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معصومه معظمی: خشونت علیه زنان و دختران یکی از رایج ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است که هر روز به عناوین مختلف در همه دنیا، به ویژه کشورهای جهان سوم در حال 
رخ دادن است. خشونتی که اگرچه در همه ادوار اتفاق می افتاده است اما امروزه به لطف فضای مجازی زودتر از آنچه تصور شود، جامعه در جریان آن قرار می گیرد. از جمله مصادیق 
این خشونت که اخیرا رخ داد و جامعه را در بهت و حیرت فروبرد، قتل فجیع دختر اهوازی و گرداندن سر بریده توسط همسرش در مأل عام، بریده شدن سر مبینا با داس توسط پدرش در 
تالش، حتی تشدید خشونت های جنسی و جسمی در سینما که اخیرا زنان سینماگر نسبت به آن واکنش نشان داده و دست به افشاگری زده اند. ازاین رو امروزه بیش از هر زمان دیگری 
نیازمند تصویب قوانینی برای منع و توقف خشونت علیه زنان و دختران هستیم. فرقی هم ندارد این قانون تحت عنوان «الیحه حمایت از زنان و دختران» باشد یا الیحه «صیانت از زنان» 
یا حتی «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشــونت»، آنچه مهم است توقف قطار خشونت علیه زنان در ایستگاه زن ستیزی است. در این گزارش قصد داریم به بررسی سرنوشت 
الیحه موسوم به «منع خشــونت علیه زنان» بپرداریم. الیحه ای که بعد از گذشت سال ها از تدوین، همچنان معطل تصویب و تبدیل شدن به قانون است. اولین زمزمه های تدوین این 
الیحه در سال ۱۳۸۹ و در دولت دوم احمدی نژاد آغاز شد. متن اولیه این الیحه در سال ۱۳۹۲ در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برای تصویب به دولت ارسال شد، اما به دلیل 
ماهیت قضائی، دولت آن را از دستور کار خارج کرد. بار دیگر این الیحه در دولت اول حسن روحانی در معاونت امور زنان و خانواده تحت نظر شهیندخت موالوردی بررسی و متن اولیه 
آن اصالح و تکمیل شد؛ بنابراین الیحه مدنظر در اسفند ۱۳۹۵ با نام «الیحه حمایت از زنان در برابر خشونت» برای تصویب به هیئت دولت رفت؛ اما دولت روحانی هم به دلیل اینکه 
ماهیت الیحه را قضائی دانست، اردیبهشت سال ۱۳۹۶ آن را به قوه قضائیه فرستاد.  گفتنی است الیحه فوق تا شهریور ۱۳۹۸ در قوه قضائیه ماند و در نهایت با پیگیری دولت و تشکیل 
جلسات مشترک با قوه  قضائیه با عنوان «الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به دولت برگردانده شد. الیحه ای که باالخره در دی ۱۳۹۹ به تصویب هیئت دولت رسید 
و ۳۰ دی تقدیم مجلس یازدهم شد. مجلس اصولگرایی که تا پنج ماه از اعالم وصول الیحه سر باز زد اما در نهایت ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ آن را اعالم وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون 

حقوقی و قضائی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داد. ناگفته نماند که برای فوریت الیحه منع خشونت، فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس یازدهم تالش زیادی کرد.
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تالش نافرجام ۱۲ساله برای رسیدگی به الیحه منع خشونت علیه زنان
صیانت از زنان اولویت اصولگرایان نیست!

 مخالفان الیحه دولت
در کش و قوس بررســی الیحه منع خشــونت علیه زنان 
در قوه قضائیه، شاید نتوان برخی اظهارنظرها و اعمال فشار 
مخالفــان این طــرح را در تغیرات گســترده الیحه دولت و 
البتــه تغییر نام آن نادیده گرفــت. از جمله معروف ترین این 
مخالفان زهرا آیت اللهی، رئیس شــورای فرهنگی اجتماعی 
زنان در شــورای عالــی انقــالب فرهنگی بود که در ســال 
۱۳۹۶ در مخالفت با الیحه تهیه شــده زیر نظر شــهیندخت 
موالوردی گفته بود: «به تعبیــر خانم معاون رئیس جمهور 
چهاردیواری دیگر اختیاری نیســت و باید چشمان و دستانی 

از قانون و قاضی مراقب باشــد تا در خانواده کسی 
به زن نگوید باالی چشــمت ابروست و بهترین نوع 
حمایت از زنان، همان طور که اسالم هدایت کرده، 
آن اســت که حمایت از زنان را به مردان خانواده 

بسپاریم».
عالوه بر آیت اللهــی، ذبیح اهللا خدائیان، معاون 
حقوقی وقت قوه قضائیه نیز در شــهریور سال ۹۶ 
گفتــه بود که ایــن الیحه «صرفا از بعد جنســیتی 
تدوین شده» است و «حتی برای کوچک ترین تنش 
میــان زوجین حبس مقرر کرده اســت». ازاین رو از 
الیحه فوق تا جایی که توانســتند جرم انگاری را که 
ضمانت اجرائی منع خشــونت علیه زنان اســت، 
حذف کردند. شــهیندخت مــوالوردی همان زمان 
گفتــه بود یکی از دالیل مخالفت قوه قضائیه با آن 
الیحه «جرم انگاری» زیاد آن بوده اســت؛ بنابراین 

الیحه فوق که بیــش از ۱۳ ماه در قوه قضائیه ماند، به دلیل 
تغییرات فراوانی که ماحصل فشار همفکران زهرا آیت اللهی 
بود و به الیحه ای متفاوت از الیحه دولت بدل شــده بود، به  
دلیــل همین تغییــرات تصویب آن در هیئــت وزیران هم به 
طول انجامید. ازاین رو الیحه «منع خشــونت علیه زنان» به 
مجلس دهم که الاقل فراکسیون زنان آن اشتیاق زیادی برای 

به تصویب رسیدن آن داشتند، نرسید.
در این اثنا، از بهمن ســال گذشــته که معاون امور زنان و 
خانواده ریاست جمهوری در حســاب کاربری خود در توییتر 
نوشته بود «امروز با فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی 
صحبت داشــتم و جای تشکر دارد که الیحه حفظ کرامت و 

حمایت از زنان با فوریت در دستور کار مجلس است».
تاکنون خبری از بررســی جدی این الیحه منتشــر نشــده 
اما به تازگی دبیر ســتاد حقوق بشــر در واکنش به اظهارات 
درخصــوص اعمال خشــونت علیه برخی بازیگــران زن در 
عرصه ســینما، «ضمــن اعالم آمادگــی قــوه قضائیه برای 
رســیدگی به شــکایات در حوزه خشــونت علیه زنــان، ابراز 
امیدواری کرد تا الیحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان 
در برابر خشونت، هرچه سریع تر به تصویب مجلس شورای 
اسالمی برسد». این سخنان به نوید پیگیری دستگاه قضا برای 
به نتیجه رســیدن الیحه مســکوت مانده منع خشونت علیه 
زنان تعبیر شــده که البته همچنان از ســوی مجلس دلیلی 

برای تعلل در رسیدگی به این الیحه عنوان نشده است.

الیحه فعلی «منع خشــونت علیه زنــان» خروجی نظرات 
قوه قضائیه است نه دولت روحانی

طیبه سیاوشــی، نماینده مجلس دهم و عضو فراکســیون 
زنان این مجلس درخصوص موضوع فوق به «شــرق» گفت: 
«الیحه منع خشــونت علیه زنان که به الیحه حفظ صیانت و 
کرامت زنان تغییر یافت، برای اصالحات به قوه قضائیه رفت و 
پس از بازگشت به دولت در کمیسیون لوایح همچنان نماینده 
قوه قضائیه حضور داشت تا در تعامل با یکدیگر الیحه را تهیه 

کنند».
 نماینده مردم تهران در مجلس دهم توضیح داد که برخی 
الیحه فوق را به دولت روحانی منسوب می کنند، 
در حالی که نماینده قوه  قضائیه در همه جلسات 
دولت حضور داشــته و نظرات خود را درباره این 
الیحه اعمال کرده اســت. عضو فراکســیون زنان 
مجلس دهم گفت که دلیل کاهش و حذف مواد 
این الیحه از ۷۷ به ۵۷ ماده را بهانه تکراری بودن 
مــواد فوق در قانون مجازات اســالمی و... اعالم 

کرده اند.
سیاوشی همچنین تأکید کرد: «الیحه ای که در 
مجلس فعلی در کمیسیون قضائی و حقوقی در 
حال اتمام بررســی اســت و پس از آن به صحن 
علنی می رود، ماحصــل تالش دولت دوازدهم و 
حضور دائمی نماینده قوه قضائیه در این جلسات 

است».
این فعال حوزه زنان، به نتیجه رسیدن سریع تر 
الیحه منع خشــونت علیه زنان در مجلس یازدهم را مستلزم 
«پیگیری نمایندگان زن مجلس» دانســت تــا هرچه زودتر از 
کمیســیون حقوقی به صحن علنی بیاید. او تأکید کرد: «البته 
برای به تصویب رســیدن آن در صحن علنی هم باید همچنان 

پیگیری های خود را ادامه دهند».
عضو فراکسیون زنان مجلس دهم، الیحه فوق در حمایت 
از زنــان را اگرچه جامع و کامل ندانســت اما معتقد اســت: 
«تصویب این الیحه می تواند یک گام رو به جلو برای داشــتن 
قانون منع خشونت علیه زنان باشد. چیزی که در حال حاضر 

وجود ندارد».
 او بــا اشــاره به تصویــب قانــون «حمایت از کــودکان و 
نوجوانان» بعد از ۱۱ سال در مجلس گفت: «تا پیش از تصویب 
این قانون، هیچ قانون حمایتی از کودکان و نوجوانان در کشور 
وجود نداشت، اما بعد از تصویب شرایط بهتر شد. حاال درباره 
الیحه منع خشــونت علیه زنان و دختران هم می شود قانون 
را در ســال های بعد به نفع آنها اصالح و تکمیل کرد. بنابراین 

قانون ناقص بهتر از فقدان قانون حمایتی است».
قانون ناقص حمایت از زنان بهتر از فقدان آن است

برای روشن شدن دالیل تأخیر ارسال الیحه از قوه قضائیه به 
دولت و متقابال تأخیر آن در ارسال از دولت به مجلس با مدیر 
کل حقوقی و مشــاور پارلمانی معاونــت امور زنان و خانواده 

دولت یازدهم و دوازدهم هم گفت وگو کردیم.
ادامه در صفحه ۴


