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حقوق قانونی زنان در مقایسه با حقوق مردان
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ایرادات الیحه منع خشونت علیه زنان در گفتوگو با
دکترجواد طهماسبی ،مدیرکل آموزش قوه قضائیه

الیحهضمانتاجرایی
و بودجه ندارد
مهسا قوی قلب
خبرنگار

با توجه به ضرورت به قانون درآمدن الیحه منع خشونت علیه زنان در کوتاهترین زمان
توجوی مواردی است که سبب
ممکن آنچه از اهمیت باالیی برخوردار است ،جســـ 
طوالنی شدن روند الیحه شده اســـت .الیحهای که پس از تغییرات گسترده همچنان در
قوه قضائیه در حال بررســـی است .سؤال اینجاست که آیا در قوه قضائیه با اساس و پایه
این الیحه مخالفت وجود دارد یا پس از حذف حدود  40ماده هنوز موادی وجود دارد که
از نظر مســـئوالن قوه قضائیه جای بحث و ســـؤال و بازنگری دارد؟ از اینرو از دکترجواد
طهماسبی ،مدیرکل آموزش قوه قضائیه سؤاالتی پرسیدیم که در ذیل میخوانید:
 ëëبه نظر شـــما آیـــا تبدیل شـــدن الیحه به
قانون ضرورتـــی دارد و نیـــاز آن در جامعه
زنان احساس میشود یا خیر؟
در خصـــوص مزایای الیحه اگـــر از زاویه
دیـــد یک زن بـــه این طبقـــه از جامعه نگاه
کنیم حمایت از این قشـــر ضرورتی اســـت
کـــه بـــا توجـــه بـــه وجـــود خألهـــای قانونی
اجتنابناپذیر اســـت؛ گرچه خشـــونتها به
طـــور کلی جرم انگاری شـــدهاند و شـــاید از
لحـــاظ جرم انگاری مســـائل خشـــن ،حتی
تـــا حـــدی افراطـــی هـــم عمـــل کردهایم با
وجود ایـــن جـــرم انگاریهـــا از بعد خاص
نبودهاند و جنبه عمومی دارند لذا ضرورت
وجودی این الیحه از بعد کاهش خشونت و
همچنیـــن از بعد حمایتهای دیگری که از
سوی سایر سازمانها و دستگاههای اجرایی
و حاکمیتـــی انجـــام میشـــوند ،احســـاس
میشود.
 ëëاز چه ســـازمانهایی در ایـــن الیحه برای
حمایت زنان کمک گرفته شده است؟
در این الیحه تکالیفی برای سازمانهای
حکومتی و اجرایی تعیین شـــده که حسب
مورد شـــامل ســـازمانهای مختلفی مانند
صدا و ســـیما ،آموزش و پرورش ،فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،اداره کار ،بهداشت و درمان،
نیروی انتظامی ،قـــوه قضائیه ،کانون وکال و
دیگر ســـازمانها میشـــود و این امـــر نکته
مثبتـــی اســـت کـــه ســـازمانها مکلـــف به
همکاری در زمینه حمایـــت از حقوق زنان
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یکیازایراداتاینالیحهفقدانضمانت
اجرابرایسازمانهاییاستکهبرایآنها
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شدهاند.
 ëëبه نظر شـــما چه خألهای قانونی در حوزه
حمایت از زنان وجود دارد؟
جرم انگاریهای عام در این حوزه شده
بـــود اما تاکنون به صورت خاص و جزئی به
مقوله جـــرم انگاری که بزه دیده زن باشـــد
نگاه نشـــده بـــود و در مـــواردی مانند اذیت
و آزار و مزاحمتهـــای غیرجســـمی هـــم
خألهایی وجود داشـــت که در قانون جدید
مرتفع خواهند شـــد .به اعتقـــاد من کلیت
قانون قطعاً ضروری و الزم االجرا است.
ëëچه ایرادات کلی در این الیحه وجود دارد
که ســـبب طوالنی شـــدن روند اجرایی آن
شده است؟
ایـــراد اول ،فقـــدان ضمانت اجـــرا برای
ســـازمانهایی اســـت که برای آنهـــا تکلیف
ایجاد شـــده مثالً گفته شده اداره کار ،وزارت
بهداشـــت و فالن ســـازمان باید به تکالیفی
که به آنها داده میشود عمل کند ،اما هیچ
ضمانـــت اجرایی بـــرای ســـازمان مربوطه
در الیحـــه در نظـــر گرفتـــه نشـــده اســـت،
متأســـفانه در کشور ما همه ،قوانین را خوب
مینویسیم اما اجرای آن را بلد نیستیم.
ایراد دوم ،نبـــود پیشبینی بودجه برای
این ســـازمانها اســـت ما نمیتوانیم برای
ســـازمانی تکالیف زیادی قائل شویم بدون
اینکه برای سازمان مذکور بودجهای در نظر
بگیریم.
ایـــراد ســـوم ،کلـــی گویی اســـت کـــه در

بازنویسی کنند.
 ëëمیتوانید چند مادهای که به نظر شما جای
اشکال دارد مثال بزنید؟
بهعنوان مثـــال در ابتدای الیحـــه ،اهداف
قانون آورده شـــده این در حالی است که هیچ
وقت اهـــداف نباید بهعنوان بخشـــی از قانون
آورده شـــود یا در ماده  32این قانون آمده اگر
کسی زنی را به قتل برساند چه مجازاتی دارد.
این در حالی اســـت که حتـــی از جنبه عمومی
مجـــازات بین قتـــل زن و مرد یکی اســـت .در
این ماده باید اصالحاتـــی صورت گیرد با این
قید که اگر فردی زنی را با انگیزه جنســـیت به
قتل برســـاند فالن مجـــازات را دارد .در ماده
 33نیز گفته شـــده ترویج سنتها و رویههای
ناعادالنه که مبنای شـــرعی یا قانونی ندارد و
موجب ظلم به زن اســـت از قبیل خون بس.
حتمـــاً نویســـنده الیحه نمیدانســـته که خون

پیشنویـــس قانون دیـــده میشـــود بهعنوان
مثال گفته شـــده صداو سیما مکلف است که
برنامههایی در جهت حمایت از زنان در برابر
خشـــونت تولید کند و به طور خاص مشخص
نشـــده چه برنامههایـــی مدنظر اســـت چون
صداوســـیما براحتـــی میتواند از زیـــر بار این
مســـئولیت با این بهانه که چنین برنامههایی
در ایـــن رســـانه در حـــال حاضر هم ســـاخته
میشود ،شانه خالی کند.
ëëآیا به لحـــاظ ســـاختاری و محتوایی هم در
زمینه نگارش مواد الیحه اشـــکالی دیده شده
است؟
از نظر قانوننویســـی هم الیحه مشـــکالت
زیـــادی دارد کـــه در ایـــن مقـــال نمیگنجد و
نمیتـــوان درباره تـــک تک آنهـــا اینجا بحث
کرد .اما قانون نویسان خبره و صاحبنظر باید
ایـــن الیحـــه را از بعد فنی و نحـــوه تدوین آن

بس به چه معناســـت! خون بس ،یک سنت
اجتماعـــی دیرپا و قدیمی اســـت کـــه در این
خصـــوص هـــم در قـــرآن به صلح و ســـازش
تأکید شـــده و هم امروزه کلیه کشورها در دنیا
به ســـوی عدالت ترمیمی و صلح و ســـازش
گام برمـــی دارنـــد .جدیدتریـــن افـــکار نظام
حقوقـــی عدالـــت ترمیمـــی و ایجـــاد صلح و
ســـازش اســـت .اصل خون بس هیچ ایرادی
نـــدارد کـــه بخواهیـــم کل مقوله را بـــا عبارت
«رویـــه ناعادالنـــه» زیر ســـؤال ببریـــم .قطعاً
یک بخـــش از خون بـــس کـــه در آن دختر را
بـــه صـــورت اجباری بـــه ازدواج شـــخصی در
میآورنـــد مدنظر بوده اســـت این مـــاده باید
مقید شـــود به ازدواج اجباری در خالل خون
بس ،چون امروز هم شـــرع و هم عرف و هم
علم جدید حقوقی و کیفری بهدنبال راههای
رســـیدن به صلح و سازش و عدالت ترمیمی
هستند.
در مـــاده دیگـــری آمـــده سوءاســـتفاده از
حقوق ناشـــی از والیت ،قیومیت و سرپرستی
از طریـــق وادار کـــردن به ازدواج بـــه هر دلیل
از جمله ...مـــا در تعیین مصادیق جرم نباید
بهصـــورت تمثیلی در مـــواد قانونی صحبت
کنیم و دســـت قضـــات را بـــاز بگذاریم که هر
مصداقی جرم انگاری شـــود؛ قانـــون باید به
طـــور دقیق جـــرم را تعریف کنـــد و حد و مرز
آن را مشـــخص کنـــد ولی در ایـــن الیحه چند
ماده وجود دارد که جرم را به صورت تمثیلی
تعریف میکند.
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خشونتی است که از سوی همسر بر آنان اعمال میشود
منبع :سازمان بهداشت جهانی

غبار فراموشی بر چهره یک الیحه
بهمـــن کشـــاورز درباره
ادامه از چرایی نیاز به تصویب
صفحه  11این الیحه بـــه «ایران»
توضیـــح میدهـــد :در مـــورد الیحـــه
جلوگیری یـــا منع خشـــونت علیه زنان
قطعاً باید به یک نکته مهم که احتماالً
مغفول مانده یا شـــاید از بـــاب تجاهل
التعارف به آن توجه نمیشـــود ،اشـــاره
کـــرد ،آن هم این نکته اســـت که صرف
تنظیم چنین الیحهای هم نگران کننده
و هم باعث شرمساری است.
به گفته این حقوقـــدان و وکیل پایه یک
دادگســـتری وضـــع قانـــون در وهله اول
زاییده نیاز اســـت و نیاز بـــه لحاظ وجود
پدیـــده یا چیـــزی بهطور دائمـــی و انبوه
در یـــک جامعه احســـاس خواهد شـــد
بنابراین نفس اقدام برای تنظیم چنین
الیحهای و تقدیم آن به مجلس حکایت
از آن دارد کـــه خشـــونت علیـــه خانمها
امری ملموس ،مستمر و افزایش یابنده
باید باشـــد .بدیهی اســـت چنین حالتی
بسیار نگران کننده و در عین حال باعث
خجالت است.
کشـــاورز بـــا تأکیـــد بـــر این کـــه تصویب
نشـــدن الیحه علیرغم ســـپری شـــدن
ســـالها از تدوین و تنظیم آن ،میتواند
علل متعددی داشـــته باشـــد ،میگوید:
چه بسا بســـیاری از مواردی که در الیحه
پیشبینـــی شـــده از دیـــدگاه بعضـــی یا
بســـیاری از کســـانی که باید آن را بررسی

و تصویـــب کننـــد ،اصوالً مصـــداق جرم
نباشد.
او در ادامـــه به تجربیات خـــود در حوزه
دعاوی خانوادگی اشـــاره کرده و توضیح
میدهد :شخصاً به یاد میآورم در برخی
برخوردهـــای خانوادگـــی و اختالفـــات
همسران با یکدیگر وقتی شوهر مرتکب
ایجاد ضرب نســـبت به همسرش شده
بود و کار به مراجع کشـــیده بود و مذاکره
در ایـــن زمینه انجام میشـــد ،بســـتگان
خانم که دخترشان هدف جرم و تعرض
بـــود میگفتند گـــهگاه بین زن و شـــوهر
از ایـــن اتفاقـــات میافتـــد و نباید باعث
جدایـــی شـــود .البته من از ســـال 1358
بـــه بعد دعاوی خانوادگی را اصوالً قبول
نکردم و نمیکنم و آنچه عرض میکنم
تجربیات قبل از انقـــاب بود .علیرغم
مســـائلی که در آن زمان در مورد حقوق
زنان مطرح بود خانوادهها بعضاً چنین
دیدگاهی داشتند و نمیتوان متوقع بود
اعمالی با درجـــات پایینتر از کتک زدن
اگـــر جرمانگاری شـــود مورد قبـــول قرار
گیرد.
کشـــاورز بـــا تأکیـــد بـــر اهمیـــت نقـــش
پررنـــگ نمایندگان زن مجلس شـــورای
اسالمی در خصوص تصویب این الیحه
میگویـــد :بایـــد توجـــه داشـــت هرچند
خانمها در مجلـــس محترم هم حاضر
و هم – در این دوره فعال هســـتند – .اما
قانونگذاران اکثراً مرد هستند و از دیدگاه

جنســـیتی خاص بـــه قضیه نـــگاه میکنند
بنابراین نباید متوقع بود که کار بســـرعت
به ســـامان برسد .ســـومین موردی که این
حقوقدان به آن اشاره میکند ،مقتضیات
اجتماعـــی و برخـــی بایســـتهها و مســـائل
شـــرعی اســـت که نبایـــد آنهـــا را فراموش
کرد ،هر چند آنچه مهم اســـت این اســـت
کـــه قانونگذار باید در وهله اول به آنچه در
ســـوابق آمده به دقت نـــگاه کند و در وهله
دوم تحوالت اجتماعی و تغییرات را کامالً
در نظر بگیرد.
او ادامه میدهد :گفته شـــده است تا آنجا
کـــه تنبیـــه خانمها مجاز شـــناخته شـــده
اســـت آن هم پـــس از چند مرحلـــه که هر
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71،561

73،326

یـــک از آنهـــا احتمـــاالً باعث خواهد شـــد
اختـــاف موجـــود برطرف شـــود .از جمله
این تنبیهات عبارت اســـت از تنبیهی که با
مسواک حادث میشود منظور از مسواک
چوبـــی به طول  2تا  3ســـانتی متر بوده که
بـــا آن دندانها را تمیـــز میکردند واضح
اســـت که چنیـــن تنبیهـــی نوعـــی مطایبه
(برای طیب خاطر) و شوخی است و قطعاً
میتواند از همین باب باعث ترمیم روابط
شـــود .کشـــاورز به چهارمین مورد مهم در
زمینـــه تصویب ایـــن الیحه اشـــاره کرده و
اضافه میکند :شـــرایط اقلیمـــی و تفاوت
رسوم و قواعد محلی هم در این خصوص
نباید نادیده گرفت .در نهایت همچنانکه
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منبع:
خبرآنالین

 1انقالب اسـ ــامی در ایران ،سـ ــر آغاز تحوالت گستردهای
در کشـ ــور باالخص در حوزه قانونگذاری و تدوین حقوق
یادداشت شـ ــهروندان در تعامل با حاکمیت و در تعامل با یکدیگر
بود .نظام اسالمی حاکم بر کشور با فاصله گرفتن از نظام
قانونگذاری مبتنی بر تفکرات لیبرال و حرکت به سمت
و سـ ــوی قانونگذاری بر مبنای شـ ــریعت مقدس اسالم،
دکترسیدمهدیحجتی نظم جدیـ ــدی را در تعامـ ــات حقوقی در کشـ ــور حاکم
وکیل دادگستری کـ ــرد و اگرچه در حـ ــوزه حقوق خصوصـ ــی ،قانون مدنی
بواسطه رعایت موازین شـ ــرعی در زمان قانونگذاری در
مجلس وقت ،تغییرات چندانی را متحمل نشد؛ لیکن در سایر حوزهها از
جمله حوزه حقوق عمومی و زیر شـ ــاخههای آن باالخص حقوق کیفری،
تغییرات شگرفی در قوانین و مقررات کشور به وجود آمد.
ایـ ــن تغییرات ،باالخص در حوزه حقوق و تکالیفی که بر مبنای جنسـ ــیت
افراد برای ایشـ ــان ایجاد میشود محسوستر بود و از این حیث ،به لحاظ
تفاوتهای وجودی زن ومرد ،طبعاً حقوق و تکالیف ایشـ ــان نیز نسبت به
یکدیگـ ــر متفاوت تعریف شـ ــد و قوانین و مقـ ــررات موضوعه نیز بر همین
مبنا وضع گردید.
با این حال تفاوت جنسـ ــیتی از منظر قانون اساسـ ــی به منزله نابرابری زن
و مرد نیسـ ــت و همه مردم ایران باید از حقوق مسـ ــاوی برخوردار باشند.
اصل نوزدهم قانون اساسـ ــی در این رابطه اشعار میدارد« :مردم ایران از
هر قوم و قبیلهای که باشـ ــند از حقوق مسـ ــاوی برخوردارند و رنگ ونژاد و
زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».
به عالوه بند نهم از اصل سـ ــوم قانون اساسی در مقام بیان وظایف دولت
جمهوری اسـ ــامی ایران «رفع تبعیضات ناروا و ایجـ ــاد امکانات عادالنه
برای همه در تمـ ــام زمینههای مادی و معنوی» را در زمره وظایف دولت
قرار داده است.
همچنین به موجب اصل بیسـ ــتم قانون اساسـ ــی« :همـ ــه افراد ملت اعم
از زن و مـ ــرد یکسـ ــان در حمایـ ــت از قانـ ــون قـ ــرار دارنـ ــد و از همه حقوق
انسـ ــانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم
برخوردارند».
بدیـ ــن ترتیـ ــب از منظر قانون اساسـ ــی جمهوری اسـ ــامی ایـ ــران ،تمامی
شهروندان اعم از زن و مرد ،باید بهصورت یکسان از حمایتهای قانونی
برخـ ــوردار بوده و قوانیـ ــن و مقرراتی کـ ــه در حوزههای مختلـ ــف از ناحیه
مراجع قانونگذاری به تصویب میرسـ ــند ،باید بـ ــا همین نگاه و در همین
جهت تصویب و اجرا شوند و نباید مبتنی بر تبعیض جنسیتی میان افراد
ملت باشند.
آنچه در اینجا قابل بحث اسـ ــت آن اسـ ــت که تسـ ــاوی حقوق زن و مرد از
دیدگاه شـ ــریعت اسـ ــام ،همواره به معنی عدالت نیست؛ زیرا با توجه به
طبایع زن و مرد ،اصوالً امکان تسـ ــاوی حقـ ــوق زن و مرد وجود ندارد و لذا
موضوع مساوات در این خصوص منتفی است؛ لیکن عدم امکان تساوی
حقوق زن و مرد ،به معنی انتفاع تشابه حقوق ایشان با یکدیگر نیست؛ در
واقع درست اسـ ــت که زن و مرد بواسطه خلقت متفاوتی که از هم دارند،
حقوق و تکالیفی مسـ ــاوی با یکدیگر ندارند؛ اما این امر مانع از آن نیست
که بتوان میان ایشان ،برابری حقوقی ایجاد نمود و میان حقوق زن و مرد
بر مبنای طبع و جنسیت ایشان ،حقوقی مشابه و متوازن در نظر گرفت.
بهعنـ ــوان مثال حقوقی کـ ــه زوجین در رابطه با عقد نـ ــکاح با یکدیگر پیدا
میکنند ،طبعاً با توجه به خصوصیات هر یک از زن و مرد یکسان نیست.
مرد در رابطه زوجیت مکلف به تأدیه مهریه و نفقه به زن است و دریافت
این اقالم جزء حقوق زوجه محسـ ــوب میشـ ــود لیکن متقابالً چنین حقی
برای مرد وجود ندارد بلکه حقوق دیگری از لحاظ شـ ــرعی و قانونی برای
مرد متصور است که نمیتواند با حقوق زن یکسان باشد ولذا از این حیث
تسـ ــاوی حقوق ،میان زن و مرد منتفی است؛ لیکن میتوان حقوق هر دو
طـ ــرف رابطه زوجیت را به کیفیتی تعیین کـ ــرد که در یک موازنه منطقی،
قدرت برابری و هماوردی با یکدیگر را داشـ ــته باشـ ــند؛ نه اینکه یک طرف
بتواند با اعمال حقوق قانونی خویش ،اسـ ــباب تعدی به دیگری را فراهم
آورد و دیگری از ابزار قانونی و حقوقی مناسب برای جلوگیری از تعدیات
احتمالـ ــی طرف دیگر را در اختیار نداشـ ــته باشـ ــد .لذا از ایـ ــن حیث نظام
حقوقی ما باید بهدنبال ایجاد موازنه میان حقوق زن و مرد در کلیه شئون
و شقوق حقوقی و قانونی باشد.
از نظـ ــر بینالمللی نیـ ــز تالشهای زیادی بـ ــرای ایجاد برابری و تسـ ــاوی
حقـ ــوق زنان با مردان صورت گرفته و به جـ ــرأت میتوان گفت که تاکنون
نزدیک به بیسـ ــت سـ ــند حقوقـ ــی بینالمللـ ــی در رابطـ ــه با امـ ــور زنان و
حقـ ــوق ایشـ ــان به تصویب رسـ ــیده اسـ ــت کـ ــه مهمترین آن کنوانسـ ــیون
رفـ ــع تبعیـ ــض از زنان مصوب سـ ــال  1979مجمع عمومی سـ ــازمان ملل
متحد است.
این کنوانسیون بر اساس بند یک از ماده  27آن از سال 1981میالدی برابر
با سال 1360شمسی الزم االجرا شـ ــده است؛ لیکن ایران بنا بر تعارضات
متعـ ــدد مواد این کنوانسـ ــیون با موازین شـ ــرع تاکنون بدان ملحق نشـ ــده
است.
با این حال از نظر این کنوانسـ ــیون ،واژه تبعیض علیه زنان به معنی قائل
شدن هرگونه وجه تمایز ،استثنا یا محدودیتی بر اساس جنسیت است که
بر به رسمیت شناختن آزادیهای اساسی انسان ،حق بهرهوری و رعایت
حقوق بشـ ــر در مـ ــورد آنها در زمینههای سیاسـ ــی ،اقتصـ ــادی ،فرهنگی و
مدنی یا سـ ــایر موارد ،بدون توجه به وضعیت تأهل آنها و مساوات حقوق
زن و مرد ،خلل و آسیب وارد آورد.
همانطـ ــور که مالحظه میشـ ــود از نظر این کنوانسـ ــیون ،زنـ ــان باید بدون
هیچگونه تبعیض جنسـ ــیتی از حقوقی مسـ ــاوی با مردان برخوردار باشند
در حالی که از نظر شرع مقدس اسالم ،فلسفه آفرینش زن و مرد متفاوت
اسـ ــت و به همین دلیل شـ ــارع مقدس ،حقوق متفاوتی را برای هر یک از
ایشـ ــان مقرر نموده اسـ ــت ولذا از منظر شـ ــریعت اسـ ــام ،این کنوانسیون
نمیتوانـ ــد بیانکننده واقعـ ــی حقوق زنان باشـ ــد؛ چرا کـ ــه در دین مبین
اسـ ــام ،در رابطه با موارد متعددی همچون قصاص ،دیه ،ارث ،شهادت،
تعدد همسـ ــران ،طالق ،حق حضانت ،عیوب موجب فسـ ــخ نکاح ،نشوز،
لزوم سـ ــپری شدن عده برای زن ،لزوم تمکین جنسی ،والیت بر فرزندان،
سرپرستی خانواده ،مرجعیت و قضاوت ،برای هر یک از زن و مرد قوانین
متفاوتی وضع شـ ــده اسـ ــت؛ در نتیجه مفاد کنوانسـ ــیون رفـ ــع تبعیض که
مساوات و تشابه کامل احکام و حقوق زن و مرد را خواستار است با احکام
و قوانین اسالمی سازگاری ندارد.
با این حال باید توجه داشـ ــت که تفاوت حقوق زن و مرد از نظر شـ ــریعت
اسالم ،مانع از همترازسـ ــازی حقوق ایشان با یکدیگر نیست و در مواردی
کـ ــه مصالـ ــح جامعه اقتضـ ــا نماید باالخـ ــص در آنجا کـ ــه اختالف حقوق
زنان با مردان ممکن اسـ ــت دسـ ــتاویزی برای اعمال خشونت علیه زنان
باشـ ــد ،میتوان به سمت و سـ ــوی وضع حقوقی برای زنان رفت که اگرچه
ممکن اسـ ــت با احکام ثانویه شرع و مآالً اصل  4قانون اساسی در تعارض
باشـ ــد؛ لیکن بر مبنای ضرورت حفظ مصالح ،میتواند از مجرای مجمع
تشـ ــخیص مصلحت و مجوز اصل  112قانون اساسـ ــی مورد وضع و تقنین
قرار گیرد.
الیحه منع خشـ ــونت علیه زنان و حمایت از ایشـ ــان تا اندازهای در راستای
همترازی حقوق زنان با مردان گام برداشـ ــته و ابزاری برای تأمین امنیت
ایشـ ــان در قبال خشـ ــونتهای منبعث از حقوق متفاوت جنسـ ــیتی را در
صورت تصویب نهایی در اختیار ایشان قرار میدهد.
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در آغاز کالم گفته شـــد در بعضی مناطق
برخی از خانمها خشونتهای اینچنینی
را از حقوق شـــوهر دانسته و خود را مکلف
به قبول آن میدانند.
این وکیل دادگســـتری ادامـــه میدهد :به
هر حال به نظر میرســـد که اگر قرار است
مســـأله خشـــونت علیه خانمها حل شود
از یک ســـو نیاز به کار فرهنگی بسیار وسیع
در سطح رســـمی و عمومی وجود دارد به
نحـــوی که کـــودکان از بدو امر یـــاد بگیرند
که خانمها مطلقاً قابل احترام هســـتند و
نبایـــد کوچکترین بیادبـــی و بیاحترامی
نســـبت به آنان شـــود .این تعلیمات باید
بهطور رسمی در مدارس و بهطور عمومی
در جراید و صدا و ســـیما ارائه شود .واضح
اســـت اگر کودکـــی از بدو طفولیت شـــاهد
رفتـــار ناهنجار و زشـــت پدر خود بـــا مادر
و خواهـــرش و حتـــی برادر بزرگتـــر خود با
خواهرش باشـــد ،اگر این کودک پسر باشد
خود را مجاز به این قبیل حرکات ســـخیف
خواهد دید.
وی در خاتمه نشـــان میکنـــد :در جوار کار
فرهنگی که اهمیـــت آن از جرمانگاری به
هیچ وجه کمتر نیســـت تکلیف این الیحه
نیز باید روشـــن شـــود امیدوارم خانمهای
محترمـــی کـــه در مجلس حضـــور دارند و
همگی فعال و سختکوش و پیشرو هستند
بتواننـــد آقایان همـــکار خـــود را در جهت
تصویب هر چه ســـریعتر ایـــن الیحه قانع
کنند.

