
بررسی انتقادی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

در پرتو منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران

* قدرت اهلل خسروشاهی
** سعیده یراقی

 چكیده
اروپا پس از رنسانس و به رسمیت شناختن بسیاری از حقوق فردی و انسانی 
درصدد تصویب قوانینی برآمد که بتواند این حقوق را تأمین کند. در این میان زنان 
نیز که از ابتدایی ترین حقوق مدنی، بهره ای نداشتند، طی کنوانسیون ها و معاهده هایی 
صاحب امتیازاتی شدند. یکی از این موارد، »کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان« 
است. این پژوهش با روش تحلیل اسنادی در نظر دارد مقایسه ای بین »کنوانسیون رفع 
هرگونه تبعیض علیه زنان« با »منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری 
اسالمی ایران« انجام دهد. مهم ترین اصل در این کنوانسیون القای مفهوم تشابه حقوقی 
بین زن و مرد است که با طرح این مبحث زنان را از قدرت نمایی در محیط خانواده 
خارج کرده و روانه ی محیط های مردانه کرده است؛ در حالی که در منشور »حقوق و 
مسئولیت های زنان در ایران« مبنای اساسی، بر یکسانی زن و مرد در فطرت، سرشت، 
هدف خلقت، برخورداری از امکانات و استعدادها و امکان کسب ارزش ها در اسالم 
می باشد و انسان ها فارغ از جنسیت فقط به واسطه ی رشد همه جانبه ی  انسانی در 
سایه ی دانش و تقوای الهی بر یکدیگر مزیت دارند. این منشور می تواند در جامعه ی 
ایران و بقیه ی کشورهای اسالمی مبنایی برای برخورداری زنان از حقوق شایسته و 

بایسته ی خویش باشد.

واژگان کلیدی
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، منشور حقوق و مسئولیت های زنان در 

نظام جمهوری اسالمی ایران، حقوق زنان.

∗- عضو هيئت علمی دانشکده حقوق/دانشگاه اصفهان. 
∗∗- کارشناس ارشدمطالعات زنان دانشکده اهل البيت)(/دانشگاه اصفهان
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مقدمهسا

در طول تاريخ تالش ها و فعاليت های زيادی انجام شده تا زنان بتوانند 

به حقوق فردی و مدنی خويش دست پيدا کنند. تصويب قوانين مختلف، 

ميثاق ها و معاهده ها نشان از اهميت اين مسئله دارند. در اين ميان کنوانسيون 

»رفع هرگونه تبعيض از زنان« موقعيت ويژه ای داشته و مالکی برای قضاوت 

در مورد حقوق اعطا شده به زنان در کشورهای عضو است. اين کنوانسيون 

در 18 سپتامبر 1979 )1358ش( در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شد. 

پيام اصلی کنوانسيون برابری کامل زن و مرد و از ميان رفتن همه ی تمايزها 

تمايزات  اين  آنکه  مگر  است؛  اجتماعی  و  سياسی  حقوقی،  عرصه ی  در 

از نوع »تبعيض مثبت« و به معنای اعطای حقی خاص به زنان به منظور 

ارتقای وضعيت آنها و دست يابی به وضعيتی برابر با مردان باشد. همچنين 

دومين محور بحث در اين کنوانسيون مفهوم »آزادی« است. در انديشه ی 

ليبراليستی هيچ ارزشی به غير از آزادی ديگران نمی تواند آزادی انسان را 

محدود کند و سخن از قبول آزادی در چارچوب ارزش های متعالی، سخنی 

بی معنا است )دفتر مطالعات زنان، 1382: 67(. سؤال اساسی اين است که آيا اين 

کنوانسيون توانسته است باعث ارتقای نيازهای حقوقی زنان شود؟ آيا موانع 

آنها را برآورده کرده  حقوقی زنان برای پيشرفت های مدنی، خواست های 

است؟ نقاط ضعف اين کنوانسيون در کشورهايی که فرهنگی متفاوت از 

فرهنگ غرب دارند چيست؟ در سال 1383، در ايران پس از سال ها تالش 

و اصالحيه های مختلفی که در قوانين انجام شده، منشوری با عنوان »منشور 
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حقوق و مسؤليت های زنان در نظام جمهوری اسالمی ايران« توسط شورای 

عالی انقالب فرهنگی تدوين شد. اين مقاله در صدد است که مقايسه ای بين 

اين منشور و کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با روش تحليل اسنادی انجام 

داده و به نقاط قوت اين منشور نسبت به کنوانسيون اشاره کرده باشد. به اميد 

اينکه اين منشور، هم در داخل کشور به رسميت بيشتری شناخته شود و هم 

اينکه بتواند محور گفت وگو با ديگر کشورهای اسالمی در خصوص مسائل 

زنان قرار گيرد. الزم به ذکر است اين مقاله با هدف مقايسه ی مفاد کنوانسيون 

با قوانين و مقررات اسالم نبوده، بلکه تنها به نقاط ضعف کنوانسيون در 

مقايسه با نقاط قوت منشور حقوق زنان در ايران اشاره کرده است. موارد 

مقايسه شده در شش عنوان بحث شده است.

1- بررسی تطبیقی مبانی و هدف شكل گیری کنوانسیون و منشور

مبانی شکل گيری کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بر پايه ی »کرامت 

و ارزش هر  فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد است با اين اصل که 

تبعيض مقبول نيست، کليه ی افراد بشر آزاد به دنيا آمده اند، منزلت و حقوق 

يکسانی دارند و بدون هيچ تمايزی از جمله تمايزات جنسی، حق دارند 

از کليه ی حقوق و آزادی های مندرج در اين اعالميه برخوردار شوند. در 

واقع هدف اصلی اين کنوانسيون از بين بردن همه ی تمايزات جنسی مبتنی 

اجتماعی  و  حقوقی  سياسی،  مختلف  حوزه های  در  که  است  جنسيت  بر 

رؤيت می شود. اجرای کنوانسيون بر عهده ی کميته ای است که شامل 23 

کارشناس است. دول عضو موظف اند هر چهار سال يک بار گزارش های 



150

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
92

ن 
ستا

زم
 / 

62
ره 

شما
 / 

هم
زد

شان
ل 

خود را در دو بخش تنظيم کرده و آن را به کنوانسيون ارسال کنند. بخش اول سا

گزارش شامل تشريح عملکرد سياسی، قضايی و اجتماعی کشورهای عضو 

در جهت ارتقای تساوی حقوق و اقدامات عمومی دولت ها در قبال اجرای 

مفاد کنوانسيون و بخش دوم آن حاوی تشريح جزئيات اقدامات انجام شده 

جهت بررسی تک تک مواد کنوانسيون است )طاهری،1382: 277 و 278(. اين 

در حالی است که مبانی منشور حقوق زنان ايران با الهام از شريعت جامع 

اسالم و نظام حقوقی آن و با تأکيد بر شناخت و ايمان به خداوند متعال 

به عنوان مبدأ هستی و خالق موجودات و اختصاص تشريع به او و لزوم 

اعتقاد  اين  بر  منشور  اساسی  تدوين شده است. اصول  او  برابر  در  تسليم 

بنيادی استوار است که در اسالم زن و مرد در فطرت و سرشت و هدف 

خلقت، برخورداری از استعدادها و امکانات، امکان کسب ارزش ها و پاداش 

و جزای اعمال در برابر خداوند يکسان هستند و انسان ها فارغ از جنسيت 

فقط به واسطه ی رشد همه جانبه ی انسانی در سايه ی رشد دانش و علم و 

تقوای الهی بر يکديگر مزيت دارند. هدف اين منشور تبيين نظام مند حقوق 

و مسئوليت های زنان در عرصه های حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی 

است، همچنين ايجاد زمينه ی رشد هماهنگ و متوازن ابعاد مادی و معنوی 

در زندگی فردی و اجتماعی زنان می شود.

ايران  شريعت جامع اسالم مد  در شکل گيری منشور حقوق زنان در 

نظر بوده است. در مکتب اسالم زن و مرد هر دو انسان و از حقوق متساوی 

بهره مندند، اما بر مبنای آموزه های اسالم، زن و مرد به دليل اينکه يکی زن 
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است و ديگری مرد و خلقت و طبيعت آنها يکسان نيست، در برخی حقوق و 

تکاليف و مجازات ها متفاوت اند. امروزه، دنيای غرب سعی می کند، ميان زن 

و مرد از لحاظ قوانين و مقررات و حقوق و وظايف وضع مشابهی به وجود 

آورد و تفاوت های غريزی و طبيعی زن و مرد را ناديده بگيرد. کلمه ی تساوی 

حقوق يک عنوان تزويرآميز است که برای تساوی نقش در جامعه گذاشته 

شده است )مطهری،1371: 42(. در ديدگاه انسان محور، ريشه ی قواعد حقوقی 

را بايد در انسان چه به صورت فرد و چه به صورت جامعه جست وجو 

کرد. همچنين نبود تفاوت ميان حقوق زن و مرد به عنوان يک اصل اساسی 

پذيرفته شده و در نتيجه تحليل حقوق زن مجزای از حقوق مرد چندان موجه 

نيست مگر در مواردی که تأکيدی در کار باشد. در حالی که در نظام حقوقی 

اسالم منشأ و مبدأ پيدايش حق و مسئوليت اراده ی تشريعی خداوند است که 

البته وی از چنين اعمال اراده ای هيچ گونه نفع  و يا رفع نقصی برای خود در 

نظر نگرفته است بلکه همه برای مصلحت بندگان است )حکمت نيا، 1390: 24(. 

مهم ترين عنصر فرهنگ غرب اومانيسم يا اصالت انسان است که به معنای 

بازگشت به انسان به جای خدا، بازگشت به زمين به جای آسمان و بازگشت 

اصل  اين   .)78  :1378 )مصباح،  است  آخرت گرايی  جای  به  دنيا  زندگی  به 

يکی از بنيادی ترين مبانی و پايه هايی است که کنوانسيون رفع تبعيض عليه 

زنان بر اساس آن پی ريزی شده است. در اين نظريه، انسان محور و خالق 

ارزش هاست و تفکر انسانی همه چيز حتی سرنوشت موجودات را تعيين 

می کند و معيار سنجش خوبی ها و بدی هاست. کنوانسيون در پی آن است که 
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زنان در کامجويی از مردان عقب نمانند و در ميدان رقابت لذت جويی همگام سا

و همسان مردان به پيش روند. الزمه ی اين آرمان آن است که به تفاوت های 

طبيعی موجود بين زن و مرد در موقعيت های اجتماعی و برخورداری از 

لذايذ دنيوی به چشم تبعيض نگريسته شود و هدف هم از بين بردن اين 

تفاوت ها به عنوان مشکل اصلی لذت جويی بيشتر زنان و برقراری تساوی و 

به تعبير صحيح يکسانی زن و مرد در حقوق و تکاليف باشد )باقرزاده، 1382(. 

در واقع زيرساز داخلی نظام حقوق بشر در اسالم عبارت است از قواعد 

تنظيم گر روابط فردی و اجتماعی انسان ها در حالی که در نظام غير الهی 

بسياری از تکاليف و وظايف فردی از حيطه ی مسائل حقوقی بيرون شمرده 

شده و آنها را تنها اموری اخالقی می داند که تصميم گيری درباره ی آنها بر 

نيازها و روابط فردی  عهده ی خود فرد يا جامعه ای است که در حوزه ی 

تصميم می گيرد )جوادی آملی،1381(. عصر حاضر، عصری است که غرب در 

صدد جهانی کردن فرهنگ خود و حاکميت آن بر همه ی جوامع است و برای 

اين منظور تالش گسترده و برنامه ريزی شده ای را به کار گرفته است. يکی از 

اين راه ها تدوين کنوانسيون ها و معاهده هايی است که به وسيله ی آنها بتواند 

عناصر فرهنگی خود را آرام آرام وارد فرهنگ های ديگر کند. الزم به ذکر 

است که زن و مرد از نظر ويژگی های جسمی و روانی تفاوت هايی دارند که 

اين تفاوت ها مبتنی بر حکمت الهی و به عنوان راز تداوم حيات بشر کليت 

منسجمی را تشکيل می دهد. اين تفاوت های طبيعی منشأ تفاوت های حقوقی 

شده که مبتنی بر عدالت خداوند متعال است؛ لذا منجر به کم شدن ارزش زن 
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يا تبعيض ظالمانه بين زن و مرد نمی گردد.

2- بررسی تطبیقی نحوه ی تقسیم بندی کنوانسیون و منشور

ماده،  سی  و  مقدمه  بودن  دارا  علی رغم  تبعيض  رفع  کنوانسيون  در 

تقسيم بندی منسجم و مشخصی از حقوق و اختيارات زنان مشاهده نمی شود 

و تنها از حقوق زنان سخن گفته شده است؛ در حالی که در منشور حقوق 

زنان در ايران عالوه بر حقوق، از مسئوليت ها هم سخن به ميان آمده و اين 

مسئله باعث شده نگاه دقيق تر و جامع تری نسبت به حقوق و مسئوليت های 

زنان داشته باشد. در اين منشور حقوق و مسئوليت های فردی، خانوادگی 

و اجتماعی زنان به طور مجزا و تفکيک شده محل بحث قرار گرفته است.

حقوق عبارت است از :»مجموع قواعد الزام آوری که بر رفتار اجتماعی 

دولت-  ما  زمان  در  ـ  جامعه  بر  حاکم  قدرت  و  می کند  حکومت  انسان 

اجرای آن را تضمين می نمايد«؛ بر اين اساس از منظر علم حقوق، هر حقی 

او  بر  رعايت حق  که  و کسی  موضوع حق، صاحب حق  دارد:  رکن  سه 

دو روی يک سکه اند؛ هر صاحب  تکليف  و  واقع حق  در  است.  واجب 

حقی متناسب با حقوقی که دارد، تکاليفی نيز بر عهده خواهد داشت و هر 

صاحب تکليفی متناسب با تکاليف خود حقوق و امتيازاتی دارد )دانش پژوه 

و خسروشاهی، 1389: 105(. با يک مرور ساده در جريان های فمينيستی جهان 

غرب به خوبی می توان دريافت که هر کدام از اين جريان ها تنها به بعد يا 

ابعادی از خصوصيت زنان پرداخته و از ساير ويژگی ها غفلت ورزيده اند. 

حال آنکه شخصيت زن هم زمان ابعاد مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی 
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دارد و هر يک از اين ابعاد نيز به نوبه ی خود از زوايای مختلف و متنوعی سا

برخوردار است. بنابراين تفکيک مسائلی چون اشتغال، حقوق شهروندی يا 

ابعاد اخالقی و تربيتی و نقش های ويژه ی خانوادگی  مشارکت سياسی از 

سبب خواهد شد که نه تنها راه حل واقعی برای بازگشايی گره از مشکالت 

و معضالت زنان گشوده نگردد، بلکه در دراز مدت آسيب های جدی تری را 

به زنان و جامعه ی انسانی وارد سازد. در کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان 

ابعاد مختلف وجودی زن ناديده انگاشته شده و تنها برآورده شدن حقوق زن 

را منوط به يکسانی با حقوق مردان می داند )سبحانی، 1385(. منشور حقوق و 

مسئوليت های زنان بخش های مختلف و فصل بندی های متفاوتی دارد که در 

اين پژوهش به صورت مجزا بررسی شده است.
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بخش بندی منشور حقوق و مسئوليت های زنان در نمودار شماره ی 
1 نشان داده شده است:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

 در  خانواده  هاي دخترانليتئوحقوق و مس

 هاي فردي زنانليتئوحقوق و مس

 خانوادههاي زنان درتشكيل و تداوم سئوليتحقوق و م

 هاي زنان در صورت انحالل خانوادهليتئوحقوق و مس  هاي خانوادگي زنانحقوق و مسئوليت

 هاي سالمت جسمي و رواني زنانحقوق و مسئوليت
 فرهنگ عمومي  هاي اجتماعي زنانحقوق و مسئوليت

 هاي فرهنگي و معنوي زنان حقوق و مسئوليت  آموزش 

 پژوهش

هاي حقوق ومسؤليت
 مالي درخانواده

 هاي اقتصادي زنانليتئوحقوق و مس

هاي حقوق و مسؤليت
 مشاركت اقتصادي

 سياست داخلي
 هاي سياسي زنانحقوق و مسؤليت

 لمللالسياست بين

 امور دفاعي نظامي

 هاي  قضايي زنانليتئوحقوق و مس

نمودار 1. تقسیمات منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران
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3- بررسی تطبیقی تعاریف موجود در کنوانسیون و منشورسا

نشده  از حق  تعريف مشخصی  زنان  عليه  تبعيض  رفع  کنوانسيون  در 

است، اما به طور مشخص بر پای بندی منشور ملل متحد به حقوق اساسی 

بشر تأکيد دارد و تنها به تعدادی از مشکالتی که زنان در جامعه ی جهانی 

تساوی  در  فقط  را  زنان  و حقوق  است  شده   اشاره  هستند،  آن  به  مبتال 

حقوقی بين زن و مرد بيان می کند. در خصوص مسئوليت نيز تنها به سهم 

زنان در تحقق رفاه خانواده، پيشرفت جامعه و اهميت اجتماعی مادری، نقش 

والدين در خانواده و تربيت کودکان و تقسيم مسئوليت بين زن و مرد در 

تربيت کودکان صحبت به ميان آورده است. در حالی که در منشور حقوق 

زنان، حق به معنای توانايی، امتياز و مصونيت است. همچنين در اين منشور 

مسئوليت اين گونه توصيف شده است: »تکاليفی که زن نسبت به ديگران بر 

عهده دارد«. حق در لغت به معنای راست، درست، ضد باطل )عميد، 1371: 

189( و حقوق عبارت است از »مجموعه قواعدی که افراد جامعه بايد آنها 

را در روابط خود رعايت کنند و بر اساس آن قواعد اختيارات و آزادی های 

هر کس و تکاليفی که در برابر ديگران دارند تعيين می گردد« )عاملی،1350(.

مبانی  که  متن جامعه ای  در  آن  تفسير  با  بشر«  »حقوق  از  دينی  تفسير 

سکوالر دارد، با هم متفاوت است. قلمرو حقوق بشر در نگاه دينی منحصر 

به اين جهان نبوده و جهان آخرت را نيز در بر می گيرد و چه بسا حقوقی 

در اين دنيا مطرح شود که از نگاه اعتقاد به دنيای آن جهانی، برای انسان 

خسرانی را به بار آورد. نگاه غربی به انسان بيشتر جنبه ی مادی و بنابراين 
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ارزش حقوق به ارزش لذت مادی بستگی دارد )بکر،1380: 32(. اين در حالی 

است که انسان موجودی فراماده است؛ لذا حقوق نبايد تنها تأمين کننده ی 

لذايذ مادی وی باشد، بلکه بايد نيازهای روحی و غير ماّدی انسان را نيز در 

بر گيرد. از طرف ديگر، بنا به اعتقاد برخی از متفکران اسالمی، هر استعداد 

طبيعی مبنای يک حق طبيعی است و يک سند طبيعی برای آن به شمار 

می آيد. دستگاه خلقت هر نوعی از انواع موجودات را در مداری مخصوص 

به خود قرار داده و سعادت او را هم در اين قرار داده که در مدار طبيعی 

خودش حرکت کند )مطهری، 1373: 177(. بنابراين سعادت انسان وقتی تأمين 

می شود که هم جنبه های مادی او و هم جنبه های معنوی انسان در حقوق و 

تکاليف لحاظ شود.

4- بررسی تطبیقی حقوق و مسئولیت های فردی زنان در کنوانسیون و منشور 

در کنوانسيون رفع تبعيض، حقوقی به عنوان حقوق فردی با عنوانی مجزا 

در نظر گرفته نشده است، اما با بررسی مفاد حقوقی در اين کنوانسيون به 

نظر می رسد مواد 2،1، 6 و 9 به حقوق فردی پرداخته است. در ماده 1 اين 

کنوانسيون عبارت »تبعيض عليه زنان« به معنی قائل شدن هرگونه تمايز، 

به رسميت شناختن  بر اساس جنسيت است که در  يا محدوديت  استثناء 

حقوق بشر زنان و آزادی های آنها و بهره مندی و اعمال آن حقوق بر پايه ی 

مساوات با مردان صرف نظر از وضعيت تأهل آنها در تمام زمينه های سياسی، 

اقتصادی، فرهنگی، مدنی و ديگر زمينه ها اثر مخرب دارد يا اصوالً هدفش از 

بين بردن اين وضعيت است.
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مرد است و هرگونه سا بر تساوی زن و  اصلی  تأکيد  کنوانسيون  اين  در 

تبعيض قانونی را رد می کند. يکی از حقوق فردی تأکيد شده در کنوانسيون، 

ماده  9 آن است که برای زنان متأهل تابعيت مستقل قائل است. بدين ترتيب 

هر يک از زوجين می توانند جدای از يکديگر در کشور متبوع خود با کمال 

آزادی به زندگی فردی خود ادامه دهد و فرزندان را از نعمت داشتن خانواده ی 

منسجم محروم سازد. با توجه به ادبيات حاکم بر کنوانسيون، اعضای خانواده 

اشخاص منفردی هستند و خانواده حقوق جداگانه و شکل محتوايی ندارد 

و می تواند به صورت تک والدينی نيز اداره شود که اين موارد از مصاديق 

ترويج فرهنگ فردگرايی در کليت فرهنگ غرب است )محمدی، 1386(.

در  هم  آن  تساوی حقوقی  به  تنها  فردی  بخش حقوق  در  کنوانسيون 

زمينه ی تابعيت پرداخته است و در زمينه های ديگر به طور مبهم و کلی از اين 

تساوی سخن به ميان آورده است. اين در حالی است که در منشور حقوق 

زنان در ايران در کنار مسئوليت های زنان، بند مشخصی به حقوق فردی زنان 

اختصاص يافته است و به شخصيت زن به عنوان موجودی مستقل از مرد و 

يک »نوع« انسان نگاه شده است و حقوق اعطاء شده به وی تنها با مقياس 

حقوق مردانه سنجيده نشده بلکه سعی شده از حقوق فردی زنان در ابعاد 

جسمی، روانی و اخالقی سخن به ميان آورد. از جمله حقوق فردی ذکر 

شده در اين منشور، حق برخورداری از حيات شايسته و تماميت جسمانی و 

مسئوليت محافظت از آن، حق تکريم و حق داشتن تابعيت و يا حتی سلب 

آن به درخواست فرد می باشد. حق حيات از جمله مهم ترين و اساسی ترين 
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حقوق است. مبنای حقوق اسالمی اراده ی شارع است. خدامالکی و ديدگاه 

محسوب  حق  اين  بينشی  مبانی  مهم ترين  جمله  از  انسان  بودن  خليفه اهلل 

می شود. از اين رو به افراد و حتی خود شخص اختيار از ميان بردن آن را 

نمی دهد )حکمت نيا، 1390: 34(.  

در منشور حقوق و مسئوليت های زنان، بندهايی به حق آزادی انديشه 

در کنار حق آزادی انجام مراسم دينی برای زنان پيرو اقليت های دينی در 

نظر گرفته شده است. در اين منشور دو مسئوليت فردی نيز ذکر شده است 

که عبارت اند از: حق و مسئوليت در برخورداری از ايمان و تقوا و حق و 

مسئوليت در برابر محيط زيست سالم. در نظر گرفتن اين مسئوليت ها در 

منشور حقوق زنان ايران نشانه ی اهميت دادن به وجود زن است و او را 

نه موجودی ضعيف و ناتوان و فارغ از هر گونه وظيفه، بلکه وجودی که 

نسبت به جسم و روح خويش تعهد دارد، معرفی می کند. اجالس سازمان 

ملل درباره ی توسعه و محيط زيست (UNECD) در ريو دوژانيرو در سال 

1992 نقش قاطع زنان در دستيابی به نوعی متفاوت از توسعه را که به طور 

اجتماعی، اقتصادی و زيست محيطی پايدار باشد بازشناسی کرد و بر سهم 

اساسی آنها در مديريت محيط زيست و توسعه ی بيشتر تأکيد نمود. طبق نظر 

هماتی1 )2000( مدارکی وجود دارد که زنان از نظر زيست محيطی آگاه تر 

از مردان هستند و بيشتر در فعاليت های حفاظت از محيط زيست از قبيل 

بازيافت مواد زائد، خريد آگاهانه ی کاالهای سازگار با محيط زيست و غيره 

1-Heemati 
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درگيرند )اکبری،1391(. بنابراين با در نظر گرفتن يک حق طبيعی برای استفاده سا

از محيط زيست سالم در کنار دادن مسئوليت برای حفاظت از آن می توان 

باعث افزايش حضور بهينه ی زنان در امر توسعه ی محيط زيست باشد که 

اين امر با ارتقاء سطح دانش و بينش زنان در خصوص حفاظت و نحوه ی 

استفاده از محيط زيست ميسر می باشد.      

5- بررسی تطبیقی حقوق و مسئولیت های خانودگی زنان در کنوانسیون 
و  منشور 

در کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مانند ديگر قسمت های کنوانسيون، 

حقوق خانوادگی بند جداگانه ای ندارد، اما با تحقيق در مفاد اين کنوانسيون 

مشخص می شود که مواد 5، 13، 15 و 16 به اين موضوع اختصاص يافته 

است. در اين مواد نيز تساوی بين حقوق زن و مرد، بيشترين سهم را به خود 

اختصاص داده است؛ برای نمونه تساوی زن و مرد را در حق انتخاب مسکن، 

محل اقامت، انعقاد ازدواج و انحالل آن، واليت و حضانت و قيموميت با 

حفظ اولويت فرزندان می توان در مواد اين کنوانسيون مشاهده کرد. بررسی 

مفاد مختلف اين کنوانسيون نشان می دهد که خانواده در اين ديدگاه نهادی 

متشکل و منسجم نبوده و هماهنگی و سرپرستی در بين افراد آن به چشم 

نمی خورد به طوری که همه ی اعضای خانواده از لحاظ نقش و حقوق جايگاه 

يکسانی دارند و اين مسئله ريشه در فردگرايی و انديشه های ليبراليستی فرهنگ 

غرب دارد. اين در حالی است که در منشور حقوق و مسئوليت های زنان 

در ايران سه قسمت مجزا با عناوين حقوق و مسئوليت های دختران، حقوق 
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و مسئوليت های زنان در تشکيل و تداوم خانواده و حقوق و مسئوليت های 

زنان در انحالل خانواده بحث شده است. زن يکی از عناصر انسانی خانواده 

است که با حضور او خانواده شکل می گيرد. زن می تواند نقش های مختلفی 

تکاليف  نقشی که زن در خانواده می يابد حقوق و  بپذيرد.  را در خانواده 

وی را مشخص می کند. نقش همسری به حقوق و تکاليف متقابل بين زن 

و شوهر می انجامد و نقش مادری در ارتباط وی با فرزندان مطرح می شود. 

و  حقوق  بودن  خواهر  يا  بودن  اوالد  نقش  بر حسب  نيز  دختر  فرزند  به 

تکاليفی در خانواده تعلق می گيرد )حکمت نيا، 1390: 43(. در منشور حقوق و 

مسئوليت های زنان در ايران به دختران به عنوان يک عضو مؤثر در خانواده 

اشاره شده وحضانت به معنای سرپرستی جسمی و روانی جزء نيازهای آنها 

شمرده شده است. در نهايت نيز به مسئوليت دختران اشاره شده و آنها را نه 

عضوی غير فعال بلکه مسئول نسبت به پدر و مادر دانسته و لزوم اطاعت از 

دستورات مشروع آنها را يادآور می شود که نشان از جايگاه ويژه ای است که 

دين اسالم برای والدين در نظر دارد. در خانواده ای بر مبنای تئوری اسالم 

بلکه محدوده ی اختيارات هر  با والدين،  نه  با فرزندان است  نه محوريت 

عضو خانواده بر مبنای دستورات دينی و الهی و سيره ی ائمه )( اتخاذ 

می شود. وليهلم هنريش ريل ـ از بنيان گذاران جامعه شناسی خانواده در قرن 

نوزدهم ـ معتقد است که زيربنای جامعه در خانواده شکل می گيرد. برای 

بقای خانواده، تقسيم کار و تفکيک نقش ها ضرورتی بی بديل است و تقسيم 

نقش ها نظام سلسه مراتبی را می آفريند. از نگاه وی بايد اعضای خانواده نظام 
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سلسله مراتبی را بپذيرند و پيروی از رهبری در خانواده را بايد حمايت کرد. سا

در نظريه ی وی که به »اصالت حق طبيعی« شهرت يافته است، نظام سلسله 

مديريت  به  مرد  طبيعت  است.  هماهنگ  زنانه  و  مردانه  طبيعت  با  مراتبی 

همين  در   .)1383 )مهدوی،  است  متمايل  پذيری  مديريت  به  زن  طبيعت  و 

راستا، اين منشور بر عدم تبعيض بين دختر و پسر در خانواده برای برآورد 

نيازهای آنها تأکيد می کند. در بند مربوط به حقوق و مسئوليت های زنان در 

تشکيل خانواده آمده است که زنان نه فقط حق تحکيم زندگی را دارند، 

بلکه آنها مسئول در تحکيم خانواده هستند و برای اين منظور حمايت ها و 

ضمانت های قانونی هم در نظر گرفته شده است. از ديگر حقوق مطرح شده 

در اين منشور، حق زنان در انتخاب همسر شايسته است. آيه ی 21 سوره ی 

روم به اين نکته اشاره می فرمايد که »از نشانه های قدرت اوست که برايتان از 

جنس خودتان همسرانی آفريد تا به ايشان آرامش يابيد و ميان شما دوستی 

و مهربانی نهاد....«. اين آرامش به هماهنگی و همکاری زن و شوهر بستگی 

دارد و يکی از مهم ترين راه های ايجاد آن اين است که هر کدام از همسران به 

ميل و رغبت، جفت خود را انتخاب کرده باشد؛ کما اينکه در اسالم نيز اين 

حق برای زنان به رسميت شناخته شده است. يکی از نکات متفاوت قوانين 

ايران با کنوانسيون در آزادی انعقاد ازدواج برای دختران اين است که در ماده 

1043 قانون مدنی مقرر شده است: »نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، 

اگرچه به سّن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه ی پدر يا جد پدری اوست 

از دادن اجازه مضايقه کند،  و هرگاه پدر يا جد پدری بدون عّلت موجه 
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دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرايط 

نکاح و مهری که بين آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به 

توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر يا جّد پدری اطالع داده شود و بعد از 15 

روز از تاريخ اطالع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی، دادگاه مزبور می تواند 

اجازه نکاح را صادر نمايد«. به نظر می رسد به لحاظ قدرت بيشتر احساسات 

از تصميمات عجوالنه و  قانون برای جلوگيری  اين  و عاطفه در دختران، 

احساس گونه ی ايشان در امر ازدواج وضع شده است؛ البته برای جلوگيری 

از سوء استفاده ی ولی در امر اجازه برای ازدواج، اين مهم به دادگاه صالح 

سپرده شده است.

يکی از مسئوليت های مطرح شده در منشور حقوق زنان در ايران، رعايت 

حقوق جنين و محافظت از آن است. بر خالف تفکر رايج در فمينيسم که 

علت ستم بر زنان را زيست شناسی بدن زن و قابليت باروری و زادآوری او 

می دانند، منشور برای زنان در اين زمينه مسئوليت مهمی در نظر گرفته است. 

از ديگر حقوق و مسئوليت های برشمرده شده در منشور برای زنان، حضانت 

و تربيت فرزند است و در اين امر لزوم حمايت و مشارکت همسر الزامی 

شمرده شده است. ماده 1168 قانون مدنی ايران مقرر می دارد: »نگهداری 

اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است«. در ماده 1169 اصالح شده نيز آمده 

است: »برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوين او جدا از يکديگر زندگی 

می کنند مادر تا سن هفت سالگی اولويت دارد و پس از آن با پدر است. 
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تبصره ـ بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختالف حضانت طفل سا

با رعايت مصلحت کودک به تشخيص دادگاه می باشد«. 

در اصالحيه ی اخير سّن حضانت مادر برای فرزند دختر و پسر يکسان 

تعيين شده که نشان از اهميت نقش مادر برای پرورش و تربيت کودکان 

می باشد. در ابتدای امر اين گونه به نظر می رسد که تفاوت گذاشتن قانون گذار 

بين مادر و پدر در امر حضانت ظلم به مادر بوده و محروميت از حقوق وی 

تلقی می شود. در حالی که در کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض از زنان، حق 

حضانت به عنوان حقی مساوی بين مادر و پدر لحاظ شده است. نتيجه ی 

اعطای چنين حق و اختياری به زنان غربی سبب شده معضالت زيادی برای 

آنها به وجود آيد که يکی از مهم ترين آنها مشکالت افزايش خانواده های 

بدون پدر و باال رفتن آمار خانواده های مادر سرپرست شده است.

 6- بررسی تطبیقی حقوق و مسئولیت های اجتماعی زنان در کنوانسیون 
و منشور

که  است  اموری  در  زنان  سهم  و  نقش  معنای  به  اجتماعی  مشارکت 

سرنوشت جامعه را رقم می زند. از جمله شاخص های حضور اجتماعی زنان 

حق تصميم گيری و انتخاب، حق آموزش و تحصيالت، حق بهره برداری از 

امکانات و منابع عمومی و استيفای حقوق فردی و اجتماعی خود می باشد. 

برخی نيز بر اين باورند که منظور از مشارکت مدنی همکاری با »نهادهای 

نهادهاست  گونه  اين  در  يا عضويت   )NGO( دولت«  به  غيروابسته  مدنی 

)عبداللهی،1387: 13(. بدين ترتيب ميزان حضور زنان در فعاليت مدنی به ويژه به 
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صورت سازمان يافته و دست کم به شکل عضويت در سازمان های مردم نهاد 

معيار مهمی برای اندازه گيری مشارکت اجتماعی زنان است )عالسوند، 1390: 

256(. يکی از مهم ترين جنبه های مشارکت اجتماعی به خصوص در حوزه ی 

مشارکت  کلی،  تعريف  يک  در  است.  سياسی  مشارکت  فمينيسم،  جنبش 

سياسی شرکت در امور سياسی و گزينش رهبران سياسی توسط مردم است 

)ساروخانی، 1375: ج2، ص 569(. اين در حالی است که فمينيسم نيز مشارکت 

سياسی زنان را حضور در عرصه ی تصميم گيری و مديريت های سياسی و 

راهی به سوی گسترش و توانمند سازی زنان شمرده است )دفتر امور زنان 

رياست جمهوری، 1376: 32(.

در مفاد کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، بيشترين حقوقی که برای زنان 

در نظر گرفته شده است حقوق اجتماعیـ  سياسی است. اين امر بدين علت 

است که يکی از چالش های زنان در ادوار مختلف، آزادی های سياسی و حق 

شرکت در مناصب سياسی بوده است؛ چرا که ظلم و ستم به زنان در طول 

تاريخ و حاکميت مردساالری بر جوامع، بسياری از حقوق اجتماعی و مدنی 

زنان را سلب کرده است. بنابراين حتی جنبش هايی مانند فمينيسم در ابتدای 

امر تأکيد بيشتر بر حقوق سياسی زنان داشتند. بدين ترتيب در ابتدای قرن 

بيستم مبارزه برای حق رأی شکل جدی تری به خود گرفت. در سال 1903 در 

انگلستان تشکلی به نام »اتحاديه ی سياسی و اجتماعی زنان« (wspu) به وجود 

آمد و از جمله اقدامات آن انتشار روزنامه ی »حق رأی برای زنان« بود. پس 

از جنگ جهانی اول، حدود 21 کشور برای زنان حق رأی به دست آوردند 
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)رودگر، 1388: 53(. نيوزيلند به عنوان اولين کشور در سال 1893، استراليا در سا

سال 1920، فنالند در سال 1906، آمريکا در سال 1956 و ايران در سال 

1963 حق رأی را به زنان اعطا کردند )عالسوند به نقل از گيدنز، 1390: 241(. 

اين حق نيز مانند ديگر ماده های اين معاهده بر پايه ی تساوی بين زن و مرد 

طراحی شده است. در ماده 3 آمده است که »دولت های عضو بايد در همه ی 

زمينه های سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برخورداری زنان از حقوق 

بشر و آزادی های اساسی آن هم بر پايه ی تساوی با مردان را تضمين کنند«. 

همچنين  مواد 7 و 8 به صراحت تأمين و ايجاد شرايط مساوی برای حضور 

سياسی زنان مانند حق رأی و حق انتخاب شدن و به عهده گرفتن پست های 

سياسی و حتی در سطح بين المللی را بر عهده ی کشورهای عضو نهاده است. 

اين در حالی است که در منشور حقوق و مسئوليت های زنان ايران در بخش 

است.  تبيين شده  زنان  اجتماعی  تفصيل، حقوق و مسئوليت های  به  سوم 

در واقع اين منشور تنها به فعاليت و حضور اجتماعی ـ سياسی زنان اکتفا 

نکرده و حقوق و مسئوليت های زنان در اين حيطه را بسيار گسترش داده 

است و با نگاهی جامع تر به موضوع حضور اجتماعی زنان پرداخته است. 

در اين منشور، ذيل عنوان حقوق و مسئوليت های اجتماعی زنان، فصل های 

و  امر سالمت جسمی  در  زنان  مسئوليت های  و  حقوق  به  را  جداگانه ای 

روانی، حقوق و مسئوليت های زنان در عرصه ی فرهنگ و معنويت، حقوق 

و مسئوليت های زنان در عرصه ی اقتصاد، سياست و قضاوت اختصاص داده 

است. از جمله حقوق سياسی زنان که در منشور ايران بر آنها تأکيد شده 
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است، حق کسب آگاهی و مشارکت در تعيين مقدرات کشور، حق آزادی 

بيان و قلم، حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس می باشد. با 

توجه به اينکه اصول منشور زنان ايران بر پايه ی مبانی دين اسالم طرح ريزی 

شده است، جواز شرکت زنان در فعاليت های سياسی نيز جنبه ی دينی دارد 

که البته به تاريخ صدر اسالم باز می گردد. يکی از حرکت هاي سياسي زنان 

در صدر اسالم به سال دوازدهم بعثت برمی گردد که دوازده مرد از قبيله هاي 

اوس و خزرج در عقبه اول با پيامبر )( مالقات و بيعت کردند و رسول 

خدا)( با زنان نيز بيعت فرمودند )غروی نائينی، 1388(. همچنين در روز 

عيد غدير نيز زنان با حضرت علی )( بيعت کردند )دشتی، 1386 به نقل از 

منتهی اآلمال، ج1، ص180(. عالوه بر بيعت، زنان در هجرت های سياسی، دفاع 

از امام و واليت نيز شرکت داشته اند. بنابراين شرکت زنان در عرصه های 

اسالم  ظهور  زمان  از  و  نيست  مسئله ی جديدی  اسالم  تاريخ  در  سياسی 

داشتن  و  سياسی  مشارکت  بين  که  داشت  توجه  بايد  است.  داشته  وجود 

منصب سياسی تفاوت است. بسياری از مراجع و فقها به استناد داليل قرآنی 

و روايی برخی مسئوليت های سياسی مانند واليت و قضاوت را برای زنان 

جايز نمی شمارند. 

به طور مستقل  ايران  زنان  منشور حقوق  در  که  مهمی  نکات  از  يکی 

مطرح شده است، حقوق و مسئوليت های اقتصادی زنان است. خداوند در 

آيه ی 32 سوره ی نساء می فرمايند که زنان مالک مالی هستند که آن را کسب 
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می کنند.1 همچنين دليلی که از سنت می توان برای جواز اشتغال ارائه کرد سا

تقرير معصوم از فعاليت های اقتصادی زنان است. در عصر پيامبر )( زنان 

به فعاليت هايی مانند ساخت صنايع دستی، بافندگی و نساجی، عطرفروشی، 

آرايشگری، درمان بيماری ها و چوپانی می پرداختند. خديجه کبری )( نيز 

کاروان های تجاری بزرگی داشت )عالسوند، 1390: 280-266(. بنابراين اصل 

فعاليت اقتصادی برای زنان امری غيرمجاز نيست. تنها مسئله ی اجازه گرفتن 

زن از شوهر مطرح است که طبق قانون زن بايد هنگام خروج از منزل از 

همسر خود کسب اجازه نمايد )ديگر موارد قانونی و فقهی اين مسئله در 

کتب فقهی و قانون خانواده آمده است که جهت کسب اطالعات بيشتر به 

آنها مراجعه شود(. آنچه از لحاظ دينی و اجتماعی قابل بحث است اينکه از 

طرفی غير از مسئله ی شرعی کسب اجازه ی زن از شوهر، زنان بايد بدانند که 

فعاليت اقتصادی آنها هم به کرامت و انسانيتشان ضربه وارد نکند و هم اينکه 

به نقش همسری و مادری آنان لطمه نزند. در ماده 11 کنوانسيون آمده که 

دولت های عضو بايد اقدامات مقتضی برای رفع تبعيض در زمينه ی اشتغال 

را برای زنان فراهم آورند. در اصل اين موضوع خللی وارد نيست، اما گاهی 

شرايط مساوی کار برای زنان و مردان، آسيب های جدی را به زنان وارد 

می کند چرا که هم از لحاظ جسمی، هم از جنبه های روحی و روانی زنان و 

مردان تفاوت هايی را دارند که در هنگام کسب شغل بايد به آنها توجه شود 

تا از بروز بيماری های جسمی و روانی جلوگيری شود.    

1- ... والنساء نصیٌب مما اکتسبن .....
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در ماده 10 کنوانسيون نيز به تضمين حقوق مساوی بين زن و مرد در 

زمينه ی امکان دسترسی به مراکز آموزشی و اخذ مدرک از اين مؤسسات 

تأکيد شده است. گفتنی است که مطابق قسمت ج اين ماده هر گونه مفهوم 

تقليدی و کليشه ای از نقش زنان و مردان بايد محو شود و در عين حال 

به مختلط بودن آموزش پسر و دختر اشاره شده است که اين مسئله باز به 

تأکيد تساوی بين زن و مرد در همه ی زمينه ها باز می گردد. همچنين اينکه 

»نقش های کليشه ای« چه چيزهايی می تواند باشد خود جای تأمل دارد. مهم تر 

آنکه ارتباط بين زدودن نقش های کليشه ای با آموزش مختلط چيست؟ آيا 

نمی توان همان آموزش هايی که به مردان داده می شود به صورت جداگانه به 

زنان نيز آموزش داد؟ )مهدوی زادگان، 1382( از ابهام اختالط که بگذريم، يکی 

از مهم ترين نقاط ضعف موجود در فرهنگ غرب، ضعف خانواده و يکی 

از علت های آن ضعف نقش آموزی جنسيتی دختر و پسر است. خانواده ها 

بايد بتوانند دختران و پسران خويش را برای نقش مادری و پدری در آينده 

تربيت کنند و اين مستلزم پذيرش تفاوت های موجود بين آنهاست، نه اينکه 

اين تفاوت ها موجب تمايز رفتاری بين آنها شود. قبول اين مسئله که همه در 

انسانيت و ارزش های انسانی يکسان هستند - ولی به دليل برخی تفاوت های 

جسمی و روانی وظايف و نقش هايی که طبيعت بر عهده ی آنها نهاده متفاوت 

است - در روان شناسی زنان سابقه ی کاماًل معتبری دارد که به روان شناسی 

افتراقی معروف است. همچنين از لحاظ جسمی، می توان سه دسته ی اصلی 

از تأثيرات زيست شناسی را در تفاوت های جنسيتی و رفتار زنان نام برد که 
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عبارت اند از ژن ها، هورمون ها و عوامل مغزی. از لحاظ عوامل مغزی، مردان سا

در مقايسه با زنان مغزهای به نسبت بزرگ تری دارند و تفاوت های جنسيتی 

در کارکرد دو نيمکره ی مغز وجود دارد )شيبلی هايد، 1382: 336-320(. فصل 

دوم از بخش سوم منشور حقوق زنان ايران به تفصيل به حقوق و مسئوليت 

زنان در امر آموزش پرداخته است. در اين مباحث نه تنها به حقوق زنان در 

سوادآموزی و ارتقاء آموزش عالی تا باالترين سطح آموزشی پرداخته شده 

است، بلکه مسئوليت آنها در سياست گذاری و تصميم گيری های علمی را نيز 

يادآوری کرده است.

از ديگر حقوقی که در کنوانسيون به اختصار بيان شده، تساوی زن و مرد 

در اهليت قانونی و مراحل دادرسی است، در حالی که در منشور حقوق زنان 

ايران به تفصيل به حقوق و مسئوليت های قضايی زنان پرداخته شده است. 

از جمله حقوقی که در اين منشور برای زنان به رسميت شناخته شده است، 

حق زنان در برخورداری از آموزش های حقوقی، حق حمايت قانونی در 

راستای ايجاد صلح و سازش در خانواده، حق اقامه ی دعوی در نزد محاکم 

يا  انتظامی در صورت تعرض  نيروی  به  دادگستری و حق دسترسی زنان 

بزه ديدگی می باشد. يکی از مهم ترين نمودهای ظلم و ستم به زنان در جامعه 

رعايت نکردن قانون در زمينه ی دفاع از زنانی است که يا در خانواده و يا در 

جامعه به آنها تعرض شده است. اگر زنان بتوانند در مقابل هر ظلم و تعرضی 

بدون قوانين دست وپاگير و به سهولت به مراجع قضايی مراجعه کنند، اين 

احساس حمايت قانونی، سالمت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی افراد 
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جامعه را تضمين خواهد کرد و باعث کاهش بسياری از تعرضات به زنان 

می شود. 

در منشور حقوق زنان ايران حقوق و مسئوليت های اجتماعی زنان در 

اقتصادی،  پژوهشی،  و  آموزشی  فرهنگی،  روانی،  و  ابعاد سالمت جسمی 

سياست و حتی دفاعی تبيين شده است. اين منشور ابعاد مختلف سالمت 

را با توجه به تعريف سازمان جهانی بهداشت مبنی بر تعريف سالمتی مورد 

نظر قرار داده است. تعريف سازمان جهانی بهداشت از سالمتی عبارت است 

از »تأمين رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی که معنای آن تنها به نبودن 

بيماری و نقص عضو محدود نشده بلکه شامل سه محور جسم، روان و 

جامعه می شود« )حاتمی، 1385: 34(. در منشور حقوق زنان ايران سالمتی در 

سنين مختلف و ابعاد مختلف زندگی دختران و زنان مورد توجه بوده است 

و محدود به دوره ی خاصی نشده است. در حالی که کنوانسيون رفع تبعيض 

به مراقبت در  عليه زنان مسئله ی مهم سالمتی زنان و دختران را محدود 

دوران بارداری  کرده و از حقوق زنان نسبت به داشتن امکانات الزم و کافی 

و با کيفيت مقتضی  صحبتی به ميان نياورده است.

نتیجه گیری

تحقيق حاضر با هدف مقايسه ی منشور حقوق و مسئوليت های زنان در 

نظام جمهوری اسالمی ايران با مفاد کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه 

در سال 1979در  کنوانسيون  اين  است.  انجام شده  اسنادی  با روش  زنان 

و  انسانی  فرد  هر   ارزش  و  »کرامت  پايه ی  بر  متحد  ملل  سازمان  مجمع 
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برابری حقوق زن و مرد با اين اصل که تبعيض مقبول نيست به تصويب سا

رسيده است. اين کنوانسيون تنها بيان کننده ی نگاه غرب بدون در نظر گرفتن 

مذهب، فرهنگ و آداب و رسوم ديگر کشورها می باشد. اين در حالی است 

که مبانی منشور حقوق و مسئوليت های زنان در جمهوری اسالمی ايران با 

الهام از شريعت جامع اسالم تدوين شده است. اصول اساسی منشور بر اين 

اعتقاد بنيادی استوار است که در اسالم زن و مرد در فطرت و سرشت و 

هدف خلقت، برخورداری از استعدادها و امکانات، امکان کسب ارزش ها 

و پاداش و جزای اعمال در برابر خداوند يکسان هستند و انسان ها فارغ 

رشد  سايه ی  در  انسانی  جانبه ی  همه  رشد  واسطه ی  به  فقط  جنسيت  از 

دانش و علم و تقوای الهی بر يکديگر مزيت دارند. هدف اين منشور تببين 

نظام مند حقوق و مسئوليت های زنان در عرصه های حقوق فردی، اجتماعی 

و خانوادگی می باشد. همچنين ايجاد زمينه ی رشد هماهنگ و متوازن ابعاد 

مادی و معنوی در زندگی فردی و اجتماعی زنان می شود. آنچه بيشترين 

مورد را در کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض از زنان به خود اختصاص داده، 

قائل شدن تساوی زن و مرد در تمامی حقوق می باشد که به نظر می رسد 

اين مسئله در نهايت به ضرر زنان است؛ چرا که در نظر نگرفتن تفاوت های 

زن و مرد در تدوين حقوق، خود ظلم مضاعف به زنان است، زيرا زنان با 

داشتن نقش مهم مادری، مسئوليت بسيار خطير و مهمی را در خانواده و 

در نهايت در جامعه دارند. اين مسئله اقتضا می کند زنان از برخی تکاليف 

اجتماعی مبرا باشند تا بتوانند با طيب خاطر به امر تربيت فرزند بپردازند. يکی 
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از اين مسئوليت ها، فعاليت اقتصادی است. اگر زنان چونان مردان در جامعه 

برای کسب معاش در تالش باشند و حقوق و مزايای خانوادگی برای تأمين 

مسؤليت  هم  هم زمان  مجبورند  باشند  نداشته  نفقه-  زندگی-مانند  مخارج 

فرزندان را بر عهده بگيرند و هم در فعاليت های اقتصادی دوشادوش مردان 

به کار و فعاليت مشغول شوند و يا راه حل ديگری را برگزينند و آن ازدواج 

نکردن است که خود عواقب بدتری را برای آنها رقم خواهد زد. در منشور 

حقوق زنان ايران با توجه به جايگاه فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان برای 

آنها حقوقی را مطابق با مبانی اسالم در نظر می گيرد.

يکی ديگر از مهم ترين تفاوت های اين دو سند، اين است که کنوانسيون 

تنها به بيان حقوق زنان اشاره کرده و مسئوليتی برای آنها در نظر نگرفته 

است، در حالی که منشور حقوق زنان در ايران حقوق و مسئوليت ها را دو 

روی يک سکه می داند و نشان از حضور مؤثر و با اهميت زنان در عرصه های 

مختلف خانوادگی و اجتماعی است.

از ديگر تفاوت های اساسی بين اين دو سند، کامل تر بودن منشور حقوق 

زنان در مقايسه با کنوانسيون است. در منشور حقوق زنان ايران سعی شده 

است حقوق و مسئوليت های زنان از تمامی جهات و به  طور کامل مورد 

توجه قرار گيرد.

در نهايت راه کارهای زير پيشنهاد می شود:

- فرهنگ سازی جهت آشنايی زنان و دختران جامعه از تدوين منشور 

حقوقی برای آنان؛
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- اطالع رسانی به ارگان ها و سازمان های مختلف از وجود چنين منشوری سا

با هدف تأمين و برآورده شدن حقوق زنان؛

  - فراهم کردن ضمانتی برای اجرای آن با هدف حل مشکالت حقوقی 

زنان در جامعه؛

- ارائه به کشورهای مسلمان در کنفرانس کشورهای اسالمی.
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