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الیحه ،سند پشتیبان فقهی و شرعی دارد

پـ ــس از سـ ــالها تـ ــاش
متخصصان حوزه زنان الیحه
گـــــپ منع خشـ ــونت علیـ ــه زنان به
قوه قضائیه رسـ ــیده اسـ ــت .مشکالتی که بر
اساس برخی شنیدهها منشأ فقهی و شرعی
دارد سبب طوالنی شدن روند تصویب الیحه
شـ ــده ،از طیبه سیاوشـ ــی ،عضو فراکسـ ــیون
زنان مجلس شـ ــورای اسالمی در این زمینه
سؤاالتی پرسیدیم که در زیر میخوانید:
ëëبه نظر شما آیا این الیحه مشکالت شرعی
یا فقهـ ــی دارد که در قوه قضائیـ ــه کار به درازا
کشیدهاست؟
الیحـ ــه مـ ــورد بحـ ــث ،به ایجـ ــاد خانـ ــوادهای
پایدارتـ ــر و بهتـ ــر کمکهای شـ ــایانی میکند،
بنا بود کـ ــه این الیحه دو سـ ــال و نیم پیش به
مجلس بیاید تـ ــا تک تک افراد خانواده تحت
پوشـ ــش قانون ،شاهد برقراری عدالتی باشند
که بـ ــرای زن و مرد و کودک منفعت به همراه
دارد اما متأسفانه با موانعی مواجه شد .یکی
از مهمتریـ ــن موانع این بود کـ ــه این الیحه به
نوعی کپی یا بازنویسـ ــی از قوانین کشـ ــورهای
دیگر است و مسـ ــائل بومی در آن دیده نشده
این در حالی است که این الیحه سند پشتیبانی

فقهی و شـ ــرعی ،حقوقـ ــی و فرهنگـ ــی دارد و
حاصل تالشهای گروه کارشناسـ ــانی اسـ ــت
که مشـ ــتمل بر فقیه ،حقوقدان ،متخصصان
فرهنگی و سـ ــایر متخصصان این حوزه است.
پـ ــس میتوان بر بومی بودن این سـ ــند صحه
گذاشت زیرا در نوشتن آن کامالً با دستگاههای
درون حاکمیت تعاملی تنگاتنگ شده است.
ëëچه مـ ــوادی از الیحه و در چـ ــه حوزههایی
حذفشدهاند؟
در بررس ـ ـیهای بیشـ ــتر این الیحـ ــه به دلیل
همپوشـ ــانی با برخـ ــی قوانیـ ــن در حوزههای
جـ ــرم انـ ــگاری و مباحـ ــث کیفری حـ ــدود 40
ماده از آن حذف شـ ــده اسـ ــت ،با اصالحاتی
کـ ــه قوه قضائیه انجام داده این الیحه قاعدتاً
باید تاکنون به دست مجلسیها میرسید ،تا
جایی که حدود  3هفته پیش از معاونتهای
قـ ــوه قضائیه در این خصوص سـ ــؤال کردم و
از قـ ــرار معلوم الیحه توسـ ــط آیتاهلل آملی
الریجانی در حال بررسی بیشتر است و منتظر
هستیم تا از قوه قضائیه بازگردد.
ëëمهمترین محـ ــور الیحه در چـ ــه حوزهای
است؟
یکـ ــی از حوزههای مهـ ــم که ایـ ــن الیحه در

الیحه منع خشونت علیه زنان
بـ ــا تعویقی طوالنـ ــی همچنان
گـــــپ در انتظار تبدیل شـ ــدن به یک
قانون برای کمک به ارتقای سـ ــامت جسـ ــم
و روح زنان اسـ ــت .با فاطمـ ــه ذوالقدر ،عضو
فراکسـ ــیون مجلس شـ ــورای اسـ ــامی درباره
طوالنی شـ ــدن تصویب این الیحـ ــه گفتوگو
کردیم که میخوانید:
 ëëالیحه را چه کســـانی نوشتهاند و اگر زمان
بازپـــس فرســـتادن آن طوالنـــی شـــود چه
سازوکاری در پیش خواهید گرفت؟
این الیحه مدتها است در قوه قضائیه باقی
مانده اسـ ــت ،در نگارش این الیحه ،معاونت
امور زنان و کمیسیون قضایی با یکدیگر کاری
گروهـ ــی انجام دادهاند .پـ ــس از حذف برخی
مـ ــواد از این الیحـ ــه با خانم ابتکار جلس ـ ـهای
داشـ ــتیم و ایشـ ــان بـ ــا توضیحاتی کـ ــه دادند
تا حـ ــد زیـ ــادی نگرانیهـ ــا را کم کـ ــرد چرا که

قانون اساسی کشـ ــور ما در میان
بسیاری از کشورهای دنیا قانونی
گـــــپ جامع و کامل اسـ ــت که به شـ ــأن
و منزلت زن در آن بسـ ــیار توجه شده اما با رشد
فرهنگ و به تبع آن تغییرات سـ ــبک زندگی هر
از چندگاهی الزم اسـ ــت قوانین بازنگری شـ ــده
یا قانونی بـ ــه آن اضافه شـ ــود.با محمدعرفان،
قاضـ ــی دادگسـ ــتری در زمینـ ــه طوالنی شـ ــدن
جریان تصویب الیحه منع خشونت علیه زنان
گپ کوتاهی انجام دادیم که میخوانید:
 -ëëبحث درباره این الیحه از چه زمانی شـــروع
شدهوچرادرقوهقضائیهباقیماندهاست؟
بحـ ــث در خصوص الیحه تأمیـ ــن امنیت زنان
در برابر خشـ ــونت و گسـ ــترش چتر حمایتی بر
سـ ــر بانوان از دولت دهم شـ ــروع شده است ،با
این حال هنوز به سرانجام نرسیده ،قوه قضائیه
دلیـ ــل کاهش مواد ایـ ــن الیحه را جـ ــرم انگاری
بیش از حد و تعارض با قوانین قدیم دانست و
از تعداد مواد آن کاست .البته آنچه که اهمیت
دارد این است که ارتقای جایگاه زنان در جامعه
و احیای حقوق مـ ــادی و معنوی جزو تکالیفی
اسـ ــت که قانونگذار در اصل  21قانون اساسـ ــی
مطرح کرده است.
 -ëëدر قوه قضائیه اختالف نظـــر در مورد الیحه
درچهبخشهاییوجوددارد؟
قانون اساسی ما جزو قانونهای اساسی مترقی
دنیا اسـ ــت در این اصل قانون گفتـ ــه که دولت
موظف اسـ ــت حقوق زن را در تمـ ــام جهات با
رعایت موازین اسـ ــامی تدویـ ــن نماید ،در بند
یکم ایـ ــن قانون گفته شـ ــده ایجـ ــاد زمینههای
مسـ ــاعد بـ ــرای رشـ ــد شـ ــخصیت زن و احیای
حقوق مادی و معنوی او باید ایجاد شـ ــود ،این
دغدغـ ــه قانونگذار اسـ ــت که منزلـ ــت و جایگاه
زن در جامعه را باال ببرد ،در اصل بیسـ ــتم هم
تأکید شـ ــده که همه افراد ملت اعم از زن و مرد
به لحاظ حمایت قانونی در شـ ــرایط یکسـ ــانی
هستندیعنیقانونگذارهیچ نگاهمتفاوتی به زن
و مرد ندارد .در جایی دیگر هم به تساوی حقوق
با رعایت موازین اسـ ــام اشـ ــاره شـ ــده هرچند

آن دخیل اسـ ــت تحدید خشـ ــونت اسـ ــت،
آن هـ ــم نـ ــه فقط جسـ ــمی بلکه خشـ ــونت
عاطفی ،اقتصادی ،جنسی و گفتاری هم در
آن دیده شـ ــده اسـ ــت .طی بررسیهایی که
کارشناسـ ــان امور زنان انجـ ــام دادهاند ،زنان
تحصیلکردهای که در کشور ما مورد خشونت
قـ ــرار میگیرنـ ــد کمتـ ــر از سـ ــایرین ،مـ ــورد
خشونت را به مجاری قانونی اعالم میکنند
و اصوالً هیچ شکایتی نمیکنند ،امید است با
نهایی شـ ــدن و تصویب این قانون این افراد
برای احقاق حقوق خود شـ ــکایت کرده و با
کمک مدعی العموم بتوانند به حق مسلم
خود یعنی زندگی در سایه امنیت دست پیدا
کنند.

قوه قضائیه بارها اشاره کردهایم که بیصبرانه
منتظر هسـ ــتیم که الیحه به مجلـ ــس بیاید؛ در
این رابطه جلس ـ ـهای با آقـ ــای اژهای و با حضور
آیـ ــت اهلل صـ ــادق الریجانـ ــی داشـ ــتیم و در آن
جلسه سران قوه وعده دادند که در اسرع وقت
بررس ـ ـیهای نهایی انجـ ــام شـ ــود .نمیتوانیم
بیشـ ــتر از یک ماه صبر کنیم در غیر این صورت
بـ ــه صورت طـ ــرح آن را مطـ ــرح میکنیم ،مگر
چقدر میتوان برای یک الیحه منتظر ماند؟!

ب ـ ـ ه گفتـ ــه متخصصـ ــان بـ ــا
تصویب الیحه منع خشونت
گـــــپ علیه زنان به میزان فاحشـ ــی
از آسـ ــیبهای اجتماعی کاسـ ــته میشود،
مجیـ ــد صفـ ــاری نیـ ــا ،رئیـ ــس انجمـ ــن
روان شناسـ ــی اجتماعی به سـ ــؤاالت ما در
این خصوص پاسخ میدهد:
ëëآیا تصویـــب الیحه و تبدیل شـــدن آن به
یک قانون کلی در کاهش آسیبهای روانی
و اجتماعی زنان کمک خواهد کرد؟
در برهههـ ــای مختلـ ــف زمانـ ــی در طـ ــول
تاریـ ــخ ،براسـ ــاس نیازهـ ــای روز جامعـ ــه
قوانیـ ــن جدید وضـ ــع میشـ ــوند ،قطعاً در
ایـ ــن بازه زمانی هم نیازهـ ــای جامعه زنان
در خصـ ــوص تأمیـ ــن امنیت آنهـ ــا در برابر
خشـ ــونت بیش از گذشـ ــته اسـ ــت و چه بسا
چنین امری تحت تأثیر رشـ ــد و پیشـ ــرفت

خشون

الیحه منع خشـ ــونت علیه زنان
کـ ــه بـ ــا هـ ــدف کمک بـ ــه کاهش
گـــــپ آمار خشونت علیه زنان نگارش
شـ ــده با تغییراتی اساسـ ــی مدتی اسـ ــت در قوه
قضائیه باقی مانده اسـ ــت .با یحیی کمالیپور،
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای
توگوی کوتاهی
اسـ ــامی در این خصـ ــوص گف 
انجام دادیم که میخوانید:
ëëالیحهپسازارسالبهقوهقضائیهچهتغییراتی
کردهست؟
الیحه منع خشونت علیه زنان در قوه قضائیه در
حال بررسـ ــی است و در کنار این الیحه دو یا سه
طرح غیرمنسجم از ناحیه نمایندگان مجلس
به کمیسـ ــیون قضایی مجلس ارجاع داده شد،
الیحـ ــه پس از تغییرات جامعتر شـ ــده اسـ ــت و
همه مـ ــواردی که در ابتدا به صـ ــورت جزئی در
آن مطرح شـ ــده بودند هم در آن گنجانده شده
است.
 ëëاگرالیحهبازنگردداقدامبعدینمایندگانچه
خواهدبود؟
امیدواریم قوه قضائیه هرچه سـ ــریعتر الیحه
را به دولـ ــت بدهد و دولت بـ ــه مجلس اعالم

مردان نـ ــگاه مثبتی به این الیحـ ــه ندارند ولی
وقتی چارچوب و سـ ــاختار اصالح شـ ــود همه
افراد جامعه باید از آن تبعیت کنند .تصویب
قانـ ــون جدیـ ــد میتواند در نس ـ ـلهای بعدی
از طریق آگاهسـ ــازی فرزنـ ــدان در کاهش آمار
خشـ ــونت نسبت به زنان مؤثر باشد ،تصویب،
اجـ ــرا و در نهایـ ــت آگاهسـ ــازی در ایـ ــن زمینه
میتواند بسیار کارآمد و مؤثر باشد.

نابرابری جنسیتی
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کند ،البته کمیسـ ــیون قضایی در حال پیگیری
موضوع اسـ ــت تا الیحه را باز پس فرسـ ــتند در
غیر این صـ ــورت مطمئناً نماینـ ــدگان طرحی
تجمیعـ ــی را در دسـ ــتور کار کمیسـ ــیون قـ ــرار
میدهند.
 ëëآیا قوه قضائیه زمان مشخصی را برای ارجاع
الیحهاعالمکردهاست؟
متأسفانه زمان مشخصی به ما اعالم نشده ولی
ما بهطور مرتـ ــب در حال پیگیری از معاون قوه
قضائیه و امور مجلس این قوه هستیم حداکثر
ظرف یک ماه آینده اگر قوه قضائیه الیحه را به
کمیسیونمجلسنفرستدطرحنمایندگانرادر
دستور کار قرار میدهیم.

خشونت علیه زنان

آمار پزشکی قانونی
از تعداد مراجعه
کنندگان به این سازمان به
علت نزاع های خانوادگی
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تفاوتهای جزئی در برخی حقوق از جمله ارث
که ریشـ ــه شـ ــرعی دارد وجود دارد که البته برای
توجیه این قبیل حقوق نیز پاسخهای مناسبی
آمده است.
ëëباتوجهبهمواردیکهاشـــارهکردیدبهنظرشما
اختالفـــات کلی اســـت یا جزئـــی؟ دلیل حذف
برخیموادالیحهچهبود؟
ارتقای جایگاه زن همواره در جامعه اسـ ــامی
مـ ــورد اشـ ــاره بـ ــوده ،ممکـ ــن اسـ ــت نگاههای
جامعهشناسان و متخصصان در زمینه الیحه
منع خشـ ــونت علیه زنـ ــان متفاوت باشـ ــد اما
همیشـ ــه اختالف در جزئیات است .این الیحه
از جمله مواردی است که سبب ارتقای جایگاه
زنـ ــان در جامعه میشـ ــود .اختالفـ ــات جزئی
در ایـ ــن خصوص وجـ ــود دارد که یکـ ــی از آنها
اصرار نویسـ ــندگان الیحه بر وجود تمامی مواد
آن بود اما با اظهارنظـ ــر قوه قضائیه و تأکید بر
جرمانـ ــگاری بیش از انـ ــدازه بخشهایی از آن
حذف شـ ــد .کلیات الیحه مـ ــورد توافق همگان
است ،هرچند هنوز در خصوص جزئیات بحث
وجـ ــود دارد امـ ــا آن هـ ــم طبیعتاً به سـ ــرانجام
نهایی خواهد رسـ ــید و بزودی شـ ــاهد تصویب
الیحـ ــه خواهیم بـ ــود .در صـ ــورت تصویب این
الیحه چنانچه امنیت زنی مـ ــورد مخاطره قرار
گرفت ایـ ــن قانون از جایـ ــگاه وی حمایت کرده
و با اسـ ــتفاده از این ابزار به عنوان قانونی جامع
جایگاه و منزلت او بیش از گذشته ارتقا مییابد،
البته باید به گونهای در جزئیات دقت شود که از
مباحثی که ناشی از ابهام یا تعارض در تصویب
قانون است ،جلوگیری شود.

فرصت یک ماهه برای بازگشت الیحه از قوه قضائیه

کاهش معضالت اجتماعی با تصویب الیحه

فکری و تکنولوژی اسـ ــت .شـ ــرایط حاکم بر
جامعه امروز در کشـ ــور ،مشـ ــکالتی از قبیل
بیـ ــکاری ومعضـ ــات اقتصـ ــادی ناشـ ــی از
آن میتواند یکـ ــی از عوامـ ــل افزایش آمار
خشونت علیه زنان باشد ،برخی خانوادهها
تحت تأثیر مشـ ــکالت اقتصـ ــادی دختران
جوان خود را وادار میکنند که تن به انجام
مشاغلی خالف عرف جامعه بدهند.
 ëëآیا به قانـــون درآمدن ایـــن الیحه کمکی
به رفع نگاه تبعیضآمیز در حوزه مشـــاغل و
پستهای مدیریتی میکند؟
مدل خشـ ــونت دیگری نسـ ــبت به زنان وجود
دارد و آن هم تبعیض قائل شـ ــدن بین زنها
و مردان برای داشـ ــتن شـ ــغلهای مدیریتی و
حساس اسـ ــت ،به مرحله اجرا رسیدن الیحه
منع خشـ ــونت علیه زنـ ــان میتوانـ ــد در کلیه
زمینههـ ــا به زنـ ــان کمک کند هـ ــر چند برخی

ت علی

ارتقای جایگاه زنان در جامعه با تصویب الیحه

چقدر می توان منتظر یک الیحه ماند؟!

بررسیها نشان میدهد خیلی از مواد قانونی
و سـ ــاختاری کم نشده و فقط موارد تکراری با
هم ادغام شدهاند.
 ëëمثالً در کدام بخشها میتوانید مثالی از
این تغییرات بزنید؟
موارد جنسـ ــیتی در الیحه اصالح شـ ــدهاند
به عنـ ــوان مثال «هرزنی» در مـ ــواد به «هر
فـ ــردی» تبدیل شـ ــده و سـ ــعی شـ ــده نگاه
جنسیتی حذف شـ ــود تا با حذف اشکاالت
الیحه زودتر به مرحله ظهور برسد .یکی از
مواردی که چنین تغییری داشـ ــته مادهای
است درباره اسیدپاشی ،یعنی «اسیدپاشی
روی زن» به «اسیدپاشـ ــی روی فرد» تبدیل
شده است.
 ëëبه نظر شـــما چنـــد روز دیگر بایـــد منتظر
بازگشت الیحه بمانید؟
بازنگریهـ ــا بـ ــه پایـ ــان رسـ ــیده ،مـ ــا اعضـ ــای
فراکسـ ــیون زنان در نطقهـ ــا و تذکرات خود در
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افزایش احساس امنیت خانواده
در سایه تصویب قانون جدید
 2خانـ ــواده ایرانی تغییـ ــرات گسـ ــتردهای را در دو دهه اخیر
در متـ ــن خود تجربه کرده اسـ ــت در جوامع سـ ــنتی نوعی
یادداشت تفکیک نقـ ــش در خانوادهها حاکم بود که برای هر یک از
اعضای خانـ ــواده الزامآور و پذیرفته شـ ــده بود به عبارتی
زنـ ــان مطیـ ــع ،فرمانبر و خانـ ــه دار بودند و مـ ــردان نیز در
نقـ ــش مدیر و نانآور خانه به شـ ــمار میآمدند اما با ورود
مصطفی آب روشن مدرنیتـ ــه ،قواعـ ــد و مناسـ ــبات قـ ــدرت در نظـ ــام خانواده
عضو انجمن دچـ ــار تغییرات بنیادی شـ ــده اسـ ــت به عبارتـ ــی رویکرد
جامعه شناسی حقـ ــوق برابر زنان با مـ ــردان ،افزایش تحصیـ ــات زنان و
ورود زنـ ــان در عرصـ ــه اجتماعی ،اقتصادی و سیاسـ ــی از
متغیرهایی اسـ ــت که به کاهـ ــش اقتدار مردانه انجامیده اسـ ــت در واقع در
دوران سـ ــنتی تفکیک نقش مردانه و زنانه حریـ ــم اختیارات و انتخابهای
زن و شوهر را مشـ ــخص میکرد ولی در روند مدرنیته نوعی تلفیق نقش یا
سـ ــیالیت قدرت را در خانواده مشاهده میکنیم که این گفتمانهای متضاد
و متناقـ ــض بیـ ــن سـ ــنت و مدرنیته تنش دائمـ ــی را بین زن و شـ ــوهر تداوم
بخشـ ــیده و بـ ــه آن دامن زده اسـ ــت .در واقع واکنش منفی مـ ــردان در برابر
افزایش ساختاری قدرت زنان در خانواده و اجتماع ،به خشونت علیه زنان
دامن زده و گسـ ــترش پیدا کرده است خشونت در تمام جوامع و فرهنگها
مشاهده میشـ ــود اما نوع رفتار خشـ ــونتآمیز و بسـ ــترهای شکلگیری آن
میتواند متفاوت باشـ ــد خشونت علیه زنان در جوامع در حالگذار از سنت
به مدرنیتـ ــه پر رنگتر بـ ــوده و زمینههای فرهنگی و اجتماعـ ــی در بروز آن
نقش زیـ ــادی دارد که معموالً به علت زمینههای عرفی ،سـ ــنتی و خألهای
قانونی برخورد با نگاه خشونت ورزانه مردان را با مشکل جدی مواجه کرده
اسـ ــت .از دیگر ریش ـ ـههای افزایش خشونت ورزی در مناسـ ــبات اجتماعی،
نبود فرهنگ گفتمان دو سـ ــویه و تبادل نظر دموکراتیک اسـ ــت که از منظر
فرهنگـ ــی و سـ ــاختاری جامعه را به سـ ــوی خشـ ــونت ورزی سـ ــوق میدهد
بدیهی اسـ ــت که روابط نابرابر قدرت که عادالنـ ــه تلقی نگردد از زمینههای
خشونت ورزی در خانوادههاست بطور مثال اهمیت دادن به فرزند پسر در
خانواده ،زمینههای خشـ ــونت ورزی ساختاری علیه زنان را بوجود میآورد.
در خانوادههـ ــا تفاوتهایـ ــی در خصـ ــوص جامعه پذیری جنسـ ــیتی وجود
دارد که باعث میشـ ــود دختران و پسـ ــران با هنجارهای اجتماعی متفاوتی
جامعهپذیر شـ ــوند و هریک نقش جنسیتی خاص خود را فرا گیرند؛ نقشی
که در آن دختران با فرو دسـ ــتی وابسـ ــته بودن به دیگری و تحمل خشونت،
پاداش دریافت میکند و از سـ ــوی دیگر رفتارهای سرکشانه در مورد پسران
عـ ــادی و قابل اغماض تلقی میشـ ــود لـ ــذا فرزندی که احسـ ــاس حقارت و
کمبود محبت میکند دسـ ــت به رفتارهـ ــای اعتراضآمیز میزند به عبارتی
بدست آوردن موقعیتهای برابر برای زنان از متغیرهایی است که آنان را
وادار به رفتارهای پر خطر میکند و بطور قطع زنان را با آسیبهای فراوانی
در اجتماع و خانواده روبهرو میکند.
یکی از عوامل خشـــونت ورزی علیه زنان نظام آموزشی در ایران است گفتنی
اســـت که نهاد آموزش و پرورش از جملـــه عوامل جامعه پذیر کردن اعضای
جدید جامعه اســـت .مدرســـه در ایران ،تبعیض جنســـیتی بین دختر و پســـر
را تولیـــد و در ذهـــن عادیســـازی میکند ،عـــدهای معتقدند کـــه تفاوتهای
جنســـیتی ریشه در بیولوژی و تفاوت زیســـتی افراد دارد اما پژوهشها ما را به
این نتیجه میرســـاند که ریشـــه تمایزات رفتاری به نوع اجتماعی شدن افراد
برمیگـــردد .در طـــول دوران تحصیـــل اینگونه به دانشآموزان القا میشـــود
کـــه نقشهای مردانه ،افـــراد را در منزلت و ارزشهـــای فرهنگی باالتری قرار
میدهـــد و این باور غلط به صورت بخشـــی از یک برنامه آموزشـــی پنهان در
نهاد مدرســـه تقویت و باز تولید میشود .با تحلیل محتوا در کتابهای درسی
مشـــاهده میکنیم که همه چیز قطبی شـــده و به زنانه و مردانه تقسیم بندی
شـــده و جنسها از کلیشـــههای تجویزی پیروی میکنند و شکســـتن کلیشهها
ناهنجاری تلقی میشود و مشاهده میکنیم که دختران ،نقش آفرینان متنی
از زندگی اجتماعی هســـتند که از پیش برایشـــان در نظر گرفته شده است .آیا
نقشها و هویت جنســـی بطـــور طبیعی ،تفاوتهای زیســـتی را بیان میکند؟
یا آنکه بســـتر جامعه به شـــکل باور غلط به این معضل دامن میزند و نظام
آموزشـــی در فرآیند باز تولید فرهنگی و به شـــکل بازتابی ،ایســـتارهای قالبی
جامعه را ،به جای تغییر نگرش ،بازتولید میکند!؟ بدیهی است که الگوهای
رفتـــاری مردانه و زنانه محصول اجتماعی کردن افراد اســـت واز ســـوی دیگر
بیـــن جنسهای دوگانه در انجام دادن امور تفاوتهایی وجود دارد و این نوع
تفاوت جنســـیتی به معنـــای تحمیل نگاه نابرابرانه نیســـت .بلکه این نکته از
تفاوت ناشـــی میشـــود .بنابراین این تصاویر ناقص و یک بعـــدی از زنان در
کتب درسی با واقعیتهای فرهنگی و اجتماعی امروز کشور ما سازگار نیست.
تفکیک دنیای زن و مرد ،شـــقه کردن ارزشهای انسانی و مانع شدن جامعه
از رســـیدن به توازن و تعادل و داشتن انسانهایی متعادل است لذا دو قطبی
کردن دنیای انســـانی به اعتبار زنـــان مظهر عطوفت و لطافت و مردان مظهر
خشـــونت نتیجهای جز تشـــنج و ناهمگونی در حیات انســـانی نداشته است.
بدینسان با سردمداری مردان بر دنیا ،انسانها همیشه در جهانی متالطم و
خشن و غیرانسانی خواهند زیست.
در دنیـــای امروز و بـــا توجه بـــه تغییرات پیچیده و شـــتابان ،نهـــاد آموزش و
پرورش احتیاج به ســـازگاری مجدد با شـــرایط موجود دارد لـــذا جامعه ما در
حالگذار به مدرنیته اســـت و به تبع آن افزایش سواد آموزی و مشارکت زنان
در عرصههـــای علمی ،اقتصادی ،سیاســـی و اجتماعی را نظـــاره گریم که در
واقع بخشـــی از پیامدهای مدرنیته اســـت و به عبارتی مترادف با تغییر الگوی
فکری ومصرفی زنان اســـت که ناگزیر ،نظام مندی جدیدی ،همراستای با آن
میطلبد .لذا مشـــاهده میکنیم که نظام آموزشی همچنان در حال بازتولید
فرهنگی اســـت و دائماً افکار قالبی و پیشداوریهای موجود را به تأیید مجدد
میرســـاند .لذا سیستم آموزشی همزمان نمیتواند هم ایستارهای گذشته در
مورد زنان را باز تولید کند وهم پاســـخگوی تغییرات الگویی عصر جدید باشد
چـــرا که این دو واقعیت در کنار هم جمع نمیشـــوند .لذا تغییرات نهادی در
سیســـتم آموزشـــی در پی تغییرات فرهنگی راهگشای حذف تبعیض جنسی
فراگیر در نظام آموزشی است.
از طرفـــی نبایـــد تالشهـــا محـــدود بـــه نظام آموزشـــی شـــود چرا کـــه نظام
آموزشـــی نیز مجموعهای از عامالن اجتماعی حســـاس یـــا بیاعتنا به وجود
کلیشـــههای تبعیضآمیز اســـت لذا روی سخن با مســـئوالن دولتی ،اصحاب
قلـــم ،دستور نویســـان ،زبـــان شناســـان و مســـئوالن آموزش وپرورش اســـت
کـــه امـــروز و فردایـــی بهتر و عالـــم و آدمی دیگر را بـــه دور از هر گونه ســـتم و
تبعیض خواســـتارند .به همین سبب اقدامات ســـتیز علیه تبعیض را باید به
حـــوزه یکایک آنها گســـترش داد ،پس این پیشـــنهاد الزامآور منتج میشـــود
کـــه قانونگذاران ،وزارتخانههای آموزش و پرورش ،فرهنگ و ارشـــاد ،مؤلفین
کتـــب ،کارکنـــان اداری یـــا آموزشـــی مـــدارس ،مربیـــان و مشـــاوران تربیتی و
ســـرانجام خود دانشآموزان ،این اقدامات را بر حســـب موقعیت و ابزارهای
در دســـترس ،همزمان یا پیاپی ،در تمام عرصههای مورد نظر ،جهت حذف
تبعیض جنسیتی که خشونت علیه زنان را دامن میزند به پیش برند.
بـــر اســـاس مطالعـــات صـــورت پذیرفتـــه در ایـــران  60درصد زنـــان متأهل
خشـــونت خانگی را به اشـــکال مختلف تجربه کردهاند .هرچند خشـــونت در
ابعاد مختلف و نســـبت به همه افراد جامعه امری مذموم و نکوهیده اســـت
اما خوشـــبختانه الیحـــه تأمین امنیت زنـــان در برابر خشـــونت بهطور خاص
بســـیاری از موارد متعدد خشونتهای خانگی را که جزو خألهای قانونی بوده
جرم انگاری کرده است .امید میرود با تصویب این الیحه پیشگیرانه دیگر بار
شاهد خشونتهای خانگی علیه زنان جامعه نباشیم.

