الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ،فرصت ها و تهدیدها
*

دکتر جعفر قامت
پرتو صابری قمی

**

چکیده
توسعه منابع انسانی یکی از عوامل مهم دستیابی بهه توسهعه یایه ا ت متهواز مهی با ه ت
د این استا موضوع زنا بعلت مسئولیت سهنیین اتتاهاعی ت نهانوادای از اتایهت تیه ا
برنو دا است .با توته به بی ع التی تا یخی که موتب دت ِ باطل د
برا دستیابی به فرصتها ت امکانات برابر

ت توانان

زنها

 ،بایسته است که توامع برا تبرا ایهن نسهرا

عظیم که بشریت از آ نج می برد با نیر ی تی ت برنامهتا م ت زمینه مشا کت کامهل زنها
ا د امر توسعه تهت دستیابی به حقوق انسانی ت اساسی آنا فراتم آت ن .
یکی از اام تا اساسی د سطح تها تصویب کنوانسیو
 9191م توسط مجاع عاومی سازما ملل متح می با
اتفاق کشو تا تها به این کنوانسیو ملحق

فع تبعهی

از زنها د سها

که د حها حاضهر نیهر بریهب بهه

ان  .ت ح تد یک سوم از آنها بها صه ت

اعالمیه تا یا بیانیه تا یک تانبه آثها حقهوبی برنهی از مهواد کنوانسهیو

ا د مهو د نهود

استثناء یا تع یل ت ب ین ترتیب با حق تحفظ به اترا آ تات ااا ته ان .
*

استادیا ت عضو تیئت علای ارت علوم سیاسی دانشک

علوم سیاسی دانشیا آزاد اسهالمی تاحه تههرا

مرکر  ،تهرا  ،ایرا
** دانش آمونته کا ناسی ا

فقه ت حقوق اسالمی دانشیا آزاد اسالمی تاح تهرا

اا
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این مقاله د ص د است به بر سی این امر بپردازد که د کشهو مها تهم بها توتهه بهه
فرتکش کرد بحث تا داغ مخالفا ت موافقها نسهبت بهه الحهاق کنوانسهیو
تبعی

فهع

علیه زنا تصایم عقالیی ارفته ود تا مخالفا نظهام نتواننه بها دسهت آتیهر

برا داد این مسئله ،ایرا اسالمی ا موافق تبعی
اسالم ت ایرا

علیه زنا معرفهی نااینه ت رههر

ا مخ تش کنن .

واژگان کلیدی :کنوانسیون رفع تبعیض ،سازمانهای بین المللی ،ایـران ،زنـان،
قانون اساسی
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مقدمه
کنوانسیو

فع کلیه ا کا تبعی

علیه زنا یک معات

بینالاللی است که د ۸۱

دسامبر  79( ۸۱۹۱آذ  " )9531بطعنامه اا  53/911مجاع عاومی سازما ملهل
متح " مو د یذیرش مجاع عاومی سازما ملل متح برا ارفهت.تهاکنو تنهها هش
کشو ایرا  ،سومالی ،سودا  ،نائو ت ،یاالئو ت تونیا به این کنوانسیو ملحهق نشه انه .
بطر آنرین کشو

است که د  ۹۱آت یل  ۹۰۰۱به این کنوانسیو ییوسته اسهت .ایهن

کنوانسیو مهاترین معاته

ملهل متحه د مهو د تبعهی

تنسیتی ا اینیونه تعریف میکن « :بائل

تنسهیتی اسهت ت تبعهی

به تراونه تاایر ،استثناء یا مح تدیت بر

مبنا تنسیت د زمینهتا سیاسی ،ابتصاد  ،اتتااعی ،فرتنیی ،م نی ت یا تهر زمینهه
دییر»کایته فع تبعی

علیه زنا نهاد برا نظا ت بهر حسهن اتهرا ایهن معاته

است که به موتب ماد  ۸۹کنوانسیو تأسهی
اصلی این کایته بر سی ارا ش تها

سهی

ه

ت دا ا  ۹۲عضهو اسهت .تفیفهه

از کشهو تا عضهو کنوانسهیو ت ا ائهه

ییشنهادتا یا توصیهتا کلی بر اساس بر سی ارا شتاست .ارا ش به کایته بای یک
سا ی

از تصویب یا الحاق ت ی

بخوات صو ت یذیرد.یرتتکل انتیا

از آ تر رها سا یکبا ت یا تراها کهه کایتهه
کنوانسیو امحا کلیه ا کا تبعی

یک برا داد تنبی کنوانسیو است که دتلت تا عضو آ صالحیت ا د

علیه زنا
سی ای بهه

کایات ا خاص مییذیرن  .این یرتتکل د اکتبر  ۸۱۱۱مو د یذیرش مجاهع عاهومی
سازما ملل متح برا ارفت ت از دسامبر  ۹۰۰۰به اترا د آم ت تاکنو  ۱۹دتلهت بهه
آ ییوستهان .
مجاع عاومی سازما ملل متح د  9نوامبر سا  9199اعالمیه فع تبعی

اد

یک مق مه ت  99ماد به تصویب سان تد سا  9197دبیرکل سازما ملل ازکایسیو
مقام ز

نواست تا نظر دتلتها عضو ا نسبت بهه هکل ت محتهوا یهک سهن بهین

الاللی د زمینه حقوق زنا تویا ود.کنوانسیو مشتال بر یک مق مه نسبتاً طهوالنی ت
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ش بخش د  ۲۰ماد میبا

د مق مه از یک سو به اسهناد مههم بهین الاللهی رهو

منشو ملل متح  ،اعالمیه تهانی حقوق بشر ت میثابهها بهین الاللهی حقهوق بشهر بهر
کرامت ت ا زش انسانی تر فرد انسهانی اعهم از ز ت مهرد ت برابهر ز ت مهرد از ایهن
ت از سو دییر مصلحت تامعه بشر ت حفهظ ت تقویهت نهانواد ت

حیث ا ا

حتی تحکیم صلح ت امنیت بین الاللی د ارت یذیرش ت اتهرا تسهات حقهوق ز ت
مرد ت فع تبعی

اعالم اردی

ناص ت د وا بر زنا
است د بن

ت بر فلای که د طو تا یخ ت به نصوص د

رایط

فته ت تاچنا نیر ادامه دا د ت بای د فهع آ کو هی تاکیه

از مق مه آم

است " :تبعهی

علیهه زنها  ،نهاب

حقوق ت احترام به کرامت انسانی است ت مانع رکت زنا د

اصهو برابهر

رایط مسات با مهردا

د زن ای سیاسی ،اتتااعی ،ابتصاد ت فرتنیی کشو نیر استرش سهعادت تامعهه ت
نانواد

"د فهراز دییهر ":سههم عاه

تامعه،که تا کنو کامالً ناسایی نش
بر سی ییشرفت تا حاصل

زنها د تحقهق فها نهانواد ت ییشهرفت

است .به موتب ماد  99کنوانسیو بهه منظهو

د اترا مواد کنوانسهیو  ،کایتهه « فهع تبعهی

از

زنا » از  75کا ناس دا ا صالحیت ت هرت انالبی تاال د زمینه تا مربهو بهه
کنوانسیو تشکیل می اردد .کا ناسا یاد

به تسیله دتلهت تها عضهو از میها

اتباع کشو ا انتخاب می ون ) http://www.un.org( .
عبا ت «تبعی

علیه زنا » د این کنوانسیو به تراونه تاایر ،استثناء (محرتمیهت)

یا مح تدیت بر اساس تنسیت که نتیجه یا ت ف آ ن ه دا کرد یا لغو ناسهایی،
بهر من

 ،یا اعاا حقوق بشر ت آزاد تا اساسی د زمینهتها سیاسهی ،ابتصهاد ،

اتتااعی ،فرتنیی ،م نی ت یا تهر زمینهد دییهر توسهط زنها صهرف نظهر از تضهعیت
زنا ویی ایشا ت بر اساس تسات میا زنا ت مردا  ،اطالق میاردد.کنوانسهیو
تبعی

فهع

علیه زنا که مشتال بر یک مق مه ت سی ماد است د مهاد ات آ مقصهود از

عبا تِ "محو تبعی

علیه زنا " محو تراونه تاهایر ،اسهتثناء ت محه تدیت براسهاس
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تنسیت است .مواد دتم تا انردتم آ نیر بر تسات زنا ت مردا د تاامی زمینهه تها
تاکی کرد است .تاکنو تع اد زیهاد از کشهو تا عضهو سهازما ملهل متحه  ،ایهن
کنوانسیو

ا یذیرفته ان .الزم به ذکر است که برنی از مواد ایهن کنوانسهیو بها احکهام

اسالمی ،ا ز ها انالبی ت بوانین کشو تا مختلف مغایرت دا د.

آثار عضویت در این کنوانسیون
تح کلی حاکم براین معات  ،تسات از تایع تهات بین ز ت مرداست ت تراونه
تاایر ت استثنا ت مح تدیت براساس تنسیت بین ز ت مهرد ا نفهی مهی کنه ت بهوانین
م نی ت کیفر حتی بانو اساسی اکه مغایر با معات

با  ،مو د سوا برا می دت

ت بر تغییر ت اصالح کلیه برنامه تا دتلت تعالکرد ت فرتنگ نظام اسهالمی د تههت
تضاین تحقق کامل تسات بین ز تمرد تاکی دا د .از آنجایی که یکی از اته اف کلهی
حاکم برمعات ات تکنوانسیو تا بین الاللی،استان ا د کهرد دیه ااتها ت بیهنش تها
ت ت هابا ناستیا غربی ت مبتنی بر فرتنگ غهرب اسهت ت ته ف آ تغییهر ت یکسها
ساز فرتنگ توامع با الیوتا ییش سانته است .ت د مرحله بع  ،ت ف آ نانواد
است که مهاترین یاییا حفظ ا ز ها ملت تاست ت دتلتها حافظ این مجاوعهه مهی
با ن ; سیاستها بین الاللی استکبا د ص د است با اسهتفاد از ایهن اتهرم ،دتلتهها ا
تحت فشا برا داد ت از طریق فراایر ت او معات ات بین الاللی ،دتمنبهع دییهر
یعنی نانواد ت مذتب ا نیرتضعیف ت تسخیر کن .
با این توصیف ،عضویت د این کنوانسهیو ضهر تا بر اهی ا متوتهه تامعهه ت
مردم مسلاا نوات کرد که عوا ض آ تا سهالیا طهوالنی بابهل تبهرا نیسهت .ایهن
ضر تاعبا تن از:
الف  -تغییر د بعضی اصو بانو اساسی که بیانیر نظر اسالم د مو د ز ت مرد است.
ب -فسخ بعضی از مواد بانو م نی تکیفر مبتنی برنظراسالم تتهاییرینی بهوانین

081

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

غربی مانن ا ث ،طالق ،صیانت تغیر .
ج  -دنترا می توانن ب ت حجاب فاتر ون .
ب-کشورهای عضو کنوانسیون
بر اساس آنرین آما منتشهر ه

از سهو سهازما ملهل متحه  ۸۱۸کشهو  ،بهه

کنوانسههیو ییوسههتهان ه ت از کشههو تا اسههالمی نیههر  ۱۸کشههو بههه عضههویت آ د
آم ان ،کشو تایی که د حا حاضر ،عضو این کنوانسیو نیسهتن ت بها الحهاق بهه آ
مخالفت می کنن عبا تن از :ایرا  ،ترایر ما ا  ،موناکو ،عاّا  ،یاال  ،فلسهطین ،بطهر،
سومالی ،سودا  ،تونیا ،اما ات ،آمریکا ت برتنی دا السالم.از کشو تا مهم غیراسالمی،
فقط آمریکا کنوانسیو

ا نپذیرفته است .بعضی از کشو تا اسالمی که برا اسهت بهه

کنوانسیو ملحق ون ت یا فقط کنوانسیو

ا امضا کهرد انه  ،عبا تنه از :آذ بایجها ،

آلبانی ،ا د  ،ازبکستا  ،الجرایر ،ان تنر  ،یاکستا  ،تاتیکستا  ،عراق ،عربستا  ،کویت،
مالر  ،مصر ،یان ت نیجریه.
به طو کلی ،بیشهترین تعه اد کشهو تا اسهالمی عضهو کنوانسهیو

ا کشهو تا

اسالمی عربی تشکیل می دتنه یعنهی از  79کشهو عربهی 99 ،کشهو کنوانسهیو

ا

یذیرفته ان ت از  97کشو آسیایی 99 ،کشو ت از  99کشو آفریقهایی 93 ،کشهو بهه
کنوانسیو ییوسته ان  .د اینجا الزم است که کای دبیق تر د مو د نحو کنتر اتهرا
مواد کنوانسیو از طرف کایته  1CEDAWتوضیح داد
میتوا افت د میا معات ات حقوق بشر ت به تی
بشر یه

ود.
ش معات

اصلی حقهوق

از کنوانسهیو حقهوق کهود کهه دا ا  ۸۱۹عضهو ت بیشهترین عضهو ا

دا است ،کنوانسیو حقوق ز از ایهن حیهث د مقهام دتم بهرا دا د .تهالش اسهترد
سازما ملل برا اینکه تا سا  ۹۰۰۰کلیه دتلتها عضو سازما ملل به عضهویت ایهن
1

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women.
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کنوانسیو د آین به موفقیت کامل نرسی  .طبق ماد  ،91دتلت تا عضو کنوانسهیو
مت عه می هون ارا هی د نصهوص ابه امات تقنینهی ،بضهائی ت اترائهی ت سهایر
اب امات انجام

د استا مفهاد کنوانسهیو ت ییشهرفت تها حاصهل ه

سی ای د کایته به دبیر کل سازما ملل متح تقه یم کننه  .یه

بهرا

از تسهلیم اهرا ش

کتبی دتلت عضو ،تبت سی ای تعیین می ود ت نااین اا دتلت ارا ش می دتنه
به این صو ت که د کایته حضو می یابن ت فاتا افها اتی د مو د ارا ش نود به
کایته ابراز می دا ن  .ی

از طرح ارا ش ،کایته مالحظات ت نظرات کلهی نهود ا د

مو د کل ت محتوا ارا ش بیا می کن  .د برنی موا د ،ماکن است نسبت به بیه
ت ر تای ی که دتلت عضو کنوانسیو تا د کرد  ،افها نظر کن ت امکا تج ی نظهر
د آ تا ا مطرح ناای  .سپ

اعضا کایته سؤاالت نهود ا د ابطهه بها تهک تهک

موا د مطرح می کنن ت نظر نود ا به این موضوع معطوف مهی سهازن کهه تضهعیت
موتود ز

ا د کشو ارا ش دتن

به دست آت ن ت ببینن تابعا مسهئله تبعهی

د

ره ح ت د ره سطحی بهرا دا د .کایتهه نهه تنهها از دتلهت ،بلکهه از سهازما تها
غیردتلتی ت نهادتا مستقل نیر می توان اطالعاتی د مو د تضعیت زنا کسب ناای .
ارره به فاتر تاام ابعاد حقوبی ت اتتااعی زن ای زنا
آنکه امو من ج د آ به صو ت کلی بیا

ا د برمی ایرد ،اما بهه دلیهل

ان  ،به تضوح مشخص نای اردد کهه

سیاست تا ت لوازم اترا مواد کنوانسیو ریست .بر سی تذکرات کایته به کشهو تا
اونااو د این زمینه مفی نوات بود.

کنوانسیون و مغایرت آن با حقوق و قوانین داخلی
بانو اساسى تاهو ى اسالمى ایرا نیر با توته به فلم مضاعفى که د طو تا یخ
بر زنا

فته است ت با توته بهه منرلهت ت تاییها تاالیهى کهه ز د ان یشهه ت نظهام

اسالمى دا د ،توته ناصى د مق مه ت اصو نود به حقوق ت تاییا زنا ناود ت بهه
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آنا د را روب موازین اسالمى حق مشا کت د حاکایت ت فعالیتتهاى اتتاهاعى،
سیاسى ،فرتنیى ت ابتصادى داد است ،مق مه بانو اساسهى تاههو ى ایهرا بهر ایهن
نکته تاکی ت زی

که زنا به دلیل ستم بیشترى که تا کنهو د نظهام طهاغوتى متحاهل

ان  ،از استیفاى حقوق بیشترى برنو دا نواتن

ه  .ت از طرفهى" ز " از حالهت

ابرا بود براى ا اعه مصرفزداى ت اسهتثاا نها ج ه

ت ضهان بازیهافتن تفیفهه

نطیر ت یرا ج ماد ى ،د دی اا اسالمى از ا زش تکرامتى تاالتر برنو دا نوات
کنوانسیو

فع تر اونه تبعی

علیه زنا ت بانو اساسی تاههو

این امر مشترکن که تر دت تبعی

.

اسهالمی ایهرا د

مبتنی بر تنسیت ا بین ز ت مرد نفی می کنن ت د

ص د تامین حقوق م نی ت سیاسی زنا تستن تلی د تفسیر عبا تهایی ماننه تبعهی

،

تسات حقوق ز ت مرد ت تشخیص مصادیق آنها (مهریو  )791 : 9593،بها یکه ییر
تعا ض ت

ت اساسی دا ن که البته این ت ا از انتالف دت سن د مبانی(حسهینی،

 )993: 9511تمنابع است که طرح آ فرصت دییر

ا می طلب  .به صراحت تأکیه

که «د تع اد از کشو تا تها « ،حقوبی بانونی بنیهادین زنها » از تالهه حهق
است».

أ ت حق مالکیت تنوز یذیرفته نش

د حالی که د اسالم این دت حق اساسی ت بنیادین از یانرد بر ییش بهه سهایت
نانته

 ،د برنی کشو تا اسالمی ارره به نهاطر کهج فهاهی «حهق أ » بهه

سایت نانته نش  ،تلی د تاهو

اسالمی ایرا نو هبختانه از ابته ا (بها تتهود

ا کج فهمِ م عی دین ا

) امام ناینی( ) بر این حق اساسی ت بنیهادین

مخالفت ع

تأکی دا ت.بنا بر ماد دتم این کنوانسهیو «حکومهت تها عضهو ،موفهف بهه انجهام
اب امات الزم برا احقاق اصل برابر میا مردا ت زنها د بهوانین اساسهی ت ملهی ت
سایر بوانین نود می با ن ».تاهو

اسالمی ب ت اینکهه عضهو کنوانسهیو با ه  ،از

ابت ا ییرتز انقالب تا امرتز د بسیا

از بوانین م نی ،ترایی ت حقوبی نود بهرا

احقاق حقوق انسانی ز بازنیر کرد  ،اصهالحات فراتانهی انجهام داد امها تنهوز (بهه
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اعتراف تاه مسئوال نظام) کاستی تایی تتود دا د که بای مهو د بهازنیر ت اصهالح
برا ایرد.
امام ناینی ا ا ناودن که د نظام اسالمی ز تاا حقوبی ا دا د که مهرد دا د:
حق تحصیل ،حق کا  ،حق مالکیت ،حق أ داد ت حق أ ارفتن.از [نظهر حقهوق
انسانی ،تفاتتی بین ز ت مرد نیست ،زیهرا کهه تهر دت انسهانن ت ز حهق دنالهت د
سرنو ت نویش ا تاچو مردا دا د .البته د بعضی موا د تفاتت تهایی بهین ز ت
مرد تتود دا د که به حیثیت انسانی آنها ا تبها ن ا د.اسهالم ز

ا مثهل مهرد د تاهه

ئو  ،تاا طو که مرد د تاه هئو دنالهت دا د ،دنالهت مهی دته .با توتهه بهه
تأکی تا مکر بنیانیذا فقی تاهو

اسالمی ،کشو ما از م افعا «حقوق انسهانی ت

بنیادین» زنا است.
ازآنجا که نظریه یردازا اصل تسات ز ت مرد ،د

نانت حقیقت ایهن دت موتهود ت

نقش تابعی آنها د نظام آفرینش به نطا فته ان  ،نتوانسته انه عه الت ا بهین ایهن دت
تن

بربرا کنن  .این مسئله موتب

تحی فرسود

است که زنا بیش از مردا از نظر تسای ت

ت آسیب ببینن  .این تابعیتی است کهه برنهی ان یشهان ا ت حتهی

فاینیست تا یست م

نیر به آ اعتراف کرد ان  .آنها افته ان اعاا برابهر میها

ز ت مرد ،آ دت ا د تاییا حقیقی نود برا نای دت  ،بلکهه نهوعی بهی عه التی ت
فلم علیه آنهاست .نیرش اسالم از تاین منظر با دی اا لیبرالیسم تفاتت دا د .آنچه که
غرب ا د تحقق ع الت بین ز ت مرد به رالش می کشان  ،این است که ز ت مهرد ا
ازتاامی تهات با یک ییر یکسا می دان  .د حهالی کهه د اسهالم ،ز ت مهرد از نظهر
تویت انسانی یکسا تستن  ،د نتیجه ،د

سی

به کاا انسانی ت کسب م ا ج علای

ت معنو  ،از رایط یکسانی برنو دا ن  .اما ز ت مرد باتوتهه بهه نقهش متفهاتتی کهه
تریک از آنها د نظام آفرینش دا ن ،دا ا تی ایها ناصی نیر تستن  .به این ترتیهب،
ز ت مرد نه تنها د بع تسهای ،بلکهه د ابعاداونهااو احساسهی ،تحهی ،ذتنهی ت
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به اونه ا از تم متاایرن .افتنی است این تفاتت نقش تا به منرله برتر یکی

بر دییر نیست .از نیا اسالم ،این تفاتتها ،منشاء ییون میا این دت تن

است .آنهها

مکال یک ییرن  ،رراکه نیاز متقابل ،عامل اصلی ا تبا انسانها با یک ییر است ت ز ت
مرد نیر از این باع

مستثنی نیستن  .تا ار  ،تانشناس آمریکایی د کتاب معهرتف

نود" مردا مریخی ت زنا تنوسی " برنو د ت کشاکش بهین ز ت مهرد ا از زمهانی
می دان که آ دت ،تفاتتها نود ا فراموش کردن  .آیت اهلل نامنهه ا  ،تبهر انقهالب
اسالمی ،د با تفاتتها ز ت مرد می فرماین  " :مسأله ا زشاهذا ى بهه اصهالت ز ،
ز بود  ،براى ز یک ا زش تاالست یک اصل است .به تیچ تتهه تشهبه بهه مهردا
براى ز ا زش به حساب ناى آی تاچنا که براى مردتها تشهبه بهه زنها ا زش بهه
حساب ناى آی  .ترک ام نقشى دا ن

ترکه ام تاییها ت طبیعتهى دا نه ت مقصهود از

تضعیت ناص آنها د آفرینش حکیاانه الهى مهو د نظهر بهود کهه ایهن مقصهود بایه
برآت د

ود این مسأله مهم است"( .بیانات تبر معظم انقهالب اسهالمی )9511زنها

د دنیا ت ی علیرغم برابریها فاتر  ،از نابرابریها ینها
نابرابریها ینها  ،خصیت ز

نهج مهی برنه  .امهرتز

ا نرد سانته است .حا  ،تا این یرسش بابی اسهت

که آیا د این کنوانسیو  ،تایی برا نابرابر تا ینها د نظر ارفته

اسهت الزم

به ذکر است که د اتالس یکن د سا  9113اعتراضات متعه د نسهبت بهه بحهث
تسات ت برابر ز ت مرد مطرح

ت برنی از نااینه اا کشهو تا بهه مخالفهت بها

مبانی کنوانسیو برناستن  .از تاله نانم ا ت تیر ،نااینه

یا لاها کانهادا ،تلسهه

اتالس ا تر کرد ت د تاع نبرنیا ا رنین افت ":بای سعی کنیم تفاتت بین ز
ت مرد ا حفظ کنیم ،تاانیونه که این تفاتت د نلقت تتود دا د.رو این تفاتتها مها
احفظ نوات کرد.نانم ا ت افرتد:بر اترین مشکل مازنا کانهادایی ،بحهث تسهات
اسهت بههه نهاطر اینکههه زنها تا دعرصههه تهایی ه

ان کهه کا تهها

میدتن " .آیت اهلل نامنه ا د مو د مقام انسانی ز ت یکسا بود

هکنن

انجههام

ا تکامل برا ز
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ت مرد ،می فرمای  « :ما برا ز ا زش تابعی انسانی بائلیم .ما میا ز ت مهرد تفهاتتی
بائل نیستیم .معتق یم ز ت مرد تر دت انسانن ت می ا تکامل تیشا باز اسهت تررهه
تالش کنن  ،ترره زحات بکشن ت ترره به سات ن ا ییش برتن  ،بهه تاها انه از
ت تکامل یی ا نواتن کرد"(.بیانات تبر معظم انقالب اسالمی )9511

تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی و بین المللی
د بانو اساسی تاهو

اسالمی ایرا که بر اسهاس مهوازین اسهالمی تنظهیم ه ،

تسات ب ین معناست که تر انسانی اعهم از ز ت مهرد بایه از فرصهتها ت زمینهه تها
ت تکامل ت سهی

بهه کاهاالت تتهود برنهو دا با ه ت

مناسب تکافی برا

تنسیت تیچ یک از ز ت مرد ،مانعی برا

به این مطلوب تاال نیست ت ترکه ام

سی

که از فرصتها بهتر استفاد کن به برتر ت
تسات ز ت مرد از تهات مختلف ت فع تبعی

ت کاا بیشتر دست نوات یافت.مساله
بین آنا د برنهو دا

از مواتهب

زن ای ت حقوق اتتااعی ت سیاسی د اسناد حقوق بشر سهازما ملهل ،منشهو ملهل
متح یا اعالمیه تهانی حقوق بشر ،میثاق بین الاللهی حقهوق مه نی ت سیاسهی ،میثهاق
بین الاللی حقوق ابتصاد  ،اتتااعی ،فرتنیی ت ...مطرح

ت مو د تاکی برا ارفتهه

است .با این تتود طرف ا ا تسات کامل حقوق ز ت مرد ،این اسهناد بهین الاللهی ا
کافی برا تامین تسات حقوق زنا ت زدتد تر نوع تبعی

علیهه زنها ن انسهتن .لذا

تسات به ایهن معن اسهت کهه تهر یهک از ز ت مهرد از حقهوق ت تکهالیف مناسهب بها
تی ایتا تکوینی ا برنو دا

ون ت ریر بر آنا تحایهل نیهردد .کا کردتها

متفاتت ز ت مرد ت نقش تکایلی آ دت برا یی ییر ت ایجاد تواز ت تعاد د نظهام
تستی ،تفاتت تا ز ت مرد د برنی از حقوق ت تکالیف ا ضرت
عین ع الت است نه فلم ت تبعی

تا سعی د زدتد ت از بین برد آ

دییر مساتات ت برابر دت معنا دا د( :فضل اهلل9371 ،ق)59 :

می سازد ت این
ود .به عبا ت
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تر انسانی اعم از ز ت مرد بای از فرصتها ت زمینه تا مناسب تکافی برا
تکامل ت سی
مانعی برا

به کااالت تتود برنو دا با
سی

استفاد کن به

ه ت

ت تنسیت تیچ یهک از ز ت مهرد

به این مطلهوب تاال نبا ه ت ترکه ام کهه از فرصهتها نهود بهتهر
ت کاا بیشتر دست نوات یافت ت از دییر برتر نواته

ه .

د اسالم مال فضیلت ت برتر تقو ت آ استیی به فضائل انسانی ت انالبی است ،نه
ز یا مرد بود  .نه ز بود به نود نود نقص محسوب می هود ت نهه مهرد بهود
کاا  .از طرف دییر تسات ت برابر حقهوق ز ت مهرد د بهانو اساسهی تاههو
اسالمی ایرا مقی به عایت موازین اسالمی است ت این نیرش ،با بردا ت کنوانسهیو
ت سایر اسناد بین الاللی از تسات حقوق ز ت مرد متفاتت است .طبهق اصهل رهها م
بانو اساسی ،اصل اسالمی بود بوانین بر تاه اصهو بهانو اساسهی حهاکم اسهت ت
اصو دییر بای د یرتو آ تفسیر ون  .اصهل بیسهتم بهانو اساسهی نیهر بهر عایهت
موازین اسالمی تاکی دا د«:تاه افراد ملت اعم از ز ت مرد یکسها د حاایهت بهانو
برا دا ن ت از تاه حقوق انسانی ،سیاسی ،ابتصاد  ،اتتاهاعی ت فرتنیهی بها عایهت
موازین اسالم برنو دا ن  ».اصل بیست ت یکم تم دتلت ا موفف به تضهاین حقهوق
ز د تاام تهات با عایت موازین اسالمی ناود است .نتیجه آ که تفسهیر ت برائهت
کنوانسیو از مفاتیای تاچو تبعی
اساسی تاهو

 ،برابر ت تسهات ز ت مهرد بها تفسهیر بهانو

اسالمی ایرا از این مفاتیم بسیا متفهاتت ت متعها ض اسهت .ت ایهن

تعا ض د تفاتت دت سن  ،د آمهوز تها ،توصهیه تها ،نتیجهه ایهر تها ت تشهخیص
مصادیق ،تاثیر فراتانی دا د ت به تعا ض ت
تاهو

برنی از مواد کنوانسیو با بانو اساسی

اسالمی ایرا می انجام .تسات د زن ای سیاسی ت عاومی امل:

الف -دت عضو به زنا حقوق مسات با مردا د برابر بانو اعطا میکن :
 . 9دت عضو د امو م نی به زنا انتیا ات ت امکانهات بهانونی دبیقهاً یکسها بها
مردا ت نیر رایط مسات برا بهر بردا

از این انتیا ات ت امکانات اعطها نواتنه

الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ،فرصت ها و تهدیدها
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کرد.دت عضو برا انعقاد برا داد ت ادا امال برا زنا حقوبی برابر با مهردا بائهل
ت با ایشا د کلیه مراحل داد سی د داداا تا تمراتع بضائی به صهو ت یکسها
فتا نواتن کرد.
 .7دت عضو موافقت مینااین که کلیه برا دادتا ت سایر اسناد نصوصی از تر نوع
که دا ا اثر بانونی بود د تهت مح تدکرد امکانات بانونی زنا با  .کا لم یکن
تلقی اردد.
 . 5دت عضو به منظو فع تبعی

از زنا د کلید امو مربو به ازدتاج ت تابهط

نانوادای کلید اب امات مقتضی ا به عال نواتن آت د ت به تیه بهر اسهاس تسهات
مردا ت زنا موا د ذیل ا تضاین نواتن کرد:
الف .حق یکسا برا ت تد به ازدتاج
ب .حق یکسا به حقوق ت مسئولیتتها یکسها د مهو د بیاومیهت ،حضهانت،
سریرستی ت به فرزن ارفتن کودکا ت یا موا د مشابه با این مفاتیم د حقهوق ملهی ،د
کلیه موا د منافع کودکا از اتلویت برنو دا نوات بود.
ج .حقوق یکسا برا زتتین نسبت بهه مالکیهت ،حهق اکتسهاب ،مه یریت ،سریرسهتی،
بهر من

ت انتقا ملک اعم از این که اییا با

ت یا ترینها د بردا ته با .

مبانی حقوقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
این کنوانسیو دا ا بن تا اونااونی است ،موا د حاکم بر این کنوانسیو ،تسات
ز ت مرد از تایع تهات است تتشابه ت تاانن
ت مح ه تدیت مبتنههی بههر تنسههیت اسههت .بههرا
9191میالد د کنفران
آ برا تقاء مقام ز تاکی

د تاه تهات ب ت تراونه اسهتثناء
سههی

بههه ایههن ات ه اف ،د سهها

تهانی حقوق بشر د تهرا بطعنامه ا تصهویب ه کهه د
بود ت آ

ا از طریق ایجهاد تغییهر د نیر هها ،عهرف ت

بوانین سنتی ت مذتبی نواستا بودن ت این بطعنامه منجربه معات

ا د سها 9191
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میالد ( )9531اسی

که به عنوا «کنوانسیو

فع تبعی

علیه زنا نام ارفهت»

کنوانسیو تاکی بر انتال مرد ت ز د میادین ت ز هی ،آموز هی ،ابتصهاد  ،محهیط
کا  ،اتتااعی ت تفریحی دا د .د ادامهه فعالیهت ایهن کنوانسهیو بهرا تههانی کهرد
یکن د سا  ،9593د سن تنظیای یایا این کنفهران

فعالیت نود د کنفران

می ود که «حقوق ز ترءالینفک » حقوق بشر است ت طرفه ا ا انجانه

بیه

«حقهوق

تنسی » ت «ارایش تهت ایر تنسی » د سن یکن سعی کردن کهه ایهن دت ا تهرء
حقوق ز بلا اد نااین ت به تاجن
الاللی بخشن  .د کنفران

بهاز ت آزاد

تابهط تنسهی مشهرتعیت بهین

یکن ،یک سن  597ماد ایهی تنظهیم ه .مادلین آلبرایهت،

تزیر نا ته اسبق آمریکا د سازما ملل کهه بهه عنهوا نااینه

آمریکها د کنفهران

تهانی حقوق ز د سا  9593د یکن رکت کهرد بود،افهت« :اته اف کنفهران
تهانی حقوق ز د

استا سیاسهتها دتلهت آمریکهاتنظیم ت اتهرا اردیه

اسهت».

(مهریو )703 :4731
این سخن ا با بساتی از سخنا
که مرموفقیت ایشا نترسی

تبرکبیر انقالب اسالمی ،حضرت امام ب س سهر

از ب تها بییانه بهود ،مقایسهه مهی کنهیم .ایشها مهی

فرماین  « :اساسا تر تشهکیالتی کهه ایهن ابربه تها بهر آ د آ دسهت دا نه  ،ایهن
تشکیالت،تشکیالتی است که بای به نفع آنها تاام بشهود ،تاهین سهازما ملهل ،تاهین
تلساتی که د نا ج تست ،و ا امنیهت ،تاهه اینهاد نه مت ابربه تها تسهتن ت
برا باز داد سایرکشو تاست (».حضرت امام ناینی ب س سهر  )4731یه
اعالم تصویب سن د هریو  9593بسیا

از

ازکشو تاتنهادتا ت خصیت تا اسالمی

باص ت بیانیه تائی مفادسن یکن ا زیرسؤا برد تآ

انالف اصو ت مسلاات ادیها

آساانی تفطرت یا انسانی دانستن .

مبانی فقهی و حقوقی تساوی حقوق زن و مرد در اسالم

الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ،فرصت ها و تهدیدها
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د اسالم تسات ا ز ی بین ز ت مرد ،یک اصل اساسی است ت ترء اصو مسهلم
دینی به حساب می آی ت ا تربی برا ز ت مردیکسا است ،د این مو د می توا به
آیات ذیل استناد ناود:
"ا اکرمکم عن اهلل اتقیکم "(سو حجرات) 47 :
ترتاه آیه :تاانا ارامی ترین اا نرد ن ا یرتیرکا ترین ااست.
"فَاسْتَجَابَ لَهُمْ َبُّهُمْ أَنِّی الَ أُضِیعُ عَاَلَ عَامِلٍ مِّنکُم مِّهن ذَکَهرٍ أَتْ أُنثَهى بَعْضُهکُم مِّهن
ٍ فَالَّذِینَ تَاتَرُتاْ تَأُنْرِتُواْ مِن دِیَا ِتِمْ تَأُتذُتاْ فِی سَبِیلِی تَبَاتَلُواْ تَبُتِلُواْ ألُکَفِّرَ َّ عَنْهُمْ

بَعْ

سَیِّئَاتِهِمْ تَألُدْنِلَنَّهُمْ تَنَّاتٍ تَجْرِ مِن تَحْتِهَا األَنْهَا ُ ثَوَابًا مِّن عِن ِ اللّهِ تَاللّههُ عِنه َ ُ حُسْهنُ
الثَّوَابِ" (سو آ عارا )493 :
ی

ن ا دعاتا ایشا

از مرد ت ز

ا اتابت کرد که البته من (که یرت داا م) عال تهیچ که

ا بیمرد نیذا م ،زیرا اا از یک ییری (ت تاه د نظر من یکسانی ) ،ی

آنا که از تطن نود تجرت ناودن ت از دیا نویش بیرت
نج کشی ن ت تهاد کرد ت کشته

ن تاانا به یها آنها

بهشتهایی د آت م که زیر د نتانش نهرتا تا

ان

ه ن ت د ا مهن

ا بپو هانم ت آنهها ا بهه

است .این یادا ی است از تانب نه ا،

ت نرد ن ا است یاداش نیکو.
این آیات بیانیر تسات حقوق ز ت مرداست .د این آیهات مهرد ت ز بهاتم ذکهر
اما این دت موتود از نظر طبیعی ت تسای با تم تفاتتهایی دا ن که ایهن موضهوع
اتتناب نایذیراست ،این تفاتتها ابتضها تقسهیم مسهؤتلیت تها ت تربیهت نظهامتها
اتتااعی اطلب می کن « .تبعی

» موبعی به میا می آیه ت تحقهق مهی یابه کهه د

صو ت تسات توانایی تا تاستع ادتا ،یکی ا بر دییر تهرتیح به تیم.لحاظ نکهرد
توانایی ت استع اد ت رشم یو ی از نوع مسؤتلیت ،موتب تبعی
مکال یک ییر تستن ت تاانن لباس ،تبرا کنن

می ود .ز ت مهرد

کابود ت مایه آ امش تم مهی هون .

مرحوم استاد هی مطهر ییرامو حقوق ز ت تسات آنها با حقوق مردا  ،میفرمای :
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«د مکتب اسالم ،ز ت مرد تردت انسانن تاز حقوق متسات بهر من ن  ،اما آنچهه کهه
ازنظر اسالم مطرح است ،این است که ز ت مردبه دلیل این که یکی ز ت دییر مهرد
است تنلقت ت طبیعت آنها یکسا نیسهت; د برنهی حقهوق ت تکهالیف ت مجازاتهها
دا ا تفاتت تستن  (.مطهرى)993 :9519،
د دنیا غرب اکنو سعی می ودکه میا ز ت مهرد از لحهاظ بهوانین ت مقهر ات
تحقوق ت تفایف ،تضع تاح مشابهی به تتودآت ن ت تفاتت تا غریر ت طبیعهی
ز ت مرد ا نادی

بییرن  .علیهذا ،آنچه اکنو د کشو ما میا طرف ا ا حقوق اسالمی

از یک طرف ت طرف ا ا سیستم غربی از طرف دییر ،مطهرح اسهت ،مسهاله تحه ت ت
تشابه نقش اتتااعی ز ت مرد است نه تسات حقوق آنها .ت کلاه تسات حقوق ،یهک
عنههوا «ترتیرآمیههر» اسههت کههه بههرا تسههات نقههش د تامعههه اذا ههته ه

اسههت».

(مطهرى)593 :9519،
مرحوم هی مطهر د آ زما (ح تد 55سا ببل) برنکته ا ا ها دا هته انه
که این برنامه تا نوعی ترتیر ت فریب است ،آنا تسات حقوق ا م نظر ن ا نه بلکهه
تشابه حقوبی ا د نظر دا ن  .اسالم ضان این که ز ت مرد ا برابهر ت از یهک تهن
می دان  ،امااین دت ا مکال یکه ییر بهرا مهی دته تابتواننه

ا تعهالی ا بپیااینه .

ن اتن د برآ د با آفرینش این دت،این رنین می فرمای :
" تَمِنْ آیَاتِهِ أَ ْ نَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْتَاتًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا تَتَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّ ً تَ َحْاَهً
إِ َّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُت َ "( سو

تم)79:

ت یکی از نشانهتا لطف الهی این است که برا
تاسر ) بیافری که د بر ات آ امش یابی ت با تم ان

اا از تن

نودتها  ،تفتهی (ت

ایری ت میها

هاا ،مهربهانی ت

برا سانت .به یقین ،د این [نعات برا مردمی که میان یشن  ،نشانهتایی است.
از نشانه تا ن اتن یکی این است که از نودتا برا

اا تاسرانی آفریه یم تها

ب انها آ امش یابی ت بین اادتستی ت مهربانی برا داد ،د ایهن موضهوع نشهانه تهایی

الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ،فرصت ها و تهدیدها

برا ان یشان ا است .د مفردات اغب «زتج » این رنین معنهی ه
یقا لکل تاح من القرینین من الذکر تاالنثی ;».به تریک از دت تهن
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اسهت« :زتج:
مهذکر تمؤنهث

زتج افته می ود.

فوائد الحاق به کنوانسیون
الف) طرف ا ا الحاق ،معتق ن که ما برا اصهالح تضهع زنها نیازمنه یم از اتهرم
فشا تا بین الاللی د مقابل دتلت اسالمی استفاد کنیم تا مشکل زنا ما فهع هود
مثالً مطرح می ود از آنجا که ازدتاج ببل از بلوغ توسط تلی ،نالف عقل اسهت ت مها
با دی ااتها علاا نای توانیم مسأله ا حل کنیم ،بای از اترمها برا حل این مشکل ت
حذف این بانو استفاد کنیم.
ب) الحاق باعث بردا تن تو فشا بین الاللی ت تشویق ما توسط سازما ملهل نواته
ت ما د کایته فع تبعی

باد به طرح مسائل اسالم ت دفاع از آ نواتیم بود.

ج) این کنوانسیو ماکن است بصو ت «بوانین آمر یا عرف بین الالل» د آی که
تاه دت ملرم به اترا آ نواتن
ی

ت آ تبت ما مجبو به اترا آ مهی هویم،

بهتر است نود ییشق م ویم.

چگونگی الحاق مشروط به کنوانسیون
الحاق به کنوانسیو با استفاد از حق ر به یکی از دت صو ت زیر بابل تصو است:
 -9الحاق به کنوانسیو با حق ر کلی ع م مغهایرت بها بهوانین هرع ت بهوانین
دانلی.
 -7الحاق به کنوانسیو با حق ر مشخص ت مح تد.
الف) الحاق به کنوانسیون با حق شرط کلی( عدم مغـایرت بـا قـوانین شـر و
قوانین داخلی)
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د عه نامه تین  9191معات ات رایط حق ر به رح زیر بیا
 -9معات  ،حق ر

ا منع نکرد با .

 -7معات  ،حق ر

ا فقط د موا د ناص نپذیرفته با .

 -5حق ر نبای با ت ف ت منظو معات

مغایرت دا ته با

است:

(ماد )91

ای بعضی با بیا این نحو الحاق ت اینکه برنی دییر از کشو تا اسالمی به این
نحو به عه نامه ملحق

ان  ،توتیهی برا الحاق تاهو

اسهالمی بهه کنوانسهیو

دا ته با ن  .تابع امر این است که الحاق به کنوانسیو با حق ر کلی ،حهافظ هرع
اسالم ت بوانین دانلی د برابر کنوانسیو است ،اما مغایر با حقوق بین الالهل ت عالهی
بیهود است رو حق ر بای بر طبق مواد  7ت  91عه نامه  9191تین مشهخص ت
معین ت بطعی با (.کلییا )393 :9591 ،
لذا این نحو حق ر کلی بطو مکر مو د اعتراض دییر کشو تا برا مهی ایهرد
ت د نهایت تاهو
حق ر کلی تاهو

اسالمی ا تادا به ی

ارفتن حق ر می کنه تاهانطو کهه

اسهالمی ایهرا د الحهاق بهه عه نامهه حقهوق کهود مهو د

اعتراض کشو تا زیاد برا ارفت.حقوب انا عقی

دا ن که ایهن نحهو الحهاق بها

حق ر کلی د ست نیست ت نبای انجام ایرد .د نهایت می ود افت که این نظریه
تم به لحاظ مغایرتی که با حقوق

بین الاللی دا د ت تم از تههت اترایی،کشهو ما

ا با مشکالت زیاد به تهت مبهم بود حق ر مواته

می کن .

ب  -الحاق به کنوانسیون با حق شرط مشخص و محدود
منطقی ترین یذیرش مشرت یک معات
معات

ا که با مصالح ت منافع ملی یا مبانی حقوبی نظام نود سازاا نای بین ت یا بهه

تر دلیل موته دییر ،آمادای اترا آ
نود ا به آنها اعالم دا د .تا ح
معات

بین الاللی این است که دتلهت مهواد از

ا ن ا د ،مشخص کنه ت عه م التهرام ت تعهه

که این امر ،منجر بهه کنها اذا هتن اته اف اصهلی

مربو نشود .برنهی از کشهو تا مشخصه ًا مهواد ت یها بنه تایی از برنهی مهواد

الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ،فرصت ها و تهدیدها

کنوانسیو

ا ذکر ک رد ت اعالم دا ته ان که اترا آنها ا به عه

011

نای ایرن  .د مو د

کشو تا اسالمی ،دتلت مصر با فرافت ت مها ت ناصی د نصوص مقهر ات مهاد
 99 ،1ت  71اعالم حق ر ناود ت د با الرامات من ج د ماد  7نیر حهق هر
کلی ع م مغایرت با احکام اسالمی ا اعالم ناود است.
اار دتلت تاهو

اسالمی ایرا بخوات کنوانسیو

ا تصویب کن  ،نااریر بای از

طریق سوم ییرت ناای ت د این استا بایه دبیقهاً مهواد کنوانسهیو ت مقهر ات آ
بر سی ت با بوانین ت مقر ات تا

ا

نود مقایسه ناای ت آنچه ا که بهه لحهاظ مصهالح

تامعه یا مبانی رعی ت اسالمی نای توان تغییر دته  ،مشهخص کنه ت آنیها د بها
مواد از کنوانسیو که د تعا ض با این دسته بوانین ت مقر ات تسهتن  ،اعهالم هر
ناای یعنی بر تاا سیاق که دتلت مصر است ال ناود  ،توتیه مست

ت منطقی بهرا

حق ر نود بناای .البته این ترتیب تم با توته به تع د موا د مو د انتالف ت برنی
انتالفات اساسی ،مانن مقر ات مربو به ا زش هادت زنها ت حهق بصهاص ت دیهه
آنها ت مجازات مقر برا عه م عایهت حجهاب ،ت ازدتاج صهغیر حتاه ًا بها اعتهراض
بسیا

از کشو تا مواته ت مغایر ات اف کنوانسیو تلقی ت طبق بنه  7مهاد  71غیهر

بابل یذیرش اعالم نوات

( .مهریو )715 :9593 ،

موافقان الحاق به کنوانسیون
الف -نظریه الحاق مشروط
موافقا الحاق تاهو

اسالمی ایرا به کنوانسیو  ،غالباً الحاق مشهرت

ا عنهوا

کرد ان  .د این میا دی اا تزا ت امو نا ته ت و ا بر سی اسهناد بهین الاللهی
ز تابسته به سازما ف رتنهگ ت ا تباطهات اسهالمی حهایر اتایهت اسهت.تزا ت امهو
نا ته د نامه ا نطاب بهه حجهه االسهالم ت الاسهلاین تا های فسهنجانی ئهی
تاهو تبت ،ی

از بیا نظر کا ناسی نود ییشنهاد کرد موا د که با موازین رعی
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یا مصالح ملی مغایرت دا ن  ،تعیین ت د با آنها اعالم موضع ت تحفهظ اهردد .د ایهن
نامه بطو مشخص به اعرام دانشهجو (م  ،91بنه د) مسهاتات د ببها بهانو (م )93
انتالف دنتر ت یسر د سن بلوغ (تعا ض با ماد  9ت )99
ازدتاج ز مسلاا با غیر مسلاا (م  99بن الف) حکایت دیوا داداستر (م 71
بن  )9ت نسخ بوانین مغایر (م  7بن ز) ا ا

ت بعهالت بهه تعیهین مهوا د کهه از

لحاظ رعی ت بانونی امکا اصالح یا فسهخ بهوانین مغهایر بها کنوانسهیو تتهود دا د
یردانته ،به مسأله تابعیت زنا ی

از ازدتاج (م  1بن  ،)9تابعیت فرزن ا زنا ایرانهی

(م  1بن  ،)7آزاد تردد ت ابامهت زنها (م  93بنه  ،)3حهق طهالق (م  99بنه ج)،
یاست نانواد (م  99بن ج) ،حضانت ت بیاومیت (م  99بن ت) ت ازدتاج کودکا (م
 99بن  )7ا ا کرد است .بر اساس بر سی تا انجام ه

توسهط ایهن تزا تخانهه

مجاوعاً دتازد مو د ابهام یا مغایرت احتاالی با بوانین دانلی د این معاته

موتهود

می با .
بر اساس اعالم نظر سازما فرتنگ ت ا تباطات اسالمی مهاد  9ایهن معاته
صو ت توضیح داد

به ین

است« :با توته بهه تتهود انهتالف طبیعهی بهین ز ت مهرد،

انتالف د مسؤتلیتها اتتااعی ت به تبع آ تفاتت د حقوق به معنی تبعهی

مهو د

نظر نیست ».این توضیح نافر به ماد  7ت ماد  71نیر می با  .به عالت ایهن سهازما
معتق است بای د با ماد  9د نصوص حق بضهاتت زنها  ،مهاد  1د نصهوص
تسات انتقا تابعیت وتر ت تاسر ت تال ین کود  ،ماد  99د مهو د حهق یکسها
ز ت مرد برا ت تد به ازدتاج ت ماد  71د مو د حکایهت دیهوا داداسهتر  ،حهق
تحفظ اعالم ود.دبت د نظرات مطرح

این دت نامه حاکی از آ اسهت کهه مهوا د

مغایرت این کنوانسیو با بوانین دانلی بیش از موا د است کهه ایهن دت نههاد بهه آ
ا ا کرد ان ت تا آ دا ت که رنین معات
برا ایرد .بعالت تزا ت امو نا ته موا د

مهای با دبتهی بیشهتر مهو د بر سهی
ا به عنهوا امهو بابهل اصهالح از نظهر

الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ،فرصت ها و تهدیدها
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فقهی ت حقوبی نام برد است که برنی از آ موا د از مسلاات فقهی اسهت مثهل حهق
طالق ،آزاد تردد ت ابامت.
فقها ذیل موافق الحاق مشرت تستن :
 -9آیت اهلل امینی :عه نامه ا بطو مطلق نای تهوا یهذیرفت ،میهر اینکهه مهوا د
ناص استثناء ود.
 -7آیت اهلل تجلیل تبریر  :با انجهام اصهالحاتی د مهواد عه نامهه مهی هود آ

ا

یذیرفت.
 -5آیت اهلل زین العاب ین بربانی :عه نامه ا با حق ر می توا یذیرفت
 -3آیت اهلل معرفت :اصو ت مواد عه نامه بابل توافق اسهت ت صهرفاً د فهرتع ت
ترئیات ،آ تم د موا د بسیا کای ،انتالف تتود دا د.
ب -مخالفان الحاق به کنوانسیون
مخالفا الحاق د دفاع از نظریه نود به دالیل زیر متوسل می ون :
 -9الحاق به این کنوانسیو تیچیونه آثا مثبتی برا تاهو
ت اار افته ود الحاق موتب حضو فعها زنها تاههو
نوات

تبعی

اسالمی ایرا نه ا د

اسهالمی د کایتهه فهع

 ،د تواب می توا افت که د آ صو ت حضو زنا تاههو

اسالمی نقشی انفعالی ت اثر یذیر نوات بود زیرا بای د ببا اترا ات اف کنوانسیو
فع تبعی

علیه زنا د این کایته یاسخیو ت د تابع مجهر اته اف کنوانسهیو بهود .از

طرف دییر حضو زنا تاهو
 -7اار دتلت تاهو

اسالمی ب ت الحاق به این کنوانسیو تم میسر است.

اسالمی بخوات به این عه نامه ملحق ود ،بای د تههت

تغییر بوانین مغایر با کنوانسیو اب ام کن که این مطلب د بسیا
رعی بود ت ضرت

از مهوا د بهه لحهاظ

بود بوانین امکانپذیر نیست.

 -5د صو ت الحاق ،اار دتلت ایرا تهت اترا کنوانسهیو اصهالحات الزم ا
د بوانین نود به عال نیات د ،مو د محکومیت سای تامعه تهانی برا مهی ایهرد ت
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از لحاظ حقوق بین الالل مسؤتلیت بین الاللی دتلت ا به تاهرا دا د .تاهانطو کهه
تاهو

اسالمی به کنوانسیو حقوق کود ملحق

 ،تلی د تههت اتهرا آ د

ایرا اب امی صو ت نیرفت بلکه نود این الحاق مشکل آفرین
کنوانسیو

فع تبعی

 .د مو د الحاق به

تم این مشکل به کلی حادتر ییش نوات آم  .رو د دانل

کشو تیچیونه موافقتی با انطباق بوانین دانلی با مقر ات کنوانسیو تتود ن ا د لهذا
الحاق به ضر تاهو

اسالمی ایرا نوات بود.

 -3یذیرش کنوانسیو با حق ر کلی با حق هرطها متعه د مغهایر بها اته اف
کنوانسیو است ت مو د اعتراض کشو تا برا می ایرد ت از نظر حقوق بین الالهل تهم
صحیح نیست.
 -3اار ایرا به عضویت این کنوانسیو د آی  ،الزمه اش تعه ذلت با

است کهه

با میل ت ا اد نود بر نظام اسالمی تحایل کهرد ت ایهن انتیها ا از نظهر حقهوق بهین
الالل به سازمانها بین الاللی ت دت غربی داد است که از این مطلب بعنوا حربه ا
تهت تحت فشا برا داد تاهو

اسالمی استفاد کنن  .این به معنا مسلط کهرد

غربیهاست تا د امو فرتنیی ت مسائل دانلی تاهو
ت ایرا

اسالمی ایرا اعاا نفوذ کننه

ا تحت فشا برا دتن تاچنانکه سازما ملل د امر حقهوق بشهر ،متأسهفانه

ارینشی ت رن اونه عال کرد است .لذا د مسائل فرتنیی بای مسأله ا بهه صهو ت
عایق بر سی نااییم( .مهریو  ،زمستا  )77: 9595بهر حا ع م الحهاق بهه صهالح ت
صواب ایرا است.
 -9ع م امکا دفاع مناسب ت بابل ببهو نااینه اا عضهو کایتهه فهع تبعهی

از

بوانین دانلی مانن دیه ،بصاص ،هادت ،ا ث ،حجاب.
 -9ایجاد تعا ض بانونی د کشو  .زیرا طبق مهاد  1بهانو مه نی ،معاته اتی کهه
ایرا تصویب می کن د حکم بانو است ت بانو الحق بانو سابق ا فسخ می کنه
د حالیکه طبق اصل  3ت  97بانو اساسی ،بانونیذا نای توان بوانین مغهایر احکهام

الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ،فرصت ها و تهدیدها
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اسالم ت بانو اساسی ا تصویب کن ت عالت بر بانو اساسهی تاانیونهه کهه توضهیح
تناودتا مقام تالیت که فوق تاهه آنهاسهت ،نیهر بهر عه م الحهاق

داد نوات

تصریح دا د .به فتوا مقام معظم تبر ت دییر مراتع عظام ،این معات

مغایر اصهو

اسالم ت احکام رع است.
 -1بی توتهی به اصل اساسی تالیت فقیه ت تضعیف آ به دلیل تعه
ت باالتر از تعه به تالیت فقیه ،ت کستن باع

ت حکم ضرت

بین الاللی

«نفی سهبیل کفها » ت

باز کرد دست اتانب بر تا ت ما ت ناموس ت بوانین مسلاین د بالد اسالمی زیهرا
نقش الیویی ایرا انقالبی باعث تشویق کشو تا ملحق نش

ت مردد می ود ت آنهها

ب ت محاسبات دبیق ت احتیاطات الزم ملحق می ون ت ایرا زمینه سهاز نفهوذ غهرب
د تا ت ما ت ناموس مسلاین

 ،باعث سلطه کامل آنها نوات اشهت( .صهحیفه

نو  ،ج )71: 9
 -1الحاق به این کنوانسیو  ،ره بطو مطلق ت ره مشرت  ،ب ین معناست که ما بهر
اصل این کنوانسیو ت تح کلی آ که تشابه حقوبی ز ت مرد است ،مههر صهحت زد
ایم ت آ

ا سن

متربی ت موتب ا تقا زنا ا زیابی مهی کنهیم کهه البتهه ایهن سهن

ماکن است ابهامات یا ا کاالت مختصهر دا هته با ه  ،د حهالی کهه ته ف ت تح
کنوانسیو مربو با ات اف ت تح تعالیم اسهالمی سهازاا نیسهت .ایهن کنوانسهیو د
ص د آنست که یاییا مذتب ت نهاد نانواد ا که مهاترین یاییا حفظ ا زش تاسهت،
د میا توامع سست کن .
 -91تاهو
مسلاانا تها

اسالمی بعنهوا کشهو اسهالمی ت مه افع ا ز هها دینهی د میها
نانته

است ت آنا حکومت اسالمی ا به رشم مظهر مقاتمهت ت

الیویی بابل ییرت می نیرن  .از طرفی برنی دتلتها اسالمی مشکل اصلی الحهاق بهه
این کنوانسیو

ا افکا عاومی مردم نهود مهی داننه

د صهو ت الحهاق تاههو

اسالمی بهانه موته ت مناسبی به دست حکومتها کشو تا اسالمی می افت تا الحهاق
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نود ا توتیه کنن  .بعالت الحاق تاهو

اسهالمی مههر تأییه

کشو تا اسالمی که تاکنو ب ین کنوانسیو ملحق

اسهت بهر عالکهرد

ان .

عدم امکان فعالیت و مانور در عرصه بین المللى
ع م عضویت ایرا د کنوانسیو باعث مى ود که د کایته فع تبعی

علیه زنا

کرسى ن ا ته با ; د نتیجه ،ایرا نخوات توانست از کیا بوانین اسهالمى ت دانلهى
نود د ببا اعتراضات ت بطع نامه تاى متع د دفاع کن  .رکت فعا د عرصهه تهاى
بین الاللى که «تقواى ستیر» ا ت اعى مى کنه  ،ضهان تطهیهر رههر نظهام اسهالمى از
بهات ،مى توان نظام تاز اى از حقوق ز

ا به دنیا ا ائه دت  .بطعاً یکهى از سهالت

تاى تهانى نظام اسالمى حضو فعا د عرصه تهانى براى آااتى داد ت ابهالغ ییهام
تاى د نشین اسالم است ت دنیا امرتز بیش از تر تز دییر به فههم ت تجربهه مفهاتیم
بلن اسالم نیاز دا د; تلى آیا این ا منحصر به رکت د کایته فع تبعی

است آیها

ما از تاام ابرا تاى دییرى که سا تاست د انتیا دا یم ،د این استا بهر برد ایم
به استى تا ره ح معادالت ب ت ،به نصوص د مجامع بین الاللى ،بهه مها فرصهت
ا ائه دی اا تاى بنیادین ا داد ت یا ما تا ره ح از آ فرصت تا استفاد ناهود ایهم
بطعاً ما د این با تجربه موفق ت بابل اعتاهادى نه ا یم .د سها  9119کایتهه فهع
د ارا ش تاى نود بی کرد بود که کشو تاى اسهالمى ناهى تواننه دیه اا

تبعی

تابعى اسالم ا د ارا ش تاى نود نشها ب تنه ت ییشهنهاد کهرد بهود کهه سهازما
کنفران

اسالمى د مو د حقوق ز ت خصهیت ات د اسهالم مطالعهه کهرد تها د

بهترى از حقوق ز براى تها فراتم ود.
حا سؤا این است که از آ تا یخ تا کنو ره تال ى د این استا صو ت ارفتهه
است حتى زمانى که ایرا

یاست این کنفران

ا بهه عهه

دا هت رنها برنامهه اى

تاهی نیردی  .نکته بابل توته دییر این است که د زمانى کهه بها «انفجها اطالعهات»

الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ،فرصت ها و تهدیدها

مواته تستیم ت سیستم سانه اى ،دنیا ا به دتک

اى کورک ب
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ناود اسهت ،نبایه

تش افها نظر ت ابراز تتود ا منحصر د امرى ب انیم که د کنا ثار مربو مضراتى
تم براى ما به با نوات آت د; به نصوص که اطالع سانى د دنیاى امهرتز کهامال از
دست دتلت ت دتلتى تا نا ج است .امرتز تر هخص ،نههاد یها ا اهانى مهى توانه
ارا ش ساالنه به کایته فع تبعی

ا به احتى ت د طو یک سها ننثهى یها مهو د

تردی برا دت .مسئله انیهر از ایهن ت حهایر اتایهت اسهت کهه فعالیهت تهاى آزاد ت
سازما تاى غیر دتلتهى ( )NGOد حها حاضهر بهتهرین اتهرم د توسهعه حاکایهت
تهانى به حساب مى آین  .د مجاوع به نظر مى س الحاق ،به تهاى ایهن کهه ابتکها
عال ا به دست ما ب ت ب ت نظا تى سازما ملل ت سازما تهاى اباها ى آ
کشو ت اتضاع دانلهى تسهعت بخشهی

ا بهر

ت بهانونى مهى کن .به یهى اسهت الحهاق بهه

کنوانسیو تا عالت بر تسریع تن «نفوذ» ،باعث به تتود آت د یک تجوم ت تعهرض
ب ت مقاتمت ،ت نیر استفاد از سرمایه تها ت امکانهات ملهى کشهو تا بهراى نظها ت ت
توسعه توانایى ب ت تاى بر آ نوات

 ( .هی ثانی تل )423: 1

تغییر قوانین داخلى
تتود بوانین تبعی

آمیر د میا بوانین دانلهى مها امهرى مسهلم اسهت .از بهانو

اساسى که بیذ یم د بوانینى دییر ،مثل بانو م نى ،نابرابرى به سود مردا زیاد است.
موا دى تم د
بانونى ما منعک

ریعت اسالمى د دفاع از حقوق زنا تتود دا د کهه تنهوز د متهو
نش

است; نتیجه آ که ،الحاق به کنوانسیو باعث مى هود ضهان

برا ارفتن مسائل زنا ت مشهکالت حقهوبى آ تها د أس دغ غهه تهاى دتلهت ،از
فرصت به دست آم

براى فع مشکالت بانونى استفاد نااییم .بنابراین ،فع مشکالت

حقوبى ت اصالح ت بازنیرى بوانین دانلى د یک حرکت م اتم ،از آثا مثبهت الحهاق
به کنوانسیو است.ناى توا انکا کرد که نیا فرتدست به زنها بهه نهوعى د تضهع
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بوانین ما اثر اذا ته است .این مسئله حتى اار باعث تضع بهانو مغهایر حقهوق زنها
نش

با  ،د ع م صراحت ت بذ عنایت ناص به مسائل زنا د بانو تهأثیر دا هته

است .بابل توته است که بانو اساسهى مها کهه بها تیکهردى ت یه ت بها اعتقهاد بهه
خصیت ت منرلت زنا نیا ته

 ،اصو بسیا متربى ت حهافظ منهافع زنها فهراتا

دا د .طبیعى است که از این منظر بوانین م نى ما مى تواننه مهو د اصهالح ت بهازنیرى
برا ایرن  .این امر تهرت منویهات مقهام معظهم تبهرى ،حضهرت آیهت اهلل نامنهه اى
حفظه اهلل -نیر بود است .ایشا د نصوص لرتم بهازنیرى بهوانین مربهو بهه زنها
فرمودن  :اار ره بانو م نى فعلى با استناد به کتب فقهاى عظام ت تین اردیه

اسهت،

لکن علااى دین د تبیین اتلیه آ بانو نقشهى ن ا هته انه ت اکنهو دت ا استفسها ،
استفهام ت استعالم از حوز مى با

ت الزم است با توته بهه تغییهر هرایط اتتاهاعى،

یاسخ اوى نیازتاى فعلى تامعه بود .لیکن با تتود آ ره اذ ت کسانى که الحاق بهه
کنوانسیو

ا فرصتى براى اصالح مى دانن  ،تلویحه ًا بهه رنه امهر التهرام بلبهى دا نه :

(بیانات تبر معظم انقالب اسالمی )9593
اتال ،کنوانسیو

ا د ییام کلى اش مثبت مى دانن  .د بین اینا کسانى تستن که به

طو کلى ت از اساس به برترى ت اتلویت معات ات بین الاللى نسبت به بهوانین دانلهى
معتق ن  ،علقه تایى به ناستیا آ تا دا ن ت مبانى ت مفاتیم معات ات مربو ا کهامال
مىیسن ن  .طبیعى است که این افراد به یک اصالح کامهل ت بلکهه انقهالب حقهوبى د
مسائل زنا بایل ان .
ثانیاً ،آ ب

از محیط دانلى کشو ت بواى آ براى ایجاد تحو مثبت نا امی ن کهه

به معات ات بین الاللى رشم امی دتنته انه  .متأسهفانه د بهین طراحها ایهن دیه اا
کسانى تستن که ارره به

تع

فوق به بوانین دانلى ناهى تازنه تلهى بهاز تهم

الحاق ا فرصتى براى تحو د سانتا حقوبى زنا مى دانن  .تاى تعجهب اسهت کهه
این دلیل از سوى کسانى تم مطرح

است که نود به نهوعى دسهت انه کا مسهائل

الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ،فرصت ها و تهدیدها
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زنا تستن ت د موبعیت تاى کال م یریت اترایى یا بانو اذا ى برا دا ن  .اینها
بای به تاى امی بستن به معات ات بین الاللى ،تاام تهالش نهود ا بهه حهل ت فصهل
مسائل تابعى زنا کشو معطوف دا ن ت د این مسیر از توانان ى تاى دانهل کشهو
کاک بییرن  .به نظر ناى س که نا تى تا بیش از مسئولین متعه ت مته ین ت کا ناسها ،
به ییشرفت زنا مسلاا ت ایرانى عالبه من با ن  ( .هی ثانی )777 : 9591

آثار و پیامدهای عدم الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون
الف -قاعده آمره
ا کالی که مطرح

این است :رو کنوانسیو محو کلیهه ا هکا تبعهی

زنا بر اساس موازین بابل ببو حقوق بشر د سطح بین الالل ت تین

علیهه

اسهت ت از

آنجا که این موازین اصوالً تنبد یوس کینر (انتصاص حکم لعا به مهرد (تعها ض بها
ماد  9ت  )93ت حرمت اب
ماکن است کنوانسیو د آین

مترتب بر آ (تعا ض با ماد  )99یا باع
بعنوا مالکهایی از باع

آمهر دا هته،

آمر مو د عاهل سهازمانها ت

مجامع داد سی بین الالل بهرا ایهرد ت به ت آنکهه دتلتهی عضهو آ اهردد ،د ببها
توسط تزا ت فرتنگ ت ا اد اسالمی)9 :

تعه ات آ مسؤت با ( .نظرات ا ائه

برا ا زیابی ت یاسخ به ا کا فوق به تعریف باع
این مطالب نواتیم یردانت که آیا مفاد کنوانسیو
عرف د آم

آمر ت عرف عام یردانته بعه بهه
فع تبعی

به صو ت باع

است تا به دتلتها غیر عضو تم تحایهل هود یها نه.باعه

اتلین با د عه نامهه حقهوق معاته

 9191تیهن ذکهر ه

آمهر بهرا

ت مهواد  35ت  93ایهن

عه نامه ا به نود انتصاص داد است.به موتب ماد  35ایهن عه نامهه ،باعه
باع

ا است که د مجاوع بعنوا باع

از طریق باع

آمهر

آمر مو د ببو تامعه تههانی بهرا ارفتهه

است ت اتخاذ تصایم بر نالف آ مجاز نیست ت تر اونه تغییر د باع
دییر که ناسخ باع

آمر ت

مذکو  ،تر

سابق با  ،مق ت نخوات بود .نکات مهای کهه
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آمر بای مو د توته برا ایرن عبا تن از:

د ا تبا با باع

 -9د عه نامه  9191تین مرتعی برا تشخیص باع
د نظر ارفته نش

که این نود باعث ابهام د

آمر ت اعالم مصهادیق آ

هنانت باعه

آمهر مهی اهردد .ایهن

معضلی است که حقوب انا بین الالل تاکنو نتوانسهته انه د تههت فهع آ ابه امی
نااین .
 -7د تعریف باع

آمر کلی اویی ت ابهام تتود دا د .لذا حقوب انا بهین الالهل

نتوانسته ان بطو باطع به آمر بود باع
کشتا دسته تاعی ت برد دا
به عنوا باع

آمر ا ائه

ا حکم کنن (تر موا د انیشت اا  ،مثل

) آنچه تم که توسط برنی از محققا حقوق بین الالل
صرفاً دی اا

خصی ت ناص آنهاست د صهو تی کهه

مال یذیرش ،تامعه تهانی می با .
 -5بطو عالی اامی د تهت تنظیم ت تعیین باعه

آمهر بردا هته نشه

ت ابههام

موتود د با مواد  35ت  93عه نامه  9191تین باعث ع م ثبات ت بحهرا د انعقهاد
معات ات

است رو با صرف ادعا باع

ود تر رن که تاکنو تیچ معات
ذکر باع

آمهر  ،معاته م معها ض مترلهر مهی

ا بطو سای ابطا نش

آمر باعث می ود یک طرف معات

است.

با استناد به باع

آمر معات

ا

ا باطل بشاا د ت طرف دییر معتق بهه رنهین بطالنهی نبا ه .حتی د مهو د تعیهین ت
تنظیم بواع آمر  ،کایسیو حقوق بین الالل ( )I.L.Cتم نتوانسهت تصهایم ته

ت

باطعی اتخاذ ناای  .لذا می توا افت بواع آمر مصادیق مشخصی ن ا نه ت ضهاانت
اترا آنها معلوم نیست .مرتع تشخیص بواع آمر تم هنانته ه
اینها موتب ابهام د مفهوم باع
نام برد

نیسهت ت تاهه

آمر می ود.از بواع آمر تنها د مهوا د محه تد

است مانن  :مانوعیت کشتا تاعی ،برد دا

 ،تبعهی

نه اد ت مسهأله

حقوق بشر (کلییا )311 :9591 ،
بهرحا مشات

می کنیم که اصل باع

آمر مبهم ت نامشخص اسهت ت حقوبه انا
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بین الاللی تاانن کلییا این باع
تایی که حقوب انا غربی د با باع

ا مبهم ت ب ت ضاانت اترا می داننه  .بنهابراین د
آمر با ایراد ت ا کا بحث می کنن  ،د تامعهه

اسالمی ایرا نبای این مطلب محو الحاق ایرا به کنوانسهیو بهه حسهاب آیه  .عه م
الحاق تاهو
ض تاهو

اسالمی ایرا به این کنوانسیو از لحاظ حقوق بین الالل تعه

اسالمی ایرا به تارا نخوات دا ت .نکته دییر اینکه یهذیرش اعالمیهه

تهانی حقوق بشر ت میثابها سیاسی ت م نی بطو الرامی د بر دا ن
ما کنوانسیو

ا بهر

فع تبعی

این نیسهت کهه

ا بپذیریم ت این مطلب د کنوانسیو تم ذکهر نشه

اسهت.

این کنوانسیو ترء اسناد ضایاه حقوق بشر نیست تها یهذیرش حقهوق بشهر مسهتلرم
یذیرش کنوانسیو مربو با .لذا یذیرش کنوانسیو با احتاا اینکه به صو ت باعه
آمر د آی  ،د ست نای با

ت از لحاظ حقوق بین الالل تم بابل ببو نیست.

ب -عرف عام
عرف عام یکی از منابع حقوق بین الالل است .بن  7ماد  51اساسنامه دیوا بهین
الالل داداستر د این مو د مقر مهی دا د :عهرف بهین الاللهی( عه م تهواز ازدتاج
مسلاه با غیر مسلم تعا ض با ماد  9ت  )99به منرله یهک دلیهل مهو د عاهل عاهومی
است که به صو ت اصل حقوبی ببو
معنو تشکیل

است.عرف بین الالل از دت عنصهر مهاد ت

است (ضهیایی بییه لی)999 : 9595عنصهر مهاد عهرف :تکهرا

اعاا ت فتا یکسا کشو تا بطو مسهتار د مه ت زمها طهوالنی عنصهر مهاد

ا

تشکیل مهی دت .عنصهر معنهو عهرف :فتها تهر کشهو بایه بها التهرام حقهوبی آ
کشو (انتالف ز ت مرد د ا ث بر تعا ض با ماد  9ت  )93تاهرا با ه ت عنصهر
معنو عبا ت از اعتقاد ت الترام حقوبی است .یعنی به این فتا متح الشکل بای اعهالم
یذیرش ت اعتقاد بناای .
عرف بین الاللی اا به صو ت ناص ت منطقه ا (لرتم تبعیت ز از مرد د محهل
ابامت (تعا ض با ماد  9ت  )93ت اا به صو ت عرف عام یا تهانی(تالیت انحصا
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بر صغیر (تعا ض با ماد  9ت  )93است .عرف عام یها تههانی بهرا

تت ی

دتلتهایی که آ
فع تبعی

ا ببو ن ا ن تم الزم االتباع است.حا بای بر سی کرد آیا کنوانسیو

به آ ح

سی

است که به صو ت عرف تهانی ت عام د آم

با ه

آنچه مسلم اسهت کشهو تا زیهاد د تهها بها فرتنیهها نهاص نود ها ایهن
کنوانسیو

ا نپذیرفتن ت مو د عال برا ن اد ان تا به صو ت حقهوق عرفهی عهام د
لذا نای توا افت کنوانسیو به صهو ت حقهوق عرفهی عهام ت تههانی د

آم

با

آم

است ت ما به ناطر اینکه از طرف تامعه تهانی ملرم نشویم ،بهتهر اسهت بها ا اد

نود به این کنوانسیو بپیون یم .مطلب اساسی این است که ادعا تشکیل عهرف عهام،
مو د اعتراض کشو تا تها سوم است ت د حقیقت به ناطر اینکه عرف د حقهوق
بین الالل دبیقاً مشخص نش

ت نحو استناد به آ بها ابههام تاهرا اسهت ،کشهو تا

تها سوم د اکثر موا د ادعا تتود عهرف بهین الاللهی ا ببهو ن ا نه ت بیشهتر از
طریق انعقاد معات ات ا اد موافق نود ا اعهالم مهی دا نه  .بخصهوص د مهو د ایهن
کنوانسیو که مقوله فرتنیی است ت تاانن مقوله حقهوق بشهر بسهیا
تعریف نش

است ت طرز عال کشو تا تم متنوع ت د موا د مخهالف یکه ییر مهی

با  ،نای ود افت که به صو ت عرف عام ت تهانی د آم
عنوا نش

ت تاکنو تم ایهن ادعها

است از این ت برا یذیرش این کنوانسیو نای ود به عرف عام اسهتناد

کرد رو عرف عام محقق نش

ت عال به کنوانسیو از سو کشو تا مختلهف بهه

صو ت متح الشهکل ت یکسها انجهام نیرفتهه اسهت ،بلکهه بسهیا
کنوانسیو

از مفهاتیم آ

از کشهو تا ایهن

ا ببو ن ا ن  .از طرف دییر رو د اترا کنوانسیو با مشکالت رعی

ت بانونی متع د مواته نواتیم

 ،ع م الحاق تحا دا د.

نتیجه گیری
بر اساس آنرین آما منتشهر ه

از سهو سهازما ملهل متحه  ۸۱۸کشهو  ،بهه
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کنوانسههیو ییوسههتهان ه ت از کشههو تا اسههالمی نیههر  ۱۸کشههو بههه عضههویت آ د
آم ان ،کشو تایى تم تنوز اب امى د تهت الحاق به آ انجام ن اد ان کهه بهه غیهر از
کشو تاى عضو سازما کنفران

اسالمى،کشو تاى زیر ا مهىتهوا نهام بهرد:ایهاالت

ف ا میکرتنریا  -ایاالت متح

آمریکا-یائولو -ترایر ما ا  -سائوتوم ت یرینسهی -

سن مها ینو د ایهن میها کشهو تایی تحفظهاتى نسهبت بهه مهواد آ اعاها ناهود
ان .بنابراین این منابشه تا د است که عنصر دانلى الزم براى عرف ه
تتود ن ا د; یعنى د کشو تاى متعات
کنفران

نیویو

اعالم

ایهن معاته

تن اتراى آ به کن ى صو ت مى ایهرد .د

که تن بهبود تضعیت زنا د کشو تاى متعات رنه ا

ضایت بخش نیست .این نود حاکى از آ است که د اتراى محتواى کنوانسیو
تبعی

فع

تح ت تیه تتود ن ا د .ییام تاى الحاق ت ع م الحاق تا ح زیادى تعا ض

ت تنافى کنوانسیو

فع تبعی

با مجاوعه معها ف دینهى د سهه حهوز ى اعتقهادات،

انالق ت فقه معلوم اردی  .عالت بر آ  ،مخالفت کنوانسیو با بوانین دانلى ما ،اعهم از
بانو اساسى ت م نى نیر بر کسى یو ی

نیست; با این حها  ،بحهث الحهاق ایهرا بهه

کنوانسیو  ،د دت مرحله به طو ت ى د کشو ما مطرح

 .مرحلهه ى ات د سها

تاى  93تا  99بود .با فرتکش کرد

عله تاى تنگ ت بحرا منطقه ،از ایرا نواسهته

که موضع نود ا د ببا معات

الحهاق بها أى یاسهت

مربو اعالم کن  .یرتن

و اى عالى انقالب فرتنیى د سا  9599مختومه

 .با توته به این که از یک سو

مسئله زنا از دغ غه تاى تهانى است ت از سوى دییر د برنهو د ارینشهى ت منفهى
سازما ملل ،ایرا ت مواضعش تاهوا یهک سهود داغ تلقهى مهى ه  ،بعه تا بصهه
کنوانسیو از سر ارفته

.محتوا کنوانسیو  ،فهع تبعهی

علیهه زنها کهه د مقهام

تثبیت ت اترا مفهوم تاح ت مشترکی د ا تبا با حقوق زنا است ت موضعایریها
کشو تا اسالمی نسبت به آ ناایا میسازد د دنیا کنونی ز مسلاا کهه از یهک
سو معتق ت تابسته به یک تویت دینی نیرتمن ت غنی بهه نهام اسهالم بهود ت از سهو
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دییر د تها ییشرفته ت متغیر کنونی  -که بسیا
ت ی

به تتودآم

تتود آم
ت ی تد

از مفاتیم عرضه

ت تاذبهتها

که ابهام ت تردیه تا د مفهاتیم ت ا ز هها سهنتی ییشهین بهه

برا دا د  -تفیفه ا د وا ت سنیین به دتش میکش  .د یرتهو تحهوالت
ت آااتیتا به دست آم  ،طبعاً نواتها توتهه بیشهتر نظهام سیاسهی،

اتتااعی تامعهه بهه نهود ت اسهتیفا حقهوق مغفهو نهویش ت کشهف ت اسهتفاد از
توانان یها بالفعل ت بالقو اش میبا  ،ضان اینکهه مرابهب حفهظ تویهت ز بهود
انسانی نویش ،ا ز ها ت سنتها اصیل ،یرتیر از افتاد د تاد بی تویتی ت تصو ات
موتوم است ،د ا تبا با کنوانسیو

فهع تبعهی

بایسهتی بها تابهع بینهی ،منصهفانه ت

متعاد برنو د کن ت دتلتها ت سازمانها غیر دتلتی مخصوصاً سازما تا فعها زنها
ت به تی زنا مسلاا با یرتیر از برنو د تبلیغاتی مثبت یا منفی تابع بینانهه ،آ دسهته
از مقر اتی که با مصحلت ت تویت زنا ت حفظ نظام ت کیها نهانواد کهه کنوانسهیو
فاتراً نیر بر استحکام آ یا میفشا د ،موافق بود ت نیر آنچه با موازین مسهلم هرعی
با لحاظ استنبا صحیح ت توته به مقتضیات زمها ت مکها ت د نظهر اهرفتن دیه اا
ع الت نواتی اسالم ،مغایرت دا د ،د ناای .
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