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مهسا قوی قلب

خبرنگار

الیحه تأمین امنیت زنان که به نام الیحه مقابله با خشــونت علیه زنان
و الیحه منع خشــونت علیه زنان نیز شناخته میشود الیحهای است که
بــرای تأمین امنیت جانــی و روانی زنان تدوین شــد و در آذر  ۱۳۹۶متن
نهایــی آن به مجلس شــورای اســامی تقدیم شــد .این الیحه که شــامل
 ۳بخــش بازدارندگی ،حفاظتی و حمایتی اســت مدتی اســت که برای
بررســیهای نهایی به قوه قضائیه ارجاع شــده و همه در انتظار بازگشت
از آن قوه و تحویل الیحه به مجلس هستند تا پس از کش و قوسهایی که
چندین سال به طول انجامیده است شاهد آثار مثبت آن در بخشهای
مختلف جامعه باشــند .در این الیحه که به نوعــی زنان را مخاطب قرار
داده بــه جلوگیــری از ازدواج اجباری دختران زیر  ۱۸ســال و تأمین خانه
امن برای این دختران اشــاره شده اســت .این الیحه میتواند به قانونی
تبدیل شود که بزرگترین ســپر حفاظتی زنان در خانه و جامعه باشد .این
در حالی اســت که کمیســیون لوایح دولت دهم ،الیحــه تأمین امنیت
زنان در برابر خشــونت را تداخل با حوزه فعالیت قوهقضائیه دانســت
و از دســتور کار خارج کرد اما در نهایت دولت یازدهم این الیحه را مورد
پیگیری قرار داد .آنچه در حوزه آمار خشــونتها نســبت بــه زنان نباید
مغفــول بماند این اســت که قانــون و فرهنگســازی دو عنصر محکمی
هســتند که تا اندازه قابل توجهــی میتوانند در کاهــش چنین آمارهایی
نقشی مستقیم داشته باشند.
معصومــه ابتــکار ،معــاون رئیــس
جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده،
تالشهــای شــهیندخت مــوالوردی در
دولــت یازدهــم بــرای بــه ثمر رســیدن
این الیحه را مهم دانســته و به «ایران»
میگویــد :در دولــت دوازدهــم الیحه را
دنبــال کردیــم و بــه خاطــر ابهاماتی که
قوه قضائیه در مورد این الیحه داشــت،
رایزنــی بــا آن قوه آغاز شــد و در اســفند
سال  ۹۶نشستی با حضور معاونین قوه
قضائیه و قضات مجرب برگزار شد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه متــن مــورد
توافقــی بــه دســت آمــد و بــرای رئیس
قوهقضائیه ارســال شــد ،اضافه میکند:
منتظر تأیید نهایی و بازگشــت الیحه به
دولــت ماندیم ،امــا ظاهــراً الیحه برای
نظرخواهــی بــه مراجــع دیگــری مثــل
پژوهشــکدهها ،بخشهای مختلف قوه
قضائیه و افراد صاحبنظر ارسال شده
و روند کار را طوالنی کرده است.
ابتکارمیافزایــد :حــدود  ۹ماه اســت که
ایــن انتظار به طول انجامیده و نگرانیم
کــه همه بخواهند درباره آن نظر بدهند
و کار به نتیجه نرسد.
معــاون رئیــس جمهــوری در ادامــه
میگوید :الیحه منع خشونت علیه زنان
یا تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت
بــه تعاریف و ابعــاد مختلف خشــونت

میپــردازد و فقــط محدود به خشــونت
در خانه نیســت ،یعنی میتواند شــامل
خشونتهای رفتاری ،فیزیکی و جنسی
شــود که ممکن است زنان و دختران در
خانواده و جامعه با آن مواجه شوند.
ابتــکار تقویت بنیــان خانــواده ایرانی را
از هدفهــای مهم این الیحه دانســته و
تأکیــد میکند :خشــونت بــه بنیانهای
خانــواده آســیب میزنــد و عشــق و
اعتماد را متزلزل میکند .البته خانواده
بایــد نقــش مأمــن و پناهــگاه را داشــته
باشــد ولی متأســفانه در بســیاری موارد
از جملــه بــه خاطــر اعمــال خشــونت،
میبینیــم خانــواده کارکــرد خــود را از
دســت میدهد.لذا تصویــب این الیحه
میتواند ســپری باشــد که خانواده را در
مقابل خشــونت و آســیبهای ناشی از
آن محافظت کند.
معاون رئیس جمهوری اظهار میدارد:
از نظر دولت تصویب این الیحه بســیار
مهــم اســت و رهبر معظــم انقالب هم
بارهــا تأکیــد کردهاند که بایــد در مقابل
خشــونت بویــژه در خانــواده از زنــان
محافظت کــرد .ما هم تــاش کردهایم
بــا رایزنیهــای متعدد با قــوه قضائیه و
برگــزاری جلســات با قضات ایــن کار به
نتیجه برســد و انتظــار داریم رئیس قوه
قضائیه این الیحه را تأیید کند.

ëëاتفــاق نظــر عمومــی در زمینــه تبدیل
الیحه به قانون
شــهیندخت موالوردی دســتیار ســابق
رئیــس جمهــوری در امــور حقــوق
شــهروندی در زمینــه الیحــه منــع
خشــونت علیــه زنــان بــه «ایــران»
میگویــد :در مــورد ضــرورت وجــود
چنیــن الیحــهای کــه در آینــده تبدیــل
بــه قانــون شــود ،همــه در حــال حاضر
اتفــاق نظــر دارنــد .تصــور میکنم جزو
معــدود کشــورهایی هســتیم کــه در آن
هنــوز قانونــی خــاص بــرای مقابلــه بــا
انــواع خشــونتها علیــه زنــان و تأمین
امنیــت زنان وجود نــدارد هرچند که به
صــورت پراکنده قوانینی وجود دارند که
در این حوزه مؤثر باشند اما این قوانین
آنچنان که باید و شاید بازدارندگی الزم
را در زمینه وقوع چنین اعمالی ندارند.
وی بــا اشــاره بــه این کــه تدویــن الیحه
منع خشــونت علیه زنان از دولت دهم
شــروع شــده میافزاید :در آن دولت به
دلیــل این که بخشهایی از الیحه جنبه
قضایی داشــت و قوه قضائیه باید ورود
پیــدا میکرد در نتیجه بررســی آن برای
مدتــی متوقــف شــد و کمیســیون لوایح
نیز آن را از دســتور خود خارج کرده بود
و در نهایــت در دولــت یازدهــم دوباره
کار بــه جریان افتــاد ،البته با تعاملی که
با قوه قضائیه داشــتیم موضوع را پیش
بردیــم و با تشــکیل ســه تیم پژوهشــی
الیحه را به روزرسانی کردیم و نهایتاً در
پایــان ســال  95الیحه به دولت ارســال
شد.
او در ادامــه افــزود :در ســال  96در
کمیســیون لوایح موضوع بررســی شد و
باز هــم نظر بر این شــد کــه موضوع به
قــوه قضائیــه ارجــاع و نظــر نهایــی این
قوه لحاظ شــود .پس از آن با بر ســر کار
آمــدن دولــت دوازدهم حــدود  6الی 9
مــاه بررســیها در قوه قضائیــه به طول
انجامیــده و اخیراً هم خبردار شــدیم از
حــدود بیش از  90مــادهای که در الیحه
دولت پیشبینی شــده بــود به  52ماده
تقلیل پیدا کرده است.
مــوالوردی بــا بیــان ایــن کــه بررســیها
حکایــت از ایــن دارد کــه در جریــان
تدویــن الیحه ،قانون مجازات اســامی
و قانــون آییــن دادرســی کیفــری مــورد
اصالح واقع شــدهاند ،توضیح میدهد:
بــا بررســیهایی که قــوه قضائیــه انجام

شهیندخت موالوردی :
جزو معدود کشورهایی هستیم که در
آن هنوز قانونی خاص برای مقابله با
انواع خشونتها علیه زنان و تأمین
امنیت زنان وجود ندارد هرچند که
به صورت پراکنده قوانینی وجود
دارند که در این حوزه مؤثر باشند اما
این قوانین آنچنان که باید و شاید
بازدارندگی الزم را ندارند.

بهمن کشاورز:
باید توجه داشت هرچند
خانمها در مجلس محترم هم
حاضر و هم – در این دوره فعال
هستند – .اما قانونگذاران اکثراً مرد
هستند و از دیدگاه جنسیتی خاص
به قضیه نگاه میکنند بنابراین
نباید متوقع بود که کار بسرعت
به سامان برسد

معصومه ابتکار :
منتظر تأیید نهایی و بازگشت
الیحه به دولت ماندیم ،اما
ظاهراً الیحه برای نظرخواهی
به مراجع دیگری مثل
پژوهشکدهها ،بخشهای مختلف
قوه قضائیه و افراد صاحبنظر
ارسال شده و روند کار را
طوالنی کرده است

داده به این نتیجه رســیدهاند که موادی
را بــا ایــن اســتدالل کــه در اصالحیه آن
قوانین مورد توجه قرار گرفته و دیگر در
ایــن الیحه بــه وجود آنها نیازی نیســت

میتوان حذف کرد .چندین ماده بدین
ترتیب حذف شدند.
بــه گفتــه ایــن پژوهشــگر و فعــال حــوزه
زنــان همچنین موادی به صورت تبصره

درآمدهانــد و چنــد مــاده هم بــا یکدیگر
ادغــام شــدهاند و ایــن تغییــر و تحوالت
در نهایت منجر به این شــده است که در
حــال حاضر الیحهای با حــدود  52ماده

امید به کاهش  50درصدی آمار خشونت علیه زنان
از جملــه مشــکالتی که امــروزه زنان
زیــادی در جامعــه مــا بــا آن دســت
یادداشت
و پنجــه نــرم میکننــد چالشهــای
فرهنگــی و قانونــی اســت .بــه لحاظ
فرهنگــی زن بــه عنــوان جنــس دوم
در خانه و جامعه به شــمار میرود و
معموالً مورد خشــونت و آسیب قرار
اکرم مصوری
منش میگیرد دلیل آن هم روشــن اســت،
دبیر کارگروه پیشگیری
اجتماعی
از آسیبهای
چــون زن ایرانــی در زمینــه اشــتغال
معاونت امور زنان
ریاست جمهوری بــا موانــع زیــادی روبهرو میشــود به
عنــوان مثــال مشــاغل رســمی کمتر
و محدودتــر در اختیــار آنهــا قــرار میگیرنــد .برخــی از زنان
حتــی بــرای امرار معاش هم مشــکل دارنــد .از آن جایی که
تغییرات فرهنگی هم تدریجی هســتند ،این سه مقوله زنان
را آســیب پذیرتــر کــرده اســت البته میتــوان به مــرور زمان
از شــدت مشــکالت کاســت .به لحــاظ مشــکالت قانونی نیز
متأســفانه قانــون محکمی در زمینه پیشــگیری از خشــونت

وجود ندارد و نیاز اســت که مجلس شــورای اسالمی قانونی
تدویــن کند که از اعمال خشــونت علیه زنان پیشــگیری کند
و اگر شــخصی مــورد ظلم واقع شــد بتــوان از طریق مراجع
قانونی وارد عمل شده و اعاده حق کرد.
خوشــبختانه در ایــن خصــوص الیحــه منــع خشــونت علیه
زنــان با همکاری قوه قضائیه به آن قوه رســیده و امیدواریم
هــر چــه زودتر به تصویــب و تأیید قوه قضائیه برســد .قطعاً
الیحــه اثرگذار اســت و بــا توجه به این که نیمی از مشــکالت
زنان ،فرهنگی و نیم دیگر قانونی اســت پیشبینی میشــود
با اجرا شدن قانون جدید مشکالت موجود به نصف کاهش
پیدا کند.
این قانون میتواند مأمن و پناهگاهی برای زنان باشــد و در
مواردی که زنان توســط اعضای خانــواده یا در بطن جامعه
مــورد خشــونت واقــع میشــوند ،میتواننــد بــا مراجعــه به
مراجع قانونی مشــکل را رفع کنند .از آن جایی که قضات ما
مرد هستند باید امیدوار باشیم که در این مقوله که مرتبط با
مشکالت زنان است ،همکاریهای الزم به عمل آید.

داریــم ،البته اطمینان حاصل کردیم که
شــاکله ،بدنه و چارچوب آن حفظ شــده
با وجود این بررســیها هنــوز ادامه دارد
و منتظــر هســتیم که با تأییــد رئیس قوه
قضائیه متن به دولت ارسال شود و بعد
از تصویــب دولت برای تصویــب نهایی
به مجلس شورای اسالمی بازگردد.
مــوالوردی بــا اظهــار امیــدواری از روند
رو بــه پایــان ایــن الیحــه میافزایــد:
پیگیریهــا بــا جدیــت ادامــه دارد و
معاونت امــور زنان پیگیر موضوع بوده
و امیدواریم هرچه سریعتر شاهد پایان
کار باشــیم و در مجموعــه حاکمیت در
زمینه چنین لوایحی که سالهاســت در
دســت بررســی و مطالبه عموم جامعه
اســت ،اولویتــی قائــل باشــند.دبیرکل
جمعیــت حمایــت از حقــوق بشــر در
ادامه در زمینــه تأثیر اجرایی این الیحه
در زندگــی زنان جامعــه میافزاید :این
الیحه انواع خشــونتها را بــرای تأمین
امنیت زنــان در داخل خانــه و خانواده
و جامعــه در برمیگیــرد ،تعاریفــی بــه
صورت اســتاندارد در ایــن زمینه وجود
دارد و مجموعــه تدابیــر بازدارنــده،
آموزشــی ،قانونــی کــه همــان تعییــن
مجازاتها اســت و حفاظتی ،حمایتی،
امنیتی در آن در نظر گرفته شــده است.
به گفتــه او در الیحه منع خشــونت علیه
زنــان شــورای هماهنگــی پیشبینــی
شــده که بــر اســاس آن تقســیم کار برای
دســتگاههایی که بهطور مستقیم در این
حــوزه نقش و تأثیــر دارند تعریف شــده
است.
مــوالوردی اظهــار امیــدواری کــرد
کــه بــا کمــک مجموعــه ایــن تدابیــر و
پیشبینیهــا ،قانونــی خــاص ،جامع و
مؤثــر در حــوزه خشــونت علیــه زنــان و
دختــران و تأمیــن امنیــت آنان داشــته
باشیم.
ëëجنسیتی به الیحه نگاه نکنیم!
یکی از دالیلی که ممکن اســت مســبب
تأخیر چندین ساله تبدیل این الیحه به
قانون باشد ،نگاه جنسیتی به آن است.
در حالی کــه در اکثر جوامع دنیا قانونی
در خصوص منع خشونت بر علیه زنان
وجــود دارد در کشــور مــا متخصصان و
فعــاالن حــوزه زنــان مدتها اســت به
دنبال دستیابی به این حق مسلم برای
زنان ایران هستند.
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