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گزارش

 گشایش هایی در راه است؟

 شــرق: از روز گذشــته (جمعه) در فضای رســانه ای اخباری دال بر 
احتمال مبادله ســه زندانی دوتابعیتی در ازای دسترسی جمهوری 
اســالمی به پول های بلوکه شــده ایران در کره  جنوبی مطرح شد. به 
گفته یکی از روزنامه های چاپ تهران (فرهیختگان) و به نقل از منابع 
آگاه این سه زندانی دوتابعیتی ســیامک نمازی، محمدباقر نمازی و 
مراد طاهباز هستند. این مبادله که دومین تبادل پس از آزادی نازنین 
زاغری و انوشــه آشوری در قبال پرداخت شــدن بدهی انگلستان به 
شمار می رود حکایت از آن دارد که توالی مبادله زندانیان دوتابعیتی با 
پول های بلوکه شده ایران در دیگر کشورها خبر از گشایش هایی جدی 
در حوزه سیاســت خارجی ایران می دهد. فــارغ از اینکه این تبادالت 
چــه آثار مثبتی بر رفع توقف مذاکرات وین (که وارد بیســت ونهمین 
روز خود شده اســت)، دارد یا بالعکس، توافقات انجام شده در هتل 
کوبــورگ، زمینه و فضای مثبــت فعلی را برای انجــام این تبادالت 
ایجاد کرده اســت. باید عنوان کرد کــه نفس انجام این مبادله عالوه 
بر کمک به حوزه اقتصادی و معیشتی کشور در سایه آزادشدن منابع 
بلوکه شده کشــور به ویژه دسترسی به هفت  میلیارد دالر پول فروش 
نفت ایران در دو بانــک کره  جنوبی می تواند به گذار تهران از فضای 
بســته کنونی در منطقه و جهان کمک کنــد. ارائه چهره ای مثبت از 
ایران به واســطه تداوم مبادله هایی از این دســت بی شک فشارهای 
جامعه جهانی در حوزه حقوق بشری را علیه جمهوری اسالمی هم 
تا حدودی کاهش می دهد. در چنین فضایی عمال دیپلماسی هم در 
مســیر درســت و منطقی به تحقق منافع ملی کمک می کند. در این 
بین باید پذیرفت که مبادله زندانیان دوتابعیتی متأثر از گشایش های 
سیاســی، اقتصادی و دیپلماتیک در سایه مذاکرات وین است که اگر 
از بن بست فعلی خارج شود، هم می تواند توفیقات بیشتری به دنبال 
داشته باشد و هم به تطهیر چهره کشور هم بینجامد. بازشدن فضای 
سیاسی کشور ذیل آزادشدن زندانیان دوتابعیتی، آثار مثبتی بر برخی 
طرح های شکســت خورده دولت خواهد گذاشت؛ طرح هایی مانند 
صدور مجوز اقامت پنج ساله برای خارجی ها در ازای سرمایه گذاری 
یا ســپرده گذاری بلندمدت ۲۵۰ هزار دالری که به اذعان دین پرست، 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منطقه ای وزارت کشور، 
حتی یک مورد متقاضی هم نداشــته اســت و به همین دلیل دولت 

رئیسی سقف سرمایه گذاری را به صد هزار دالر کاهش داد.

ادامه از صفحه3

گرامــی زادگان: اگر برخی محدودیت ها نبود، این الیحه می توانســت 
بهترین الیحه در شــرایط کنونی برای زنان باشــد؛ اما شــرح وظایف 
دســتگاه ها با مشکل اعتباری که در عمل با آن مواجه هستند، احتماال در اجرا تا 
رســیدن به نتیجه کمی سخت خواهد بود؛ اما معتقدم تصویب این الیحه خیلی 
بهتر از این اســت که کشوری با داشتن ۴۰ میلیون زن – با هر سنی- بدون قانون 
منع خشونت باشد. اگر این الیحه تصویب شود، بی شک با فرهنگ سازی می توان 

نتیجه و اجرای مطلوب را از این قانون در نظر گرفت

شنبه
۲۰ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۵۲

اشــرف گرامی زادگان، در این باره به «شرق» گفت: 
«تدوین الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت 
که در دولت دهم آغاز شــد با شــروع به کار دولت یازدهم ادامه یافت و در اسفند 
ســال ۱۳۹۵ نهایی و جهت طی کردن تشریفات قانونی تقدیم دولت شد و متعاقب 
تصمیم کمیســیون لوایح دولت در اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۹۶، به منظور جلب 
موافقت قوه قضائیه با بخش جرائم و مجازات های الیحه، به این قوه ارســال شد. 
قوه قضائیه الیحه را جهت بررســی به معاونت حقوقی خود محول کرد. معاونت 
مذکور نیز کارگروه بررســی الیحــه تأمین امنیت زنان را با ترکیب قضات و اســاتید 

مرتبط تشکیل داد».
مدیر کل حقوقی و مشاور پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم 
و دوازدهم ادامه داد: «این جلســات از تاریخ ۱۵ شــهریور ماه ۱۳۹۶ تا ۱۲ اسفند 
ماه ۱۳۹۶ در قالب ۵۸ جلســه مجزا برگزار شــد و نمایندگان دفتر بررســی های 
امور حقوقی این معاونت، به شــکل مستمر در تمامی جلسات مذکور حاضر و به 
دفــاع از مواضع نظری و ضرورت های الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت 
پرداختنــد و در کنار نمایندگان معاونت حقوقی قــوه قضائیه، در فرایند اصالح و 
ویرایش و نهایی ســازی الیحه مباشــرت مستقیم داشــتند. این الیحه در تاریخ ۱۲ 
اســفند ۱۳۹۶ توســط دفتر حقوقی قوه قضائیه نهایی و برای طی کردن تشریفات 
قانونــی، از طرف اداره کل تدوین لوایح معاونت حقوقــی تقدیم معاون حقوقی 

قوه شد».
او افــزود: «در ادامه کار ارجاع به دولــت از طرف رئیس قوه  قضائیه مدت ها به 

طول انجامید و پس از تغییر رئیس قوه قضائیه، طی چند ماه به دولت ارائه شــد. 
الیحه مذکور با تغییراتی مواجه و با ۷۷ ماده در کمیســیون لوایح مورد بررسی قرار 
گرفت. در جلســات کمیسیون لوایح نمایندگان دستگاه های اجرائی که وظایف آنان 
در متن الیحه آمد، با حضور و بررســی وظایف مشارکت و در نهایت با ۵۷ ماده در 
دولت تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ به مجلس شــورای اســالمی تقدیم شد. در 
واقع الیحه فوق الذکر هم در دولت یازدهم و هم در دولت دوازدهم از اولویت های 

معاونت امور زنان و خانواده بود».
گرامی زادگان، دلیل توقف الیحه در قــوه قضائیه را «اختالف نظر نمایندگان دو 
قوه» دانســت که «موجب اطاله و بحث های فراوانی شد». او توضیح داد: «جالب 
اســت بدانید درنهایت تفاهم در معاونت حقوقی قوه قضائیه به دست آمد؛ اما در 
آخرین مرحله دچار تغییرات بســیاری در دفتر ریاست شد. آنچه به دولت رسید با 
تداخل موضوعی مواجه بود. مســائلی با نام مواد قانونی افزوده شد که هم از نظر 
شکلی و هم محتوایی مورد تأیید کارشناسان حقوقی دولت و معاونت امور زنان و 

خانواده نبود. اصرار برای اصالح برخی مواد الیحه، زمان زیادی گرفت».
مدیر کل حقوقی و مشــاور پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم 
و دوازدهم درباره مهم ترین موانع پیش روی الیحه فوق گفت: «موضوع خشونت و 
موضوع زنان در جامعه ما با چالش روبه رو اســت. همه می دانند که از نظر توجه 
به حقوق انســانی باید راهی طوالنی را طی کنیم. محدودیت برای زنان – حتی در 
مواردی که عرف هم با آن مشــکل ندارد- اکنون به معضل تبدیل شــده است. در 
ورزش، هنر، مشارکت اجتماعی و... نیاز به هم گرایی ملی داریم. زنان و مردان باید 

در کســب حقوق زنان به یک تفاهم برســند و برای احقاق حقوق آنان، مسئوالن و 
مدیران کشــور باید مجدانه دقت و تالش کنند. ما در کشــورمان یک قانون درمورد 
منع خشونت علیه زنان نداریم. حال آنکه سال هاست این الیحه بین قوای سه گانه 
سرگردان است. هرچند برای مسائل و مشکالت جامعه باید چشم بیناتری داشت».
مدیر مســئول مجله حقوق زنان در پاسخ به اینکه چقدر می توان بعد از تصویب 
و قانونی شــدن الیحه، بــه اثربخش بودنش برای منع خشــونت علیه زنان امیدوار 
بود، بیان کرد: «اگر برخی محدودیت ها نبود، این الیحه می توانســت بهترین الیحه 
در شــرایط کنونی برای زنان باشــد؛ اما شرح وظایف دســتگاه ها با مشکل اعتباری 
که در عمل با آن مواجه هســتند، احتماال در اجرا تا رســیدن به نتیجه کمی سخت 
خواهد بود؛ اما معتقدم تصویب این الیحه خیلی بهتر از این اســت که کشــوری با 
داشــتن ۴۰ میلیون زن – با هر سنی- بدون قانون منع خشونت باشد. اگر این الیحه 
تصویب شــود، بی شک با فرهنگ ســازی می توان نتیجه و اجرای مطلوب را از این 

قانون در نظر گرفت».
گرامــی زادگان در عین حــال از نمایندگان فعلی مجلس خصوصــا زنان نماینده 
خواســت: «تالش کنند الیحه هرچه زودتر به صحن مجلس بیاید. کســانی که رأی 
می دهند تا نماینده ای به مجلس برود، هدف شــان بهبود وضعیت و شــرایط مردم 
اســت. نام نیک نماینده به تالش های او بســتگی دارد. از نمایندگان انتظار می رود 
با توجه به شــرایط خشونت بار- که حوادث مندرج در رسانه ها بیانگر آن است- با 
تصویب این الیحه، از خشــونت در جامعه - مســتند به قانون- بکاهند؛ بنابراین در 
نهایت عملکرد نمایندگان فعلی و خصوصا زنان بررسی خواهد شد که در پایان کار 
چهارســاله، چه تعداد قانون به نفع جامعه به خصوص زنان و کودکان و خانواده 

مصوب شده است».
کالم آخر

الیحه منع خشــونت علیــه زنان، بعــد از فراز و فرودهای بســیار و صرف وقت 
طوالنی باالخره در پنج فصل و ۵۷ ماده تنظیم شــد و اکنون در کمیسیون حقوقی 
مجلس در حال بررسی است و همه امیدوارند باالخره برای تصویب و قانونی شدن 
بــه صحن مجلس بیاید. البته این الیحــه نواقصی دارد و قوانینی را که خود نوعی 
اعمال خشونت علیه زنان هستند، تغییر نداده است؛ بلکه سعی کرده آنها را تعدیل 
کند. حتی ابراهیم رئیســی، رئیس پیشین قوه  قضائیه و رئیس جمهوری فعلی، هم 
ســال گذشته در نشستی برای هم اندیشــی درباره حقوق زنان در ایران، با اشاره به 
الیحه منع خشــونت علیه زنان گفت: «گرچه یک نظام حقوقی از مؤلفه های مهم 
خانواده صیانت می کند؛ اما اگر به این ارکان آســیبی وارد شد، راه اولیه رفع آسیب 
لزوما مراجعه به دادگاه نیســت». رئیســی در این جلســه بر قانون مداری و ایجاد 
موانــع قانونی برای منع خشــونت علیه زنان تأکید نکــرد؛ بلکه «حکمیت، داوری 
و ریش ســفیدی» را ابزاری بــرای «رفع اختالفات یک زوج» دانســت که می توانند 

«سال ها در کنار یکدیگر زندگی کنند».

صیانت از زنان اولویت اصولگرایان نیست!


