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بازنویسی قانون
با رویکرد حمایت از زنان
مهسا قوی قلب

خبرنگار

در تمــام جوامــع دنیــا زنــان در زندگــی
معمــوالً هــر یــک بــه نوعــی خشــونت را
تجربــه میکننــد ،خشــونت یــک آســیب
اجتماعی چند بعدی اســت کــه تنها یکی
از ابعــاد آن بحــث قانون اســت اما قانون
رکــن مؤثــری در ایــن آســیب بــه شــمار
مــیرود زیــرا میتوانــد تحــوالت فرهنگی
و عرفی جامعه را بهدنبال داشــته باشــد،
احســاس حمایــت قانونــی از زنان ســبب
میشــود احســاس رضایــت آنهــا نیــز از
زندگــی تــا انــدازه زیــادی ارتقا پیــدا کند و
در صــورت بــروز خشــونت قطعاً ســکوت
نمیکننــد و همیــن امــر در کاهــش انــواع
خشــونتها علیــه زنــان مؤثــر اســت .یک
فعــال حــوزه اجتماعــی در زمینــه الیحــه
تأمیــن امنیت زنــان در برابر خشــونت به
«ایران» توضیح میدهد:
الیحــه تأمیــن امنیــت زنــان در برابــر
خشــونت بهمنظــور افزایــش آگاهیهــای
اجتماعــی در خصــوص خشــونتهایی
اســت که علیــه زنان اتفــاق میافتد ،البته
هــدف دیگــری نیــز در تنظیــم ایــن الیحه
وجــود دارد و آن هــم یادگیــری راههــای
پیشــگیری ،مقابلــه و مبــارزه بــا اعمــال
خشــونتها اســت .در مرحلــه نهایی این
الیحه برای بازپروری زنان خشــونت دیده

تدوین شده است.
به اعتقاد مونیکا نادی وکیل دادگســتری و
عضو کانون وکالی مرکــز ،مهمترین نکته
الیحــه حمایــت همــه جانبــه آن از زنــان
اســت که این امر منجر به ارتقای سالمت
فــردی و احســاس امنیــت زنــان جامعــه
در محیطهــای خانوادگــی و بیرونــی
میشــود و قطعــاً فرصتهــای شــکوفایی
فــردی ،خانوادگی و اجتماعــی آنها نیز به
مراتب بیشــتر میشــود .تعریف خشونت
در الیحــه یکــی از نــکات مثبت آن اســت
چــون بهصورت عــام همه خشــونتهای
جســمی ،روانــی ،جنســی ،اقتصــادی،
خانگــی و بویــژه خشــونتهای عرفــی و
سنتی علیه زنان را در برگرفته است.
این فعــال اجتماعی ،بیشــترین حمایتها
را از طریــق مــواد قانونــی در حــوزه
آســیبهای اجتماعــی در خصــوص
خشــونت علیــه زنان الزم االجــرا میداند و
میافزایــد :جامعــهای میتوانــد پیشــرفت
کند که با بهکارگیری ســازوکارهای مناســب
از میزان خشــونت بکاهــد؛ پیشبینیهایی
که در الیحه شــده پیش از ایــن در قانون ما
سابقه نداشــته است ،در مرحله دوم یعنی
پس از اتفاق افتادن خشونت به هر دلیلی،
ســازوکارهای قضایــی که الیحــه پیشبینی
کــرده بســیار مؤثر هســتند و در این پروســه
متخصصــان و حقوقدانهــا بهصورت ویژه
و تخصصــی وارد عمــل شــدهاند .در الیحه

مهمترین نکته الیحه منع خشونت علیه زنان
حمایت همه جانبه آن از زنان است که این
امر منجر به ارتقای سالمت فردی و احساس
امنیت زنان جامعه در محیطهای خانوادگی و
بیرونی میشود و قطعاً فرصتهای شکوفایی
فردی ،خانوادگی و اجتماعی آنها نیز به مراتب
بیشتر میشود .تعریف خشونت در الیحه یکی از
نکات مثبت آن است چون بهصورت عام همه
خشونتهای جسمی ،روانی ،جنسی ،اقتصادی،
خانگی و بویژه خشونتهای عرفی و سنتی علیه
زنان را دربرگرفته است
مذکور مددکاران و سازمانهای مردم نهاد
حــق ورود به رویههای قضایی دارند و ارائه
معاضدتهــای حقوقــی بــه زنــان الزامــی
شــناخته شــده اســت همیــن طــور در جرم
انگاریهــا بهعنــوان مثال در بحــث جرایم
جنســی میبینیم که تحوالتــی اتفاق افتاده
تــا جایی که زنانی که شــکایتهای جنســی
خــود را مطرح میکنند این طرح شــکایت،
دلیلــی بــرای مجرم بــودن خودشــان علیه
خودشان دانسته نمیشود.
او در زمینــه مرحلــه ســوم نیــز توضیــح

میدهــد :در همــه بحثهای آســیبهای
اجتماعی چه زنان و چه کودکان رسیدگی
قضایی انجام شده و حکم داده میشود و
مجــرم در بدترین حالت بــه زندان رفته و
پرونده بسته میشود و دیگر به این قضیه
فکــر نمیشــود کــه قربانــی خشــونت چه
عاقبتی خواهد داشت یا اینکه مجرم پس
از آزادی میتوانــد دوبــاره جــرم را تکــرار
کنــد ،الیحــه از این مرحلــه گذر کــرده و با
ایجاد مرحلهای جدیــد ،بازپروری قربانی
خشــونت و حتــی مجــرم را لحــاظ کرده و

همــه ایــن عوامــل از جملــه نــکات مثبت
الیحه هستند.
نــادی یــک ایــراد اساســی بــر الیحــه وارد
میدانــد و آن ایــن اســت کــه بهتــر اســت
بعد قضایی و جــرم انگاریها کاهش پیدا
کــرده و راهکارهای حمایتــی افزایش پیدا
کنــد به امیدخــدا پس از اعمــال تغییرات
و برگشــت به مجلس نمایندگان به ابعاد
حمایتی الیحه بیشتر توجه کنند.
ëëنیــاز الگوهایــی عملــی از ســبک زندگــی
ایرانی  -اسالمی بدون خرافات
در خصوص تصویب الیحه عدم خشونت
علیــه زنان به نظر آنچه بیشــتر از متن آن
جنجــال آفرین اســت ،عنــوان آن و تجربه
پیگیری قوانینی از این دست است.
یــک فعــال حقــوق زنــان در ایــن بــاره بــا
اشــاره به اهداف کشــورهای استعماری به
«ایران» میگوید :اســتعمار معموالً برای
نفــوذ بــه یــک فرهنــگ و تحت تأثیــر قرار
دادن آن بهدنبــال تصویــب قوانینی بوده
اســت کــه در عنــوان و ظاهــر آن حمایــت
از اقشــار یــا طبقات ضعیف و تحت ســتم
بــوده ولــی در باطــن بهدنبــال اهــداف
اســتعماری خــود بــوده ،هنــوز از حافظــه
بســیاری از مــردم بویــژه فرهیختــگان آن
پاک نشده است.
صدیقه خدیوی مدیرکل ســابق دفتر زنان
و خانــواده اســتانداری خراســان رضــوی
ادامــه میدهــد :مگــر نــه اینکــه پیامبران
الهــی بویژه پیامبر مــا در اولین آموزههای
خــود مدافــع حقــوق زنــان بودهانــد و در
قــول و فعــل بســیاری از ائمه و بــزرگان ما
نیــز چنین بــوده اســت؛ بهخاطــر دارم در
ســال  91در جلســهای که خدمــت رهبری
بودیــم ایشــان یکــی از دغدغه هایشــان را
ایــن طور عنوان نمودند که«بنده همیشــه
نگــران این بودهام کــه در دادگاهها حقوق
زنان رعایت نشود» و به تعبیر من به آنها
ظلم نشود.
بــه گفته او ،بــه نظرم نباید کســی مخالف
تصویــب قوانین حمایت از زنان باشــد به
شــرط اینکــه ایــن حمایت واقعــاً حمایت
باشد نه اینکه بعداً معلوم شود که در واقع
بــه ضرر آنهــا بوده مثــل برخــی از قوانین
فمینیســتی در تســاوی زن و مــرد که عمالً
بــه ضرر زنــان تمام شــد و بر ســختیهای
آن در زندگــی افزود ،بهعنــوان مثال اینکه
زنی با حفظ حرمــت خانواده اش ،تمایل
بــه اشــتغال در بیرون خانه داشــته باشــد
مســلماً نبایــد در بیــرون از خانــواده برای
او مانعــی باشــد چــه در ورود بــه عرصــه
اشــتغال و چــه در پیشــرفت آن حتــی تــا
ســطوح عالی ،این حق زن میتواند باشــد
لیکــن اینکــه بتدریــج اشــتغال و داشــتن
درآمد بــرای او بهعنــوان وظیفــه درآید یا
همانطــور کــه گهگاهی امــروز در جامعه
دیده میشــود شرط خواستگاری و ازدواج
گردد قابل قبول نیست.
به اعتقاد خدیوی واضح اســت ،اگر حرمت
زن مطابق با آموزههای دینی ما حفظ شود
نبایــد شــاهد خشــونت علیــه زنان باشــیم.
یــا بهتــر بگویــم اگــر از برخــی بدعتهــا و
خرافههایــی که به اســم مذهب در فرهنگ
ما مخلوط شــده اســت بگذریم نباید شاهد
هیــچ خشــونتی در خانواده باشــیم .چه در
خصــوص زنان ،چه کــودکان و حتی مردان
در حریــم خانــواده؛ جامعــه ما بیــش از هر
چیــز بــه تبییــن الگوهایــی عملی از ســبک
زندگــی ایرانی  -اســامی بــدون خرافات و
جعلیــات و به دور از منازعات سیاســی نیاز
دارد.

خشونت علیه زنان در جامعه جهانی

افزایــش غیرقابــل باور خشــونت علیه زنان بــه یکی از
بحرانهای بشــر تبدیل شــده کــه انــواع بدرفتاریها و
یادداشت تضییع حقوق زنان در بســیاری جوامع دیده میشــود.
در نتیجه پژوهشهای انجام شــده در این حوزه روح و
جســم زنان بر اثر تحقیر و تشــویش در خانه و بیرون از
محیط خانه تا جایی آســیب میبیند که ممکن اســت
دســت به خودکشــی بزنند .میتوان اذعان داشــت که
یکی از بحرانهای امروز بشــر ،گسترش غیرقابل انکار
دکترمحمود
عباسی خشونت علیه زنان است.
معاون حقوق بشر و
اموربینالمللوزیر خشــونت علیــه زنــان عبــارت اســت از هرگونــه عمــل
دادگستری خشــونتآمیز بــر مبنای جنســیت که به آســیب یا آزار
جسمی ،جنسی یا روانی زنان منجر شود یا احتمال آن
وجود داشــته باشــد از جمله تهدید یــا اجبار یا محروم کــردن زنان از آزادی
و در مــورد نفی خشــونت علیه زنان در اســناد بینالمللی اســت .رفتارهای
خشــونتآمیز دامنــه وســیعی را دربرمیگیــرد یعنــی عالوه بر کتــک زدن،
پرتاب اشیا ،هل دادن و سایر رفتارهایی که جنبه فیزیکی دارند.
برخــی رفتارهایــی که بیشــتر جنبــه هیجانــی دارند نیــز در زمــره رفتارهای
خشــونتآمیز قــرار میگیــرد .اینکه پوشــش زنــان بهعنوان عامــل افزایش
خشــونت خیابانی اســت و تعبیرهای جامعه شــناختی خشونت گویای این
اســت که شــرایط خاص فرهنگی ،اجتماعی و تاریخی زمینه بروز خشــونت
را فراهم میآورد.
از جملــه پیامدهــای خشــونت اینکــه باعث افســردگی و خدشــه دار شــدن
امنیت و خودکشــی زنان میشــود و از مــوارد راهکارها میتــوان به باورهای
فرهنگی از قبیل برتری مرد نســبت به ســایر اعضای خانواده ،فراهم کردن
امکانات تحصیل ،درآمد بیشتر و ...اشاره کرد.
خشــونت علیــه زنان ،پدیدهای اســت کــه در آن زن به خاطر جنســیت خود
و صرفــاً بــه علــت زن بودن مــورد اعمــال زور و تضییع حق از ســوی جنس
مخالــف (مرد) قرار میگیرد .چنانچه خشــونت در چارچوب خانواده و بین
زن و شوهر باشد ،از آن به خشونت خانگی تعبیر میشود و به هر نوع عمل
یا احتمال رفتاری که به آسیب جسمی ،جنسی ،روانی یا محرومیت و عذاب
منجر شــود ،خشونت علیه زنان گفته میشود .این تعریف ،تهدید به چنین
اعمــال و رفتاری ،محرومیت از آزادی بــه اجبار یا به اختیار ،اعم از اینکه در
زندگی شخصی (خصوصی) یا جمعی رخ دهد ،را نیز دربرمیگیرد.
در دســامبر ســال  ،1993مجمــع عمومــی ســازمان ملــل بــرای تعریــف
خشــونتهای مبتنی بر مالکیت نسبت به جنس مؤنث ،به توافق رسید و با
عنوان «بیانیه طرد خشــونت علیه زنان» به تعریف خشــونت پرداخت .در
ادامه اعالمیه ،به احصای اعمال و اشــکالی از خشــونت میپردازد که منجر
به خشــونت علیه زنان میشــود کــه در ذیل خشــونتهای عمومی و خارج
از خانه نام برده شــده اســت 1 :خشونتهای غیرزناشــویی؛  2خشونتهای
مربوط به بهرهکشــی؛  3آزار جنســی ،منزوی ســاختن در محل کار و مراکز و
ســازمان های دولتی یا غیردولتی و هر جای دیگر؛  4قوادی؛  5روسپی گری؛
 6خشونتهای ناشی از اعمال حاکمیت دولت.
از ســده بیســتم جامعــه بینالمللــی بــا احتــرام بــه اصــل حاکمیــت ملی،
مجموعه گســتردهای از قوانین بینالمللی حقوق بشــر توســعه یافت که تا
حــدود زیادی اجــازه اظهارنظر و تأثیرگذاری در مورد وضعیت حقوق بشــر
در دیگــر دولتها محقق شــد .بــرای نمونه جامعــه بینالمللی تالشهای
گســتردهای را برای جلوگیری از خشــونت علیه زنان و شامل ساختن حقوق
زنان در عرصه حقوق بشر انجام داده است.
مطالعــات متعــددی که در بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه و در حال
توســعه انجام شــده است ،بر شــیوع خشونت نســبت به زن از طرف همسر
اشــاره کردهانــد .حداکثــر یــک ســوم زنــان در کل دنیا ،مــورد خشــونت قرار
گرفتهاند و هر ساله به میزان شیوع و مرگ و میر ناشی از آن افزوده میشود.
مطالعــات بینالمللی اخیر ،شــیوع آن را بیــن  43-24درصد ذکر کردهاند.
در بیانیه شــماره  239سازمان جهانی بهداشت تحت عنوان خشونت علیه
زنان در ســال  2001آمده است :خشــونتهای خانگی در کشورهای صنعتی
تا  20درصد و در کشــورهای جهان ســوم و امریکای التین تا  70درصد وجود
دارد .مطالعــات انجام شــده در ایران نیز وجود این پدیده و عوارض ناشــی
از آن را تأیید میکنند.
نتایــج طرح ملی نشــان میدهــد که  66درصــد از زنان ایرانــی از ابتدای
زندگی مشترکشــان تا زمان انجام پژوهش حداقل یک بار مورد خشونت
قــرار گرفتهانــد و بیشــترین نــوع خشــونت ،از نــوع روانی و کالمــی 0/52
درصد بوده اســت  .شــیوع قابل توجه خشــونت خانگی در سراسر جهان
باعث شــده محققین به بررسی پیامدهای زیانبار آن بپردازند پیامدهای
خشــونت نیز قابل توجه اســت .خشــونت علیه زنان بواســطه پیامدهاى
اساســى کــه بر بهداشــت بــارورى ،ســامت جســمى و روانى زنــان دارد،
بهعنوان یک مشکل بهداشت عمومى شناخته شده است که تأثیر منفی
بــر اولویتهــای بهداشــتی مهم نظیر ســامت و ایمنی مــادران ،تنظیم
خانــواده و بهداشــت روان دارد .مطالعــات بــه وضوح نشــان دادهاند که
خشــونت علیــه زنان در خانــواده ،با ناخوشــی زنان و میزان مــرگ و میر
ارتباط معنیداری دارد.

خشونت علیه زنان زمان و مکان خاصی ندارد!
آمارهــا نشــان میدهــد
بیــش از  ۱۳هــزار مــورد
همســرآزاری در ســال
گذشــته بــه اورژانــس
دکترفرشاد
نجفی پور اجتماعــی گــزارش شــده
روانشناس و اســت کــه تنهــا بیــش از
استاددانشگاه  ۲۰۰۰مورد از این تعداد،
بــه مراکــز مداخله در بحــران مراجعه کرده
بودنــد و بیــش از  ۳۰۰۰مورد خدمات ســیار
دریافــت کردند و بیش از  8000مورد با خط
 ۱۲۳تمــاس گرفتنــد ،از ســویی طبــق آمــار
پزشکی قانونی تنها تعدادی از این موارد به
پزشــکی قانونی اعالم میشود به طوری که
در سال گذشته در تهران  ۹۵۰۰مورد ادعای
همسرآزاری در مراکز پزشکی قانونی استان
ثبت شده است.
خشونت علیه زنان هر رفتار خشن و وابسته
بــه جنســیتی کــه موجب آســیب جســمی،
جنســی یــا روانی یا رنــج زنان شــود تعریف
میشــود .چنین رفتــاری میتواند با تهدید،
اجبار یا سلب مطلق اختیار و آزادی صورت
گیرد و در جمع یا در خفا باشد.
خشــونت علیــه زنــان جــا و مــکان خاصــی
نــدارد ،در خانه یا خیابــان یا محل کار ،زنان
بــا انواع خشــونت روبــهرو هســتند ،در خانه

از ســوی پــدر ،همســر و برادر خــود نیز مورد
بیمهــری قــرار میگیرنــد .خشــونت علیــه
زنــان نــه پدیــدهای اســت نــو و نــه مختص
جغرافیای خاص در جهان ،خشــونت علیه
زنــان مرز نمیشناســد و محــدود به جوامع
خــاص نیســت .در همه جای دنیــا زنان کم
و بیــش مورد انواع خشــونتهای جســمی،
جنســی و کالمــی و روانــی واقــع میشــوند.

خانــواده که در اذهــان ما بهعنــوان پناهگاه
و محیــط امن شــناخته میشــود در بعضی
مواقــع بــه کانــون خشــونت علیــه زنــان و
کودکان تبدیل میشــود .آنچه مســلم است
تأثیــری کــه خشــونت روی زن میگــذارد
بیــش از آنکــه جســم زن را بخراشــد روح او
را جریحــهدار کــرده و از او موجودی بیاراده
و مفعــول و منفعــل میســازد .ســامت و

اعتماد به نفس او را از بین میبرد و امید به
زندگی را در او کاهش میدهد.
بد رفتاری علیه زن عالوه بر اســتخوانهای
شکســته ،ســوختگیهای درجه ســه و ســایر
آســیبهای جســمی ،موجــب عواقــب
بهداشــت روانــی پایــدار ماننــد افســردگی،
اقدام به خود کشــی و بروز آسیب و استرس
پس از حادثه میشود.

تفــاوت عمــدهای که در ایــران وجود دارد
این اســت کــه زنها بهخاطر حفــظ کانون
خانــواده و آبــروداری (زیــرا طــاق امــری
مذمــوم اســت و تــا آنجــا کــه میتواننــد
از فروپاشــی کانــون خانــواده جلوگیــری
میکنند) تا زمانی کــه به اصطالح کارد به
استخوانشــان نرسد و خطر جدی جانشان
را تهدیــد نکنــد صدایشــان در نمیآیــد و
شکایتی نمیکنند.
شــاید این مربــوط به فرهنگ ما ،یا ســنت
و ...باشــد و از طرفی باورهای مردســاالری
باعــث شــده تــا مــردان مــا بــه نوعــی این
خشــونت را حق خود دانســته و ســعی در
توجیه آن دارند.
درمطالعــهای کــه روی زنــان همســردار
مراجعهکننده به مراکز بهداشــتی درمانی
دانشــگاه انجام گرفته نتایج یافتهها نشان
داد کــه از هــر چهــار زن یکــی درمعــرض
همسر آزاری قراردارد.
دربررســـــــــی ای کـــــــــه روی خـــــانمهای
مراجعهکننــده بــه مرکزپزشــکی قانونــی
انجــام شــده شــیوع خشــونت خانگــی
را همیــن چهــار بــه ده اعــام نمــوده و
بیشترین علت خشونت علیه زن را اعتیاد
ومشکالت رفتاری اعالم کردهاند.

تحقیقــات نشــان داده کــه خشــونت
وبدرفتاری نسبت به همسر دردانشجویان
نیــز دیــده میشــود بهطــوری کــه
درمطالعهای که روی دانشــجویان متأهل
یــک دانشــگاه صــورت گرفته نشــان داده
است که اکثراً خشونت را تجربه کردهاند.
تقریباً همه تحقیقات به نوعی گستردگی
خشــونت علیــه زنــان و آســیبها را
تأییــد میکننــد و متأســفانه وضعیــت
مناســب اقتصــادی و اجتماعــی و حتــی
تحصیــات عالیــه در مــردان نیــز مانــع
خشــونت نمیشــود .پــس مــا بــه چیزی
فراتــر از آمــوزش و رفــاه و فرهنگســازی
بــرای جلوگیــری از خشــونت علیــه زنــان
نیــاز داریم .چیزی کــه بازدارندگی قوی و
ضمانت اجرایی داشــته باشد .چه چیزی
فراتــر از پــول و فرهنــگ و تحصیــات
بازدارندگــی و ضمانــت اجرایــی دارد؟
چیزی جز قانون سراغ داریم؟!
در حــال حاضــر مبحثــی تحــت عنــوان
خشــونت علیــه زنــان را تنها در یــک ماده
در قانــون مجــازات اســامی داریــم که در
آن آمده است :اگر کسی در معابر عمومی
بــرای زنــان مزاحمــت ایجــاد کنــد بــا وی
برخــورد میشــود .ایــن مــاده در حالی در

قانون آمده اســت که همه بحث خشونت
علیــه زنــان تنهــا بــه تعــرض در معابــر
عمومی خالصه نمیشود.
ایــن قطعــاً کافــی نیســت .وجــود قانونــی
فراگیر و محکم برای جلوگیری از خشونت
علیــه زنــان از نظــر مــن در حــال حاضــر
بهتریــن راهحــل اســت گرچــه آمــوزش
و مشــاوره را همــواره مؤثــر میدانــم.
در شــرایطی کــه مــردان آشــکار و پنهــان
خشــونت علیه زنان را بــه نوعی حق خود
میداننــد حتماً جایــی باید باشــد که منع
خشــونت علیه زنان را هم حق آنها بداند
وگرنــه نیمــی از جامعــه همواره در ســایه
ناامنی خاطر به سر خواهند برد.
شــما تصــور میکنیــد اگــر بســتن کمربنــد
ایمنی خودرو قانوناً اجباری نبود و جریمه
نداشــت با آمــوزش و فرهنگســازی چند
درصد از مردم رعایت میکردند؟
البته اگر ما در ســنین مناسب یعنی دوران
تحصیــات ابتدایی فراگیــری مهارتهای
زندگی خصوصاً مسئولیتپذیری ،مهارت
حل مسأله و مهارت برقراری ارتباط سالم
را بهمعنــای واقعی داشــته باشــیم قطعاً
خشــونت علیه زنــان کمتر خواهد شــد اما
هرگز بینیاز از قانون نخواهیم بود.

