهروندی را بررای افرراد – اارم از

زن و مرد  -راایت و اجرایی نمایند ،بهواقع اقدا به راایت حقوق بشر نموده و در جایگراه
مقابل ،چنانچه اجرایی نمودن هر ی

از شاخصهای معراف حقروق شرهروندی را امردا یرا

بهصورت غیرامد ،مورد غ لت قرار دهند ،در جایگاه ناقض حقوق بشر قرار می.یرند.
پیشینه پژوهش :پژوهشهای بسیاری در حوزه حقوق زنران برا تمرکرز برر حقروق اسرال و
حقوق بشر جهانی به انجا رسیده است کره هرر یر

در ترالش بودنرد برا انجرا مقایسرهای

تطییقی میان دو نظرا حقروقی مرذکور ،رویکردهرای موجرود در خصروص زنران و حقروق
مربوطه را دریابند .برای نمونه ،یاففههای پژوهش احمدینژاد و امین راایا( 1399برا انروان
«حق زنان به شناسایی برابر با مردان از منظر نظا بین اامللی حقوق بشرر و اسرال » ،حراکی از
آن است .ازجمله حقوقی که ترول جدی را در ارصر حقروق زنران ایجراد کررده حرق برر
شناسایی حقوقی است که اقایدی را که زن را جرنس درجر دو تلقری مریکردنرد ،انکرار
می نمود .این حق که مفضمن شناسایی حقوقی برابری زنان و مردان است ،مقارنرت ویرژهای
با حق زنان بر برابری دارد .در این میان ،تمایز رففاری در هر دو حروزة حقروق برینااملرل و
اندیش اسالمی ازوما نراقض برابرری نیسرت ،اکرن بره جهرت اخرفالف مینرایی میران حقروق
بین ااملل بشر و حقوق مدنظر اسال  ،درامرل شراهد رویر یکسرانی در خصروص شناسرایی
حقوق برابر زنان و مردان نیسفیم .یاففههای مقااه مخفراری و کراومیزنرد( ، 1392برا انروان
«بررسی تطییقی حقوق زن در قرآن و ااالمیه جهانی حقوق بشر» نیز حراکی از آن برود کره
نگاه مسلط در کشورهای اسالمی بهخصوص ایران ،این است که زنان با وهور اسرال نقرش
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و موقعیفی بینظیر یاففه و دارای هرویفی انسرانی .ردیردهانرد و از آنجرا کره انسران را مررق
قانون.ذاری نمیبینند و حق قانون.ذاری را انرصارا مخفص اه میدانند ،به ااالمیه و مواد
آن انفقاد دارند .اما با نگاهی ساخفار.رایانه و باتوجهبه شرایط «فرهنگی» و «اجفماای» خود،
هر کدا به انسان و کرامت آن اندیشیدهاند و هر دو دغدغه بشری داشفهاند و هردف هرر دو
افزایش شخصیت و جایگاه انسانی و در این مورد خاص «زن» است ،اما ایرن مهرم ،مفرأرر از
بعد زمانی و مکانی بوده و بنابراین ،نقطه ترأمین منرافع و جایگراه حقروقی زنران در برقرراری
تعادل بین دو انصر زمان و مکان است« .بررسی حقوق زنان در اسرال و دایرل ت راوتهرای
حقوقی بین زنان و مردان» انروان پرژوهش شرادپور و براقری( 1393اسرت .یاففرههرای ایرن
مطااعه مییّن آن است که ا.رچه در حقوق اسال در برخی مواقع ت راوتهرای جنسری میران
زن و مرد م روض است ،وای اخفالف جنسیت و ت اوتهای تکوینی که منشرأ ت راوتهرای
تشریعی .ردیده است ،هر.ز دایل بر ت اوت این دو صن
نیست و هر دو از این نظر در ی

از نظرر کسر کمراالت انسرانی

سرطح قررار دارنرد .نعمفری( ، 1391در پرژوهش خرود برا

انوان «کنوانسیون زنان و ابهامات آن» ،برخی ابهامات و نقایص موجود در مفن و طرح ایرن
کنوانسیون را مورد بررسی قرار داده است .وی به طور کلی ابهامات موجود در این طررح را
به سه دسفه ،ابهامات م هومی ،ابهامات مینایی و ابهامرات سراخفاری تقسریم کررده و در ایرن
دسفهبندی مورد نقد و بررسی قرار داده است .در این مقااره آمرده اسرت ،در ابفردای مقدمره
کنوانسیون ،اواین واژهای که دیده میشود ،واژه «حقوق اساسری بشرر» اسرت .پیرامرون ایرن
واژه ،دید.اه ،نظریات و ت اسیر مفعددی وجرود دارد و هرر مکفر

مفناسر

برا ایردئواوژی

خود تعری ی از آن دارد؛ بهطوریکه وی معفقد است مهم ترین اراملی کره باار ،غیراملری
بودن م هو «حقوق اساسی بشر» در جوامع مذهیی میشود ،ت سیر غیردینی و سکوالر بودن
آن است .چرا که ت سیر دینی از «حقوق اساسری بشرر» مف راوت از ت سریر سکوالریسرفی آن
است .دامنه و افق دید.اه غیر دینی ،از زند.ی دنیوی فراتر بوده و حیرات معنروی را نیرز در
برمی.یرد ،وای قلمرو حقوق اساسی بشر که در مرفن کنوانسریون مطررح شرده ،مرردود بره
حیات دنیوی است .ابها دیگر کنوانسیون ،پیرامون واژه «سعادت» اسرت .واژه سرعادت نیرز
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چندین بار در مقدمه کنوانسیون تکرار شرده اسرت .در واقرع تمرامی انسرانهرا بررای نیرل بره
اهداف و آرزوهای خود ،در جسرفجوی سرعادت و نیکیخفری هسرفند ،واری مسرئله اساسری،
تعری

و تصوری است که مردمان جوامع مخفل  ،مفناس

با اافقادات و آرمانهای ملری،

از واژه سعادت دارند .اما سعادت مورد نظر طررح کنوانسریون ،مرردود بره زنرد.ی دنیروی
است  ،از این رو از مرقق ساخفن آمرال و آرزوهرای انسران و نیرل او بره خوشریخفی حقیقری
ناتوان و ااجز است .وی همچنین مسئله دیگری کره کنوانسریون در جهرت ارائره تعری ری از
آن بوده است را نقش مادری انروان کررده اسرت کره از قررنهرا پریش در جوامرع شررقی و
مذهیی اصاافی دیرینه داشرفه و همرواره ادیران ااهری بررای ترفیرع نقرش مرادر در کنرار پردر
س ارشهای زیادی نمودهاند ،زیرا .وهریترین بخش حیات زنران «مرادری» اسرت .بررران
خانواده و تزازل بنیان اجفمااات غربی نشان از اد تعری ری صرریح از نقرش مادرانره دارد.
وی در آخر این.ونه نفیجه .رففه است کره اصرول و میرانی مطررح شرده در کنوانسریون برا
واقعیات اینی جوامع جهان مطابقت ندارد ،چرا که این اصول مینای فلسر ی نردارد و چنرین
حقوقی فاقد پشفوانههای فلس ی و منطقی است .در این طرح واقعیرتهرای اینری و حقانیرت
حقوقی در نظر .رففه نشده است؛ به طوری که میتوان  .ت ،طرح کنوانسیون ،رویکرردی
ت

بعدی و ت

ساحفی دارد ،در حاای کره انسران دارای سراحتهرای مفعرددی از جملره

ساحت معنوی ،دینی ،سیاسی ،اجفماای و اقفصادی است .با دقت در م اد کنوانسیون چنرین
بر میآید که در آ ن فقط به ساحت اقفصادی زنان توجره شرده اسرت .زنران بره انروان یر
نیروی اقفصادی بسیار با ارزش که بفوانند در نظا نوین اقفصاد بینااملل جایگاه خود را پیردا
نمایند .از این رو باید نقش مادری ،مسرئوایت تربیرت فرزنردان و خانرهداری خرود را از یراد
بیرند ،چرا که نقش مادری ،مانعی در راه اسفیالی سرمایهداری در جامعه است.
نگاه به هر ی

از ابهامات مطرح شده در باال ،آنهرم از منظرری حقروقی ،بره خرودی خرود

می تواند موانعی حقوقی در جهت پذیرش و ااراق به کنوانسیون زنران پریش روی کشرورها
قرار دهد .پژوهشی به مانند مقااه حاضر که درصدد بررسری موانرع حقروقی ارد اارراق بره
کنوانسیون میباشد ،الز است به چنین ابهاماتی با دیدی دقیقتر و موشکافانهترر بنگررد .هرر
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چند با تأمل و تدقیق در هر ی

از پژوهشهای مذکور مریتروان رویکررد حقروق اسرال و

حقوق بشر جهانی را در خصوص زنان درک نمرود ،امّرا جنیره نروآوری ایرن نوشرفار در آن
اسررت کرره ضررمن توجرره برره قرروانین حقرروق بشررر در ارصرره برریناامللرری ،برره مالحظررات و
مردودیتهای حقوق داخلی هم توجه داشفه است؛ از این رو این مقااه رویکرردی ترکییری
داشفه ،نه صرفا تمرکز بر حقوق داخلی داشفه و نه صرفا بر حقوق بینااملل ،بلکره هرر دو را
توأمان مورد توجه قرار داده است و از این منظر دارای رویکردی بدیع در بررسری موضروع
میباشد.
روش
این پژوهش ،به ارا چرارچو پژوهشری و ماهیرت داده ،در زمرره ترقیقرات کی ری و بره
ارا بررسی خصوصیات موضوع و مسئله ،پژوهشی توصی ی  -ترلیلی قلمرداد مریشرود و
برای اجرا ،از روش اسنادی 1در آن اسف اده شده است .جامعه هدف یا مفرون مرورد بررسری
در این پژوهش ،توصیهنامههایی است که ایران طی دوره اول و دو بررسی پرونرده حقروق
بشر خود در شورای حقوق بشر ،دریافت نموده اسرت 2.از  111توصریهای کره ایرران در دو
دوره بررسی جهرانی پرونرده حقروق بشرر خرود دریافرت نمروده اسرت ،در مجمروع حردود
ی

سو توصیهنامهها( 112مورد پیرامون حقوق زنران اسرت کره تمرامی ایرن مفرون مرورد

بررسی قرار .رففه است .اافیار و پایایی این پرژوهش برا در نظر.ررففن چرارچو م هرومی
موضوع ،با دسفیابی به ک ایت نظری حاصل شد.
یافتهها
با مطااعه و کنکاش موضواات حقوق بشری در حقوق ایرران کره بر.رففره شرده از حقروق
اسال میباشد و در قاا

قانون اساسی ،قانون مدنی و ..تجلییاففه اسرت ،واکراوی رویکررد

1.Documentary
 .2با توجه به آنکه اطالاات مرب وط به دور سو بررسی جهانی پرونده حقوق بشرر ایرران در زمران تنظریم مقااره حاضرر
هنوز در سایت مربوط به شورای حقوق بشر سازمان ملل مفرد بار.ذاری نشرده برود ،ارذا بره جهرت ارد دسفرسری بره
.زارش مفقن و مورق در این خصوص ،پژوهشرگر الجرر .زارشرات مربروط بره دورههرای اول و دو بررسری پرونرده
حقوق بشر ایران(موجود در سایت مذکور را مینا مطااعه و بررسی در نوشفار حاضر قرار داد.

 / 001فصلنامه دوفصلنامه پلیس زن ،سال پانزدهم ،شماره  ،43بهار و تابستان 0311

حقوق اسال و ایران پیرامرون موضروع حقروق زنران ،ممکرن مریشرود .چنانچره مقایسرهای
تطییقری میران رویکررد اسرال و ایرران برا رویکررد غرر در ایرن براره – کره مینرای تنظرریم
کنوانسیونهای بیناامللی حقروق بشرری از جملره کنوانسریون زنران نیرز قلمرداد مریشرود -
صورت پذیرد ،میانی حقوقی مرصوصی در جهت مقابله و رد اتها نقض حقوق بشرر زنران،
آشکار خواهد شد.
یاففههای حاصل از مقایسه تطییقی میان دو منیع حقوقی مذکور مییّن آن است کره تشرابهات
و تعارضاتی میان رویکرد نظا حقوقی ایران و کنوانسیون زنان در خصوص بهرهمندی زنران
از «حقوق فرردی»« ،1حقروق خرانواد.ی زنران»« ،2حقروق اجفمراای»« ،3حقروق فرهنگری و
معنوی»« ،4حقوق اقفصادی»« ،1حقوق سیاسری» 1و در حروزه «حقروقی و قضرایی» 2بره چشرم
میخورد .این تعارضات و تشابهات در جدول  1ارائه شدهاند.

 .1بهطورکلی حقوقی چون حق برخورداری از تابعیت ،حق برخورداری از اقامفگاه و مسکن ،حق آزادی اندیشره ،بیران
و مذه

از جمله مصادیق حقوق فردی افراد – از جمله زنان -قلمداد می.ردد.

 .2حقوق خانواد.ی افراد ،مشفمل بر حقوقی چون :حق تشکیل خرانواده ،حرق برخرورداری از حقروق دوران زناشرویی
چون حق حضانت ،قیمومیت ،طالق و ..میباشد.
 .3حقوق اجفماای مشفمل بر حقوقی چون :حق برخورداری از بیمه و تأمین اجفمراای و حرق برخرورداری از خردمات
بهداشفی  -درمانی می باشد .با توجه به این که زنان یکی از قشرهای آسی

پذیر جامعهاند کره بره حمایرتهرای خراص

احفیاج دارند ،اذا بهره مندی آنان از حقوق و حمایتهای اجفماای مذکور ،حرائز اهمیرت است(افراسریابی و سرجادی،
 ،1393ص . 11
 .4حق سوادآموزی و کس

مدارج باال المی در زمره حقوق فرهنگی و معنوی قلمداد می.ردد.

 .1حقوق اقفصادی زنان که شامل حقوقی چون حق اشفغال ،حق مااکیت ،حق ارث و ..میباشد.
 .1حقوق سیاسی مشفمل بر حقوقی از قییل حق انفخا کردن(حق رأی و حق انفخا شدن میباشد.
 .2حقوق قضایی مشفمل بر حقوقی بدین شرح است :اهلیت حقروقی ،تسراوی در مقابرل قرانون ،برخرورداری از حقروق
مدنی و کی ری ،حق مراکمه اادالنه ،حق قصاص و..
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جدول  :0تعارضات و تشابهات رویکرد نظام حقوقی ایران و کنوانسیون زنان در خصوص حقوق
زنان
موضوع حق

ماده کنوانسیون

تابعیت

9

اقامفگاه و مسکن

11

اندیشه ،بیان و مذه

3

مواد قوانین ایران
 41و  42ق.اساسرررری 991-921 ،ق.
مدنی
 1111و  1114قانون مدنی
اصرررول  24 ،23 ،21 ،3و  21قرررانون
اساسی

تعارضات

تشابهات

*

*

*

*

-

*

 43ق.اساسی،1113 ،1111-1122 ،
حقوق خانواد.ی

 11و 12

 1119 ،1119 -1141 ،1112و

*

*

 1211قانون مدنی
حقوق اجفماای

 14 ،12 ،11 ،11و 11

اصول  21و  29قانون اساسی

-

*

حقوق فرهنگی

 11و 14

اصول  3و  31قانون اساسی

*

*

حق اشفغال

 2 ،3 ،2 ،1و 11

*

*

حق مااکیت

 14 ،13و 11

اصول  41و  42قانون اساسی

-

*

برخورداری از ارث

 11 ،14 ،1،13و 11

 211تا  911قانون مدنی

*

*

حق رأی

2و2

اصل  1قانون اساسی

-

*

حق انفخا شدن

2و2

*

*

اهلیت حقوقی

11

*

*

تساوی در برابر قانون

 2 ،1و 11

*

*

حقوق مدنی و کی ری

11

*

*

مراکمه اادالنه

11

-

*

 22و  43ق.اساسررری ،مررراده  9و 21
ق.کار و ماده  1112ق.مدنی

 91 ،12و  111اساسرررررررررری و 122
انفخابات
 21قانون اساسی 111 ،تا  921قرانون
مدنی
اصول  21و  112قانون اساسی
 294 ،11تا  214 ،491ترا 139 ،293
تا  114و  24قانون مجازات اسالمی
 32تا  111 ،39و  119قانون اساسی

امدهترین موانع پیش روی جمهوری اسرالمی ایرران در اارراق بره ایرن کنوانسریون ،موانرع
حقوقی و وجود اخفالف بین برخی از مواد کنوانسیون با برخی از قوااد و مقررات در نظرا
حقوقی ایران است(مهرپور ،1329 ،ص 221که در امل ،سی
قییل همراهیهای بیناامللی شده است.

ممانعت این کشرور از ایرن
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بهطرورکلی دو مرورد را مریتروان از مروارد اشرفراک کنوانسریون و قروانین ایرران ،پیرامرون
موضوع حق برخورداری از تابعیت دانست :اا

م اد کنوانسیون و نیز قانونهای جمهوری

اسالمی ایران ،با تأکید بر مسرئله حرق تابعیرت بررای زنران ،آن را برهانروان یکری از حقروق
شهروندان(چه زن ،چه مرد به رسمیت شناخفهاند؛ بهطروریکره مراده  9کنوانسریون زنران و
اصول  41و  42قانون اساسی و همچنرین مرواد  991- 921قرانون مردنی جمهروری اسرالمی
ایران ،آن را از حقوق مسلم افراد دانسفهاند که امکان سل
فرقی بین زن و مرد قائل نشدهاند.

آن وجود ندارد و در ایرن مرورد

بند  1مادة  921قانون مدنی که اجازه داده کسانی که

در ایران از پدری که تیع خارجه اسرت و مرادر ایرانری مفوارد شردهانرد و بالفاصرله پرس از
رسیدن به سن هیجده سال حداقل ی

سال دیگر در ایران اقامت کررده باشرند ،تیعر ایرران

شناخفه شوند؛ بر این مینا میتوان  .ت ،ماده مذکور حقوق تعری

شده برای زنان در مراده

 9کنوانسیون زنان را تصریح نموده است ،چرا که از جمله حقوقی که این ماده بر آن تأکیرد
نموده است ،ح

تابعیت زنان ،اد تأریر ازدواج بر تابعیت آنها(اام از بری تابعیرت شردن

زن ،یا ترمیل تابعیت شوهر بر آن و تابعیت فرزندان است.
در کنررار تشررابهات یرراد شررده ،م رراد کنوانسرریون زنرران پیرامررون مقوارره تابعیررت زن ،دارای
ت اوتهایی با م اد قانون ایران میباشد که این ت اوت برآمده از ت راوت در میرانی نظرری و
املی(آرار تابعیت دو منیع مذکور در این باره است .برای نمونه ،با تأمل در فروای مراده 9
کنوانسیون« ،رفع هر.ونه تیعیض الیره زنران» در خرواهیم یافرت کره کنوانسریون آشرکارا از
نظریه «اسفقالل تابعیت زن» پیروی نموده و ترمیل اجیاری یا ناخواسفه تابعیت شوهر را ن ری
کرده است و طیق قسمت اول بند  1ماده  ،9تابعیت زنان نیاید برارر ازدواج با مشکلی مواجه
شود؛ چراکره برا حراکم برودن ت کرر مسراوات میران زنران و مرردان برر کنوانسریون ،هردف
کنوانسیون در این خصروص آن اسرت کره برین زن و مررد در ایرن موضروع ت راوتی وجرود
نداشفه باشد .به نظر میرسد م اد این ماده کنوانسیون با اسفقالل نسیی و اسرفقالل ترا زن در
تابعیت ساز.ار است ،اایفه با این شرط که در صورت اسفقالل نسیی ،هر حقی که برای مررد
وجود دارد ،برای زن هم وجود داشفه باشد و هیی ترمیلی نیاشد .این در حاای است کره در
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قانون مدنی ایران اسفقالل تا زنان در تابعیت پذیرففه نشده بلکه با فرض اسفقالل نسریی ،در
موارد مفعددی به طور ناخواسفه تابعیت ترمیلی و اجیاری بررای زنران تعریر

شرده اسرت.

بدین ترتی  ،بند  1ماده  921قانون مدنی با درج این نکفه که هر زن تیعه خارجی که شروهر
ایرانی اخفیار کند ،تیعه ایران مرسو میشود ،در ارصه امل ،ترمیل تابعیت شوهر بر زن
را تصریح نموده است؛ این در شرایطی است کره بنرد  1مراده  9کنوانسریون ،از دوارتهرای
اضو میخواهد که به زنان حقوق مساوی با مردان در مورد کس  ،تغییرر یرا ح ر تابعیرت
ااطا کند .همچنین ،بند  2ماده  921قرانون مردنی کره آورده اسرت :کسرانی کره پردر آنهرا
ایرانی است ،اام ا ز اینکه در ایرران یرا در خارجره مفوارد شرده باشرند تیعره ایرران مرسرو
میشوند ،با بند دو ماده  9کنوانسیون که مقررر داشرفه «دوارتهرای اضرو بره زنران حقروق
مساوی با مردان در مورد تابعیت فرزندانشان ااطا خواهند کرد» در تعارض است .طیق مراده
 9کنوانسیون ،حقوقی چون ،تساوی در کس
ح

تابعیت ،تساوی در تغییرر تابعیرت ،تسراوی در

تابعیت و تساوی در ااطای تابعیت به فرزندان ،به طور مساوی برای زن و مررد وجرود

دارد ،این در حاای است که بر مینای قانون مدنی جمهوری اسالمی ایرران ،ت راوتهرایی در
آرار تابعیت به این شرح به چشم میخورد :ترمیل تابعیت شروهر بره طرور ناخواسفه(قسرمت
دو از ماده  ، 922ترصیل تابعیت ایرانی برای مرد بهصرورت ارادی؛ امرا ،تغییرر در تابعیرت
زن و ط ل بهتیع تغییر تابعیت شوهر(ماده  ، 924منوط به نس

پدری بودن ااطای تابعیت بره

فرزندان در قانون مدنی ایران و غیررممکن برودن آن از طریرق نسر

مادری(بنرد  4-1مراده

 921و...
در خصوص حق اسف اده از خدمات بهداشرفی و درمرانی کره موضروع مراده  12و اصرل 29
قانون اساسی ایران میباشد و هر دو نظرا حقروقی ،چنرین حقری را بررای زنران بره رسرمیت
شناخفهاند نیز بین رویکرد کنوانسیون و قوانین ایران اخفالفراتی بره چشرم مریخرورد؛ بردین
ترتی

که هرچند بر طیق ماده  11کنوانسیون ،زنان بهرهمند از حقوق تأمین اجفماای هسرفند

و دوات های اضو مکل

به تضرمین حرق اسرف اده از مزایرای ترأمین اجفمراای ،بررای زنران

می باشند ،اما برطیق قانون تأمین اجفماای ایران ،زنان چنانچه در جایگاه بیمه شده اصرلی یرا
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تیعی قلمداد .ردند ،سهم و جایگاهی مف راوت در برخرورداری از مزایرای ترأمین اجفمراای
خواهند داشت؛ بدین معنا که زنان در جایگاه بیمه شده اصلی و تیعری ،از مزایرای بلندمردتی
چون« :مسفمری بازنشسفگی» بهره مند خواهند شرد ،امّرا بهررهمنردی از مزایرای کوتراهمردت
تأمین اجفماای چون «کم

بارداری و زایمان»« ،کم

اائلهمندی» و «بیمره بیکراری» ،در

صورتی که زن بیمه شده اصلی باشند یا تیعی ،ت اوتهایی با یکدیگر دارد .برهموجر

مراده

 12قررانون تررأمین اجفمرراای ،زنرران در شرررایطی کرره بیمرره شررده «اصررلی» قلمررداد .ردنررد ،از
حمایتهای دوران بارداری و زایمان بهرهمند میباشند و آن هم مشروط بر اینکه ا.ر ورف
ی
کم

سال قیل از زایمان ،سابقه پرداخت حرق بیمره شصرت روز را داشرفه باشرد مریتوانرد از
بارداری و حمایتهای دوران شیردهی بهره مند .ردند؛ اایفه بیمه شده بهشررط ارد

اشفغال به کار می تواند از کم

بارداری معادل دو سو آخرین مرزد یرا حقروق بیمره شرده

برای مدت  12ه فه جمعا قیل و بعد از زایمران بردون کسرر سره روز اول اسرف اده کنرد .امّرا
کم

بارداری و زایمان و نیز حمایرتهرای دوران شریردهی ،بررای بیمرهشرد.ان تیعری در

قانون تأمین اجفماای ،اسفخدا کشوری و قانون نظا هماهنگ پرداخت کارکنران دوارت و
قوانین مربوط به نیروهای مسلح(اشکری دیده نمیشرود(اراقی و قاسرمی ،1391 ،ص . 24
همچنین ،زن چنانچه بیمه شده اصلی باشد یرا تیعی(همسرر بیمره شرده اصرلی  ،مریتوانرد از
معاینات طیی و معااجات قیل و بعد از حمل شامل هر.ونه معاینه و معااجه و مداوا و بسفری
شدن در زایشگاهها و بیمارسفانهای بیمههای اجفمراای یرا وابسرفه بره آن سرازمان بهررهمنرد
.ردند .اایفه شرط ضروری بهرهمندی زن از مزایای تأمین اجفماای به تیرع شروهرش ،اریرات
رابطه زوجیت(غاایا زوجیت دائم است و اذا در صورتی که زوجه همسرر دائرم بیمره شرده
مرد نیاشد ،نمیتواند از این مزایا اسف اده نماید و...
در کنار تعارضاتی که میان رویکرد کنوانسیون و قوانین ایران در خصوص بهرهمنردی زنران
از برخی حقوق وجود دارد ،نیاید از «برداشت دو.انره از برخری قروانین ایرران» غافرل شرد؛
چراکه وجود برخی ابهامات حقوقی و ناشناخفه بودن ماهیت حقوقی برخی از قروانین ایرران
نیز در امل ،رویکرد دو نظا حقوقی مورد بررسری را مفعرارض از یکردیگر نمایران نمروده

معصومه رمضانی و همکاران  /تعارضات و تشابهات حقوق بشر اسالمی با حقوق بشر جهانی 001 / ...

است که از جمله آنها میتوان به ابهامات در مقواه حق اشرفغال زنران و حرق تصردی.رری
آنان بر برخی مشاغل سیاسی اشاره داشت .در خصوص حق اشفغال زنان ،برهطرورکلی مراده
(111مینیبر اد تصدی.ری پستهای مهرم و حسرا

مردیریفی  ،مرواد  21ترا  22قرانون

کار(مینیبر ممنوایت بهکرار.یری زنران در مشراغل سرخت و زیرانآور و مراده  32قرانون
ارتش(مینیبر صرف اشرفغال زنران در مشراغل خراص  ،مرواردی هسرفند کره ابهرا حقروقی
پیرامون مقواه تصدی.ری زنان بر مشاغل سیاسی و اجفماای در آن مشهود است کره اایفره،
در تدوین و تصوی

چنین مواد قانونیای آنچه مورد اهفمرا مقرنن بروده ،مردنظر قرراردادن

ت اوتهای فیزیکی و روحی-روانی زنان در مقایسه با مرردان اسرت و ایرن مهرم کره برخری
مشاغل چون سمت رهیری و ریاسرتجمهروری ،باتوجرهبره شررایط و فضرای کراری ،قطرع
بهیقین ،سالمت روحی روانی و جسمی زنان را ترتااشعاع قرار خواهد داد ،چراکه رهیرر و
حاکم اسالمی مسئول اداره جامعره اسرالمی اسرت کره برهموجر
ووای

اصرل  111قرانون اساسری

خطیرر و سرنگینی را براهرده دارد .ازایرنرو رهیرر بایسرفی از ویژ.ریهرا و صر ات

خاصی برخوردار باشد که در اصول  111و  119قانون اساسی بیان شدهاند .در قانون اساسی
بهشرط اکوریت بهانوان یکی از شرایط وایفقیه تصرریح نشرده اسرت ،واری بیشرفر فقهرای
مذاه

اسالمی قائل به ازو مذکر بودن حاکم اسرالمی هسرفند ،چرون قضراوت از شرئون و

ووای

اصلی و اوای حاکم اسالمی و وایفقیه است و سایر قضات نیز از طرف او منصرو

هسفند و مشروایت خود را از وی کس

میکنند ،اذا مشهور فقها برر اشرفراط اکوریرت در

قاضی تصریح نمودهاند ،ازاینرو در حاکم و رهیر جامعه اسالمی نیز اکوریت ،اازاما شررط
است و زنان نمیتوانند مفصدی آن شوند .از سویی دیگر ،چون همه اصول قانون اساسی برر
راایت موازین اسالمی میفنی هسفند و مالک تشخیص موازین اسالمی نیز نظر مشرهور فقهرا
است و مشهور فقها اکوریت را برای حاکم اسالمی شرط میدانند ،به همین جهت میتروان
نفیجه .رفت که بر اسا

قانون اساسی ،زن نمیتواند مفصدی رهیری جامعه ،اسرالمی شرود

و اصول  111و  119قانون اساسی نیز از زنان انصراف دارد .بر این مینا ،از قرانون اساسری بره
طور ضمنی به دست میآید که وایفقیه بایرد مررد باشرد و زن نمریتوانرد ایرن مسرئوایت را
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براهده بگیرد و این تیعریض الیره زنران نیسرت؛ زیررا والیرت و رهیرری در جامعره اسرالمی
مسئوایت خطیر و حساسی است که باید به آن به دیرده امانرت ااهری و ووی ره نگریسرت نره
پست و مقا و امفیاز(جوادی آملی ،1321 ،ص  . 331در خصوص پست ریاسرتجمهروری
نیز ،مواد  3و  2کنوانسیون زنان بر برابرری زن و مررد در برخرورداری از حقروق مسراوی در
مشارکتهای اجفماای و سیاسی و شرکت در انفخابات و داشفن حرق رأی و نرامزدی بررای
رسیدن بهتمامی مسئوایتهای اجرایی و سیاسی تأکید دارد .اطالق این دو ماده با اصرل 111
قانون اساسی ایران که به نظر میرسد شرط اکوریت را برای رئیسجمهور بیان میکند ،در
تعارض است؛ چراکه بهموج

اصل  113ایرن قرانون ،رئریسجمهرور پرس از مقرا رهیرری

ااایترین مقا رسمی کشور است و مسئوایت اجرایی قانون اساسی و ریاست قوه مجریره را
جز در اموری که مسفقیما به رهیرری مربروط مریشرود براهرده دارد .اصرل  111نیرز اارال
میدارد :رئیسجمهور بایرد از میران رجرال مرذهیی و سیاسریای انفخرا .رردد کره واجرد
شرایطی بدین شرح باشد :ایرانیاالصل بودن ،تابعیرت ایرانری داشرفن ،مردیر و مردبّر برودن،
دارابودن حسن سابقه و امانتداری ،تقوا و مؤمن و معفقد به میانی جمهوری اسالمی ایران و
مذه رسمی کشور باشد .این در حاای است که در ت سیر م اد قانون مذکور ،برهخصروص
راجع به ایارت «رجال مذهیی و سیاسی» دو ت سیر و تعییر مف اوت وجرود دارد :اول اینکره،
ادهای معفقدند که قانون.رذار از کلمره رجرال ،معنرای مجرازی آن ،یعنری شخصریتهرا و
چهرههای مذهیی و سیاسی را قصد کرده است و معنای اغوی آن مراد نیست .باتوجهبره بنرد
 14اصل سو و همچنین اصل  21قانون اساسری کره بیرانگر ارزو برابرری مررد در پیشرگاه
قانون است ،این نکفه به دست مری آیرد کره همره افرراد ملرت اارم از زن و مررد یکسران در
حمایت قرانون قررار دارنرد و برا راایرت مروازین اسرالمی از همره حقروق انسرانی ،سیاسری،
اقفصادی ،اجفماای و فرهنگی برخوردارنرد و همچنرین باتوجرهبره ایرنکره بررای نماینرد.ی
مجلس شورای اسالمی و مجلس خیر.ران و اضرویت در شرورای نگهیران و هیئرت دوارت
جنسیت شرط نیست ،میتوان نفیجه .رفت که منظور از رجال در اصرل  111قرانون اساسری
معنای حقیقی آن؛ یعنی جنس مرد نیست ،بلکه معنای مجازی آن مراد است و الت ایرنکره
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به رجال تعییر شده این است که اوال مصرلرت مقطعری دوران تردوین قرانون اساسری اقفضرا
میکرده و رانیا در بیشفر موارد مردان اهدهدار سمت ریاستجمهوری بودهاند ،ازایرنرو بره
رجال تعییر شده است .از سویی دیگر. ،روهری نیرز برر ایرن باورنرد کلمره رجرال در اصرل
(111به معنای مردان در برابر نساء(به معنای زنان به کار رففه است و این ،اسفعمال ا

در

موضوعاه حقیقی و اغوی است و مراد از آن مردان مرذهیی و سیاسری اسرت نره چهررههرا و
شخصیتهای مذهیی و سیاسی ،به همین دایل شامل زنران نمریشرود .پرس مریتروان نفیجره
.رفت چنانچه ماهیت حقوقی چنین مواد قانونیای درک .ردد ،مطمئنا تعییری اشفیاه مینری
بر نقض حقوق زنان در خصوص تصدی.ری مشاغلی خاص در ایران ،مطرح نخواهد شرد.
در خصوص اصل  22قانون اساسی نیز کره بیران کننرده مروارد و شررایطی بررای ممنوایرت
اشفغال زنان میباشد نیز چنانچه با تأمل بیشفر بنگریم ،در خواهیم یافت که آنچه پریش روی
است ،در واقع نوای تساوی حقوقی و رویکرد مشفرک قانون اساسی به حق اشرفغال زنران و
مردان بوده و میین موارد مشفرکی از ممنوایت اشفغال بررای زنران و مرردان مریباشد(شرغل
انفخابی نیاید مخاا

با اسال و مصااح امومی باشد  ،نره صررفا زنران .امرا ارد آ.راهی از

تساوی حقوقی زن و مرد در امر اشفغال در قوانین ایران ،سی

.ردیده که ممنوایت اشفغال

زنان در مقایسه با مردان بهصورت پررنگ ،مطرح و مورد نقد قرار .یرد .چنین وضرعیفی در
خصوص ماده  1112قانون مدنی که به شوهر این اخفیار را داده که زن را از اشفغال بره کرار
منع نماید نیز حاکم است؛ اما چنانچه مادة  12قانون حمایت از خانواده را که چنین حقری را
ب رای زنان در خصروص مرردان قائرل شرده اسرت را در مقابرل قرانون مردنی قررار دهریم ،در
خواهیم یافت که مساوات حقوقی در خصوص زنان و مرردان در امرر اشرفغال راایرت شرده
است ،اما این مساوات ،میفنی بر اداات حقوقی و بر مینای آن برابری و اد اامرال تیعریض
که مورد تأکید در حقوق غر و باالخص کنوانسیون زنان میباشد ،نیسرت ،بلکره در نظرا
حقوقی ایران ،با ارا .ردیدن وضرعیت فیزیواروژیکی ،روانری ،جسرمی و ...زنران ،ترالش
شده اداافی در خصوص آنان مینا قرار .یرد که با ماهیت وجودی آنها در تعارض نیاشد.
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بحث و نتیجهگیری
مقایسه تطییقی انجا شده در قاا

پژوهش حاضر حاکی از آن است که الیرغم تشرابهات

و تطابق هایی که میان حقوق بشر اسالمی با حقوق بشر جهانی پیرامون موضوع حقروق بشرر
زنان وجود دارد ،امّا تعارضات و مغایرتهایی میان این دو نظا حقوقی به چشرم مریخرورد
که در امل ،امکان ااراق ایران به ایرن کنوانسریون را برا چرااشهرایی همرراه نمروده اسرت.
مقوالتی در نظا حقوقی ایران ،مغایر با نظا حقوقی حاکم بر کنوانسیون مریباشرد کره ایرن
مغایرتها میتواند ناشی از وجود تعارضات حقوقی میان دو منیع باشد .ایرن تعارضرات کره
زمینهساز اد همراهی ایران با این کنوانسیونهای بیناامللری .ردیرده ،امردتا ناشری از آن
است که آنچه مینای تدوین کنوانسیون ها و ااالمیه های سرازمان هرای برین اامللری در حروزه
زنان است ،با آموزه هرای دینری و برومی بسریاری از ملرت هرا  -از جملره ملرل اسرالمی  -در
تعارض اسرت؛ چراکره آنچره در اسرناد بریناامللری بررای حمایرت از حقروق زنران مشراهده
می شود ،تأکید و پیگیری م هو «تساوی جنسیفی» است که بر فرایندی از تالش ها برای هرر
نوع اقدا و برنامهریزی برابر برای زنان و مردان در حیطه تقنین ،سیاستها و برنامهها در هرر
مرردوده و هرر سرطح تأکیرد دارد ترا در حیطر تجربره ،طراحری ،اجررا ،نظرارت و ارزیررابی
سیاستهرا و برنامرههرا ،زنران مشرابه مرردان سراخفه شروند و در نهایرت در کلیر قلمروهرای
اجفماای ،سیاسی و اقفصادی ،زنان و مردان از موقعیفی برابر و مشابه بهرره منرد شروند ،مگرر
آنکه ی

ت اوت بیواوژیکی موج رففار مف اوت .ردد .ایرن در حراای اسرت کره حقروق

اسال  ،بر «برابری جنسیفی» تأکید دارد نه تساوی جنسیفی .بر این مینرا در امرل ،کشرورهای
اسالمی از جمله ایران ،در موقعیت هایی امکان همراهی و به تیع آن پرذیرش حقروق تعریر
شده را نخواهند داشت.
در کنار تعارضات و مغایرتهای مرذکور ،برخری ابهامرات و ارد همسروییهرا در ماهیرت
حقوقی دو منیع مذکور نیز به چشم میخورد که در امل ،پذیرش این کنوانسریون از سروی
جمهوری اسالمی ایران و در نفیجه ااراق به کنوانسیون زنان سازمان ملل مفرد را برا مشرکل
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مواجه نموده است و این اد ااراق ،ایران را در مظان هر چه بیشفر اتها نقض حقوق زنران
قرار داده است.
با تأمل در میانی حقوقی مذکور ،دریاففه شد که اد همراهی ایران برا حقروق بشرر تعریر
شده برای زنان در نظا بین ااملل ،میفنی بر مسفندات و ت اسیر حقوقیای میباشد که اصوای
و میفنی بر اسفداللهای حقوقی توجیه پذیری جلوه نموده اسرت کره ادارای غرر مینریبرر
ناقض حقوق بشر بودن ایران را بیارر مینماید .باتوجهبه اسفداللها و مسرفندات حقروقیای
که تعداد آن قابلتوجه نیز میباشد ،میتوان این.ونه نفیجره .رففره کره اساسرا اتهرا مطررح
شده ،مینای حقوقی قابلتوجه و ارر.ذاری در مجامع و مراکم بیناامللی نداشفه امّا در ایرن
میان ،آنچه در تالش است این اداا را بریشازپریش حقروقی جلروه نمایرد ،میرانی و ارواملی
سیاسی چون ،اناد و اامالن وا غر بر الیه ایران ،رویکررد سیاسری و .زینشری نسریت بره
مقواه حقوق بشر در ایران و مانند آن است کره زمینرهسراز آن شرده ترا هرر از چنرد .راهی،
ادااهایی در خصوص نقض حقوق زنان از سوی ایرران مطررح شرود و پرونرده حقروق بشرر
ایران در دسفور کار نهادهای حقوق بشری و بیناامللی قرار .یرد .ایرن در حراای اسرت کره
وضعیت میرانی حقروقی زنران در ایرران و تضرمینهرای قرانونی مربوطره خصوصرا در قرانون
اساسی ،بره نسریت سرایر کشرورهای منطقره خاورمیانره و خلری فرار  ،مطلرو بروده و در
سالهای اخیر ،تروالت چشمگیری در خصوص حقوق زنان در ایران صورت.رففره کره از
امرردهترررین آنهررا مرریترروان برره اقرردا در راسررفای افررزایش اقرردامات حمررایفی قررانونی از
زنان(خصوصا زنان بی سرپرست ،خودسرپرست و معلول  ،دسفرسی زنان به منابع اقفصرادی،
آموزش با هدف از میان بردن تعصیات و بهیود ارتیاطرات در راسرفای ایجراد روابرط مفقابرل
مرفرمانه میان زن و مررد ،آ.راهسرازی و آمروزش در جهرت افرزایش رواداری در اجفمراع،
تالش در جهت از بین بردن باورهای من ی نسیت به زنان ،پیشرگیری از ازدواج کودکران برا
بازبینی قوانین ملی برای مناس سازی سن ازدواج دخفران ،تقویت بسفرهای اشفغال زنران برر
مشاغل خاص از جمله «پلیس زن» برای یاری رساندن به زنان جامعه و در راسرفای آن ارائره
آموزشهای الز و کاربردی به کارکنان پلیس زن برای برخوردی مطلو و توأ با احفرا
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وح

کرامت انسانی زنان و مفعاق

آن افرزایش اافمراد آنهرا بره پلریس زن ،در دسرفر

بودن خدمات حمایفی  -بازپروری برای زنان ،برابری دیه زن و مرد 1و ..اشاره نمود.
بااینوجود ،به جهت رویکرد سیاسی و .زینشی نسیت به مقواه حقوق بشر ،سایر کشورهای
خاورمیانه که در آن ها حقوق زنان از میانی حقروقی مرذکور برخروردار نمریباشرد ،چنردان
ترتفشار بیناامللی نیوده و هر.ز در مظان اتها نقض حقوق بشر قرار نگرففهاند؛ امّا آنچره
در خصوص ایران وضع به.ونهای دیگر است و در امل ،حقوق بشر ،به اهر فشار بر ایرران
بدل .ردیده است.
پیشنهادها :با توجه به وجرود تعارضرات حقروقی میران حقروق بشرر اسرالمی و حقروق بشرر
جهانی(کنوانسیون زنان در امل ،امکان ااراق ایران به این کنوانسیون با چااشهایی مواجه
است و این اد همراهی زمینهساز طرح اتها نقض حقوق زنان از سوی ایرران شرده اسرت.
در ادامه پیشنهاداتی برای مقابله با این چااش ارائه میشود.
الف) الحاق هر چه بیشتر ایران به کنوانسیونهای حقاوق بشاری در حاوزه زناان:

یکی از ارر.ذارترین راهکارهای حقوقی برای همراهی و همگرامی هرر چره بیشرفر ایرران برا
موازین بیناامللی حقوق بشر زنان ،ااراق به کنوانسیونهرای مربوطره ،خصوصرا کنوانسریون
زنان می باشد .در راسفای اجرایی نمودن چنین راهکاری ،الز است در .را نخسرت موانرع
حقوقی پذیرش کنوانسیون از قییل :اخفالف در ت سیر برخی م راهیم حقروقی نظیرر تیعریض،
تساوی حقوق زن و مرد و تشخیص مصادیق آنها ،وجود برخری ابهامرات و ناشرناخفه برودن
ماهیت حقوقی برخی موضواات ،وجود تعارضات و مغایرتهای حقوقی میان نظا حقوقی
ایران و برخی م اد کنوانسیونهای حقوق بشری و ...حلوفصل .ردد.
ب) تجدیدنظر و اعمال برخی اصالحات در قوانین ایران :بهمنظرور بسفرسرازی بررای
همراهی و همگامی و در نفیجه ااراق ایران به کنوانسریونهرای حقروق بشرری ،ارزو انجرا
اصالحاتی در نظا حقوقی ایران ،به چشم میخورد که از آن جمله میتوان به برازنگری در

 .1اایفه این برابری در برخی موارد می باشد و هنوز اسفمنائاتی در این باره  -از جمله در قفل امد -وجرود داشرفه هنروز
به صورت کامل مرقق نشده است.
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قانون مجازات اسالمی اشاره کرد ،چراکه کنوانسیون زنان با مواد زیادی از قرانون مجرازات
اسالمی در تعارض میباشد؛
ج) استفاده از حق شرط بهمنظور الحاق به کنوانسیونهای حقاوق بشاری :از جملره
امکانرراتی کرره برررای کشررورها در جهررت ااررراق برره کنوانسرریونهررای برریناامللرری  -از جملرره
کنوانسیون زنان  -در نظر .رففهشده است« ،حق شرط» میباشد کره بره سری

آن ،کشرورها

میتوانند با اامال شروطی ،اقدا به ااراق به کنوانسیونها نمایند .منطقیترین روش پذیرش
مشروط ی

معاهده بین اامللی آن است که دوات موادی از معاهده را که با مصااح و منافع

ملی و یا میانی حقوقی نظا خود ساز.ار نمی بیند و یرا بره هرر دایرل موجره دیگرر آمراد.ی
اجرای آن را ندارد ،مشخص کند و اد اافزا و تعهرد خرود نسریت بره آنهرا را اارال دارد
تاحدی که این امر منجر به کنار.ذاشفن اهداف اصرلی معاهرده مزبرور نشرود .بنرابراین ا.رر
دوات ایران بخواهد کنوانسیون زنان را تصوی

نماید ،باید دقیقا مواد کنوانسیون و مقررات

آن را بررسی و با قوانین و مقررات جاری خود مقایسره کررده و آنچره را بره اررا مصرااح
جامعه و یا میانی شرع اسال نمیتوان تغییر داد ،مشخص نماید و آن.اه نسیت بره مروادی از
کنوانسیون که در تعارض با این دسفه از قوانین و مقررات هسفند اامال شرط نماید.
قدردانی :بدین وسیله از زحمات اساتید بزر.وار سرکار خانم دکفرر طراهره ابراهیمریفرر و
جنا آقای دکفر اردشیر سنایی صمیمانه تشکر مینمایم؛ همچنین بر خود الز مریدانرم از
جنا آقای دکفر رضا ص ریشاای به جهت راهنماییهای به دریغشان سپاسگزاری نمایم.
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