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اجتماعی

Ejtemaee @kayhan.ir
مدتی اســت که الیحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» از
دولت به قوه قضائیه رفته و در دســت بررسی است .در همین مدت،
نمایندگان مجلس و بهخصوص اعضای فراکسیون زنان مجلس پیگیر
این الیحه از قوه قضائیه بوده و در این میان نیز مصاحبههای متعددی
با رســانهها در دفاع از این الیحه داشتهاند .اما طی روزهای گذشته،
انتشار یادداشتی از زهرا آیتاللهی ،رئیسشورای فرهنگی -اجتماعی
زنان در روزنامه کیهان ،باعث شد تا رسانهها و کانالهای فضایمجازی
بخشهایی از یادداشت آیتاللهی در نقد الیحه خشونت را پررنگ کرده
و به نقد صحبتهای او بپردازند .همچنین برخی از اعضای فراکسیون
زنان مجلس و نیز معصومه ابتکار ،معاون امور زنان ریاستجمهوری
واکنشهایی در رد رویکرد رئیسشــورای فرهنگی -اجتماعی زنان
داشــتند .پایگاه خبری مهرخانه ،برای روشنشدن مواضع شورای
فرهنگی -اجتماعی زنان نســبت به مسئله خشونت علیه زنان در
کشور گفتوگویی با زهرا آیتاللهی رئیساین شورا انجام داده است

قوانین موجود و تدوین قانونی که حمایت این قشــر ارزشــمند را تأمین کند
ضروری است .خشــونت علیه زنان از جمله مسائلگریبانگیر همه جوامع از
گذشتههای دور بلکه همزمان با حضور بشر بر روی کره خاکی بوده و هست.
توجه به این مسئله مهم و اقدام الزم برای کاهش و کنترل آن و همت برای
پیشگیری از بروز آن ،وظیفه هر حکومتی بهویژه جمهوری اسالمی ایران است.
خوشبختانه این مهم بارها و بارها در محافل حقوقی و نهادهای سیاستگذار
امور زنان مطرح بوده و هســت و اقداماتی پیرامون آن انجام گرفته؛ از جمله
بندهایی از قانون اساسی ،قانون مدنی الیحه حمایت از خانواده ،اصالح قانون
کار و ...البته همه این تالشها نســبت به اهمیت موضوع یعنی امنیت زنان و
حفظ و حراســت از منزلت زن مسلمان و خانواده بسیار ناچیز بوده و نیازمند
گامهایی بس اساسیتر و جدیتر است».
و در ادامه مطالب هم آورده بودم که« :چتر قانونی برای اقشار مختلف باید
به نحوی باشد که حتی یک فرد هم مورد ظلم واقع نشود .بهخصوص یک زن
آن هم در خانواده ،امر مهمی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده

پرهیز از ظلم به زن تأکید شده است .مانند بند  2که در حقوق فردی «حق
زنــان را در برخورداری از تکریم» ،الزم برشــمرده و یا بند  17که در حقوق
خانوادگی پیش از ازدواج به «حق دختران در تأمین نیازهای عاطفی و روانی
و برخورداری از رفتار مالطفتآمیز والدین و مصونیت دختران از خشونتهای
خانوادگی» تأکید کرده و یا بند  30که در حقوق خانوادگی پس از ازدواج به
«حق زن در سکونت مشترک و حسن معاشرت شوهر با او و لزوم تأمین امنیت
روانی برای او» تصریح کرده و به او «حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع قانونی
درصورت سوءمعاشــرت همسر» میدهد و یا بند  61که در حقوق اجتماعی
تأکید میکند زنان «حق مصونیت از تعرض گفتاری و رفتاری دیگران» را دارند.
* به جز تصویب سیاستهای کلی ،شورای فرهنگی  -اجتماعی
زنان و خانواده چه کار دیگری برای رفع ظلم از زنان انجام داده است؟
کمــک به تصویب قوانین متعدد در مجلس برای حمایت از زنان .جالب
اســت بدانید اولین جایی که برای اصالح قوانیــن برای احقاق حقوق زنان
اقدام کرد ،شورای فرهنگی اجتماعی زنان بود .این شورا از سال  1371طرح

* مشکالت اصلی این الیحه چه مواردی است؟
مهمتریناشکال آن جرمانگاریهای فراوان برای خطای پدران و شوهران
در ماده  3و  4این الیحه اســت .جالب آنکه در ماده  ،3خشــونت نه تنها به
فعل بلکه به ترک فعل هم اطالق شده؛ عالوهبر آن عنوان کرده همین مقدار
که این فعل یا ترک فعل بتواند موجب ورود آسیب به شخصیت زن یا ...شود
(نه اینکه واقعاً این اثر منفی حاصل شود بلکه همین مقدار که بتواند این اثر
را داشته باشد؛ ولو این اثر حاصل نشود ،این عمل جرم محسوب شده) ،پدر،
مادر یا شوهر یا ...مجرم محسوب شده و مجازات میشوند؛ حتی اگر این امر
عمدا ً اتفاق نیفتد و ســهوا ً واقع شــود .از همینرو در ماده  3و  4حتی عمد را
در انجام فعل یا ترک فعل لحاظ نکرده اســت و بدتر آنکه در ماده  5تأکید
کرده که اگر این خطا (ولو اندک) توسط پدر یا مادر یا شوهر (رابطه خانوادگی
نســبی یا سببی) واقع شود ،او به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد و قابل
تأمــل آنکه در مواردی از جمله بند ث ماده  6یا ماده  16تصریح شــده اگر
نتیجهای بر رفتار این پدر یا مادر یا شوهر مترتب نباشد ،باز هم آنها به حبس

* به شدت اعتقاد دارم که ما نیازمند قانونی هستیم که
از زنان مظلوم حمایت کند .در آن مقاله مخالفت من با
الگوبرداری الیحه از نگرشهای فمینیستی بود که در
هدف  5سند  2030پیگیری میشود.
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شده است .قرآن هم تأکید میکند در اختالفات خانوادگی ابتدا زن و شوهر با
نصیحت یکدیگر مشکالت را رفع کنند ،اگر نصیحت فایدهای ندارد از فردی از
فامیل که عاقل و فهمیده است و میتواند به داد زن برسد کمک بگیرند .همین
امروز هم بسیاری از زنان که در خانه کتک میخورند یا به آنها ظلم میشود از
پدر یا برادر یا عمو یا فرد دیگری از فامیل که معموالً مرد است و قدرت بدنی

گفتوگو با رئیسشورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

که در ادامه میخوانید.
* خانم آیتاللهی ،شما مطلبی درمورد الیحه خشونت علیه زنان
نوشتید که انتشار آن سروصدای زیادی به پا کرد .شما با تصویب قانونی
که مانع خشونت علیه زنان شود مخالف هستید؟
اتفاقاً من به شــدت اعتقاد دارم که ما نیازمند قانونی هســتیم که از زنان
مظلوم حمایت کند و مانع شود که در خانه یا جامعه به زن ظلم شود .در آن
مقاله مخالفت من بیشتر با الگوبرداری الیحه از نگرشهای فمینیستی بود که
توســط هدف  5سند  2030پیگیری میشود .به همین دلیل عنوان مقاله را
نیز «الیحه امنیت زنان در برابر خشونت یا سند  »2030قراردادم.
* اذعان کردید که با خشونت علیه زنان مخالفید .اگر با خشونت
مخالفید ،چرا این الیحه نمیتواند پاسخگو باشد؟
من با ظلم نسبت به زنان مخالف هستم؛ چون گاهی ظلم بدون خشونت
اتفاق میافتد؛ به قول مشــهور با پنبه ســربریدن .کلمه خشــونت را اسناد
ســازمان ملل میگوید ولی ما مطابق فرهنگ اسالمی خودمان کلمه ظلم را
به کار میبریم.
بله من اعتقاد دارم که در مواردی به زنان ظلم میشــود .این مسئله عام
نیست؛ بسیاری از زنان هم در خانواده با عزت و احترام زندگی میکنند و در
جامعه هم حضور محترمانهای دارنــد .البته این به معنای انکار برخی آزارها
که در خانه توسط همسر یا پدر یا مادر اتفاق میافتد یا بعضی ستمها که در
محیط کار نسبت به زنان وارد میشود نیست .متأسفانه امروز برخی مردان به
خود اجازه میدهند همسر خود را کتک بزنند و به او فحش و ناسزا بگویند یا
دائماً او را تهدید میکنند تا از حقوق خود صرفنظر کند .بعضی پدر و مادرها
هم متأسفانه به فرزندان خود ظلم میکنند؛ آنها را کتک میزنند ،یا وادار به
تکدیگــری میکنند ،یا آلوده به مواد مخدر میکنند و یا ظلمهای دیگر .در
محیط کار هم گاهی کارفرماها به زنان ظلم میکنند؛ حقوق مناســب به آنها
نمیدهند ،از آنها سوءاســتفاده میکننــد و آنها را تهدید میکنند تا در برابر
ستم کارفرما اعتراضی نکنند.
* ممکن است از گفتههای شما استنباط شود که شما از طرح برخی
از مفاد یادداشت خود پشیمانید؟
نه ،من اص ً
ال مقاله هفته قبل خودم را با این جمالت آغاز کرده بودم« :دفاع
از حقوق مادی و معنوی همه اقشــار جامعه از وظایف اولیه حکومتها و به
خصوص حکومت اسالمی است .از جمله لوازم این دفاع وجود قوانین قضایی
و حمایتگر از مظلوم و بازدارنده از جرم اســت .زنان به عنوان اصلیترین قشر
جامعه که نه تنها نیمی از پیکره اجتماع را میسازند ،بلکه تولد و تربیت نیم
دیگر را نیز برعهدهدارد ،باید از هر جهت مورد حمایت و مراقبت قرار گیرند،
چرا که هرگونه آسیب به جسم و روان و از این دو مهمتر شأن و منزلت آنان،
آسیبی است که مستقیماً به خانواده و جامعه وارد میشود؛ از اینروی بررسی
الیحهای به اسم الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در جریان است
که نقطهنظرات و نقد و بررســیهایی همروی آن به جریان افتاده .یکطرف
میگوید که این الیحه کپی خواســتههای غرب اســت و صدمه به خانواده و
ازدواج میزند و آن دیگری میگوید که قصد ما رفع خشونت علیه زنان است
و باید که در مقابل خشونت علیه زنان کاری کنیم.
رفع خشونت علیه زنان نه یک موضوع تازه و بدیع است و نه موضوعی که
مخالفی داشته باشد .نقد و نظرها در چندوچون و محتوای الیحهای است که در
جریان است .بگذریم از اینکه  30سال است که ریاستجمهور زیرمجموعهای
به اسم امور زنان و خانواده دارد و هنوز بعد از سه دهه نتوانسته یک سیاست
واحد و یک برنامه مدون برای رفع مشــکالت زنان و خانواده داشــته باشــد.
مهمتریناشــکال این الیحه ســوگیری و محتوایی است با ایناشکال که در
حوزه خانواده بهجای «خانوادهمحوری» «زنمحور» اســت و حفظ و سالمت
خانواده را نادیده گرفته عالو ه بر اینکه کپیبرداری از مدل و راهکارهای غرب
است ب ه جای تکیهبر فرهنگ و واقعیت جامعه خودمان.
در ضرورت رفع خشــونت علیه زنان بحثی نیست و این ضرورت مخالفی
ندارد ولی نکته این اســت که خشونت خانگی فراتر از موضوع خشونت علیه
زنان است .وقتی از حضور زن در خانه صحبت میشود «خشونت خانگی» باید
مدنظر باشد که هم زن و کودک و هم مرد را موردتوجه قرار میدهد و موضوع
نهفقط «خشــونت علیه زن» که خشونتی که «ازدواج» و «خانواده» را آسیب
میرســاند هم دیده شود .وقتی فقط خشونت علیه زن دیده شود «ازدواج» و
«خانواده» تحتالشعاع یکی از پایههای زندگی یعنی فقط زنان قرار میگیرد
و آنچه نوشته میشود یکطرف را حمایت میکند ولی باعث صدماتی به اصل
زوجیت و خانواده میشود.
وقتی خانواده و ازدواج تحت خشــونت قرار بگیرد آنچه صدمه میخورد
ن همه افراد خانواده
خانواده و ازدواج است و صدمات و لطمات و آسیبهای آ 
یعنی هم زنان ،هم مردان و هم کودکان را در بر میگیرد.
وقتی خشــونت از منظر خانواده دیده شود زاویه نگاه و موارد مطرحشده
کامل خواهد بود .مث ً
ال همانطور که خشونتهای مختلف علیه زنان دیده شود
اعمال دیگری که خشــونت علیه مرد و علیه کودک است هم دیده میشود.
خانواده یک «واحد» اســت و ازدواج یک «پیوند سنگین» ،الزم است که این
واحد و این پیوند هم از آسیب و صدمات و لطمات و خشونت به دور باشد تا
راهش را بهسالمت طی کند.
اگر الیحهای فقط برای خشونت علیه زنان نوشته شود و زوجیت و خانواده
تحتالشعاع آن قانون قرار بگیرد برای خانواده کاری تکبعدی است که باعث
و زمینهســاز صدماتی به خانواده است .فراموش نشود که اگر خود زوجیت و
خانواده مورد خشونت قرا بگیرد آسیب آن شامل هم زنان و هم مردان میشود،
آنوقت است که پسران هم مثل دختران از ازدواج فرار میکنند.

اشکال کار در تهیه لوایح است

لوایح باید به صورت کارشناسی تهیه شوند نه بستری برای به صحنه آوردن
سلیقههای شخصی و بازیهای سیاسی .صاحبنظران و نخبگان و کارشناسان
زاویه نگاه و نقطه نظرات خود را نسبت به موضوع زن و خانوادهدارند.اشکال
اصلی آنجاســت که موضوعات مربوط به زنان گرفتار بازی سیاسی میشوند
به این معنی که کارشناســان هم از یک طیف نظری خاص با همان گرایش
سیاســی بسته به گرایش کسانی که پست را در اختیار دارند حضور دارند در
غیبت کارشناسان از طیف و نگرش دیگر .این موضوع وقتی بیشتر مسئلهساز
میشود که پیوند یک جریان سیاسی با نیروهای سکوالر با نقطه نظرات مبتنی
بر همان در حوزه زنان به صحنه عمل میآید.
بدیهی اســت که برای هر عملی مبنا و چارچوب و چشــمانداز باید نظام
اسالمی باشد نه نگرشها و مدل غربی .الزم است تا کارشناسان از طیفهای
مختلف فکری که متعهد بهنظام اســامی هســتند و راهکارهایشان هم در
چارچوب اسالم ،حضور داشته باشند و از زاویه نگاه خود به مسئله بپردازند و
به جمعبندی برسند .بهعوض اینکه یک طیف فکری کار خودش را بکند و آن
دیگری نقدش را رسانهای و در تقابل به صحنه بیاورد این تقابلها نتیجهاش
عملیاتی نشــدن کار اســت .شــاید همظرفیت کم و عدم توانایی شنیدن و
پاسخگویی به نظر مخالف از یکطرف و پیوند با غرب و چشماندازهای غربی

تصویب الیحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»
به شکل فعلی آثار منفی برای خانواده دارد

* بزرگترین اشکال این الیحه جرم انگا ریهای متعدد
برای خطاهای ولو جزئی و تعیین مجازات حبس و ...برای
آنها است .این نحوه جرمانگاری خواسته یا ناخواسته،
خانواده را دچار آســیب میکند ،افراد را از تشکیل
خانواده به هراس میاندازد و هرچه ازدواج کاهش یابد
احتمال فساد در جامعه بیشتر خواهد شد.
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و هســت» .متأســفانه مطالب بنده را تقطیع کرده و آنچه از من نقل کردند
مخالف با کلیت آن چیزی شــد که بیان کرده بودم .علت این ناجوانمردی را
هم از خود این افراد باید پرسید.
* خوب حاال با این ظلمها که شما هم قبول دارید وجود دارد چه
باید کرد؟
همان کاری که رهبری چندینبار مطرح کردهاند .به عنوان مثال در سال
 76فرمودند« :جامعه هم از لحاظ قانونی ،هم از لحاظ اخالقی باید با کسانی
که تعدی به زن را حق خودشان میدانند برخورد سخت بکند .قانون هم باید
در این زمینه مجازاتهای سختی را پیشبینی کند ».بنابراین ما در دو جنبه
فرهنگســازی و قانونگذاری باید اقداماتی انجام دهیم تا به زنان ظلم نشود.
شوهر یا پدر یا مادر یا هر فرد دیگری با سوءاستفاده از قدرت خود به دختر یا
زن زورگویی نکنند؛ در محیط کار از زن سوءاستفاده نشود؛ در کوچه و خیابان
برای زن مزاحمت ایجاد نشود.
* شورای فرهنگی اجتماعی زنان برای رفع این ظلمها تاکنون چه
کار کرده است؟
شــورای فرهنگی اجتماعی زنان یک نهاد فراقوهای سیاســتگذار است
که مســئولیت ایجاد هماهنگی بین دســتگاهها برای اجراییشدن مصوبات
شــورایعالی انقالب فرهنگی که مرتبط با مسائل زنان یا خانواده است با این
نهاد است .بنابراین در راستای مسئولیتهایش اقدامات متعددی در این زمینه
انجام داده است.
بــه عنوان مثال تصویب منشــور حقوق و مســئولیتهای زنان در نظام
جمهوری اســامی ایران که در ســال  82در شــورای زنان و در سال  83در
شــورایعالی انقالب فرهنگی تصویب شد .این سند جامع که چارچوب کلی
حقوق و مسئولیتهای زنان را در ایران تبیین میکند ،دارای  148بند است
که حقوق زنان را در ابعاد مختلف برشمرده؛ در این منشور در چند بند آن بر
از طرف دیگر است که باعث حذف یک طیف در زمان تهیه میشود.

محورهای اصلیاشکاالت وارده به الیحه

 .1ســوگیری واشــکال محتوایی ،کپیبرداری از جامعه غربی و متعاقباً
راهکارهای برآمده از همان نگرش و نادیده گرفتن فرهنگ و عرف بومی.
 .2خشونت نسبت به زنان در خانواده را با خشونتهای اجتماعی مخلوط
کرده .به همین دلیل الیحه مذکور نه این اســت و نه آن یعنی بدون تفکیک
کردن مشخص ،هر دو را ناقص دیده چون ازاینرو که خشونتهای اجتماعی
آورده شده بسیاری از موارد در زمینه خشونتهای اجتماعی هستند که مغفول
ماندهاند .مخلوط کردن باعث شده که الیحه نه بتواند خشونتهای خانگی را

گستردهای را با عنوان طرح «بازنگری قانون مدنی» آغاز کرد و پیشنهاداتی
برای اصالح برخی قوانین به مجلس ارائه داد که بعضی از آنها تصویب شــد
مثــ ً
ا یک زمانی هزینه دارو و درمان زن جزو نفقه او محســوب نمیشــد.
پیگیریهای شورای زنان و همکاری مجلس ،هزینه دارو و درمان زن را هم
جزو نفقه محسوب کرد .یا در گذشته زن پس از درگذشت همسرش از زمین
ارث نمیبرد ولی باز با پیگیری شورای زنان و همکاری مجلس قانون تغییر
کرد و امروزه زن از قیمت زمین ارث میبرد .یکی از اقدامات شــورای زنان
همکاری با مجلس برای تغییر قانون سن ازدواج دختران از  9سالگی به 13
سال بود .اقدام دیگر تعیین برخی مصادیق عسر و حرج در قانون مربوط به
طالق قضایی بود؛ در گذشته زنانی که بهواسطه تداوم زندگی مشترک دچار
عسر و حرج میشدند میتوانستند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طالق
کنند .از آنجا که قانون در مورد مصادیق عسر و حرج سکوت کرده بود ،این
قانون گاه سلیقهای اجرا میشد .شورای زنان با تعیین برخی مصادیق عسر
و حرج به زنانی که در خانه مورد ضرب و شتم قرار میگرفتند یا همسرشان
آنها را بدون طالق رها کرده بود یا مواردی از این دست ،کمک کرد تا بتوانند
آسانتر از شوهر خود جدا شوند .البته موضوعاتی که شورای زنان در اصالح
قوانین برای پیشگیری از رفع ظلم از زنان انجام داده ،متعدد است که فرصت
ذکر همه آنها وجود ندارد.
یکی از کارهای دیگری که شورای زنان انجام داد ،تألیف و چاپ کتابهای
متعدد برای روشــنگری جامعه در مسائل زنان جهت رفع مشکالت آنها بود؛
اقدامی که در فرهنگسازی نقش فراوان دارد .جالب است که ذکر کنم یکی از
این کتابها کتاب خوشرفتاری با زنان یا نفی خشونت علیه زنان نام دارد که
اولین کتابی است که در جمهوری اسالمی در این موضوع با توجه به نگرشهای
اسالمی نوشته شده و مجموعه آیات و روایاتی را که به شدت اعضای خانواده
و نیــز جامعه را از ظلم به زنان برحذر میدارد گردآوری کرده اســت و اتفاقاً
این کتاب را خودم نوشته و شورای زنان آن را چاپ کرد .اقدامات انجامیافته
توسط شــورای زنان برای حمایت از حقوق زنان زیاد است که مصاحبه شما
گنجایش ثبت همه آنها را ندارد.
* اگر شورای زنان برای احقاق حقوق زنان این همه تالش کرده چرا
شما حاال با الیحه «امنیت زنان در برابر خشونت» مخالفت میکنید؟
باالخره باید برای رفع خشونت یا به قول شما رفع ظلم از زنان قانون
تصویب کرد یا خیر؟
آنچه با عنوان نقد الیحه منتشــر شــده نظر کارشناسی بنده بود که با
عنوان شــخصیت حقیقیام نگاشته بودم .این الیحه علیرغم وجوه مثبتی که
دارد به دلیل الگوگیری از اســناد فمینیستی ســازمان ملل در این موضوع،
گرفتاراشکاالت فراوان شده است که تصویب آن به همین شکل میتواند آثار
منفی برای خانواده داشته باشد.

تعزیزی مجازات خواهند شد.
در ایــن الیحه بعد از ذکر انواع و اقســام رفتارهایی که میتواند مصداق
خشونت علیه زنان محسوب شود ،در نهایت در ماده  20عنوان میکند« :هر کس
شخصیت و کرامت زن را مورد تهدید قرار دهد ،بدون آنکه عم ً
ال مرتکب فعلی
شود که مصداق خشونتهای تعریفشده در موارد فوق باشد ،به حبس تعزیری
درجه  7یا جزای نقدی درجه  6محکوم خواهد شد»؛ و مطابق ماده  5اگر این
فرد پدر یا مادر یا برادر یا شوهر این زن باشد ،مجازات او تشدید خواهد شد.
بزرگتریناشکال این الیحه همین جرمانگاریهای متعدد برای خطاهای
ولو جزیی است .به عنوان مثال در ماده  4در تعریف خشونت اقتصادی تصریح
شده فردی که باعث ایجاد هرگونه محدودیت جزیی در برخورداری از کسب
درآمد توســط زن شود ،مجازات میشود و مطابق ماده  5اگر این فرد پدر یا
مادر یا شوهر باشد ،مجازات او تشدید خواهد شد .مطابق این الیحه حتی اگر
بســیاری از این خطاهای عمد نباشد و حتی اگر حاد نباشد و حتی اگر مکرر
نباشد و حتی اگر اثری بر آن مترتب نشود ،این شوهر یا پدر یا مادر مجازات
خواهند شد که در اکثر موارد مجازات ،حبس است.
به راســتی این قوانین با مبانی حقوق اســام ســازگار است؟ این نحوه
جرمانگاری در موضوع خشونت علیه زنان خواسته یا ناخواسته منطبق با موازین
فمینیسم جهانی است که در دفاع از جنس زن ،خانواده را دچار آسیب میکند.
این نحوه قانونگذاری افراد را از تشکیل خانواده به هراس میاندازد و هر چه
ازدواج کاهش یابد ،احتمال فساد در جامعه بیشتر خواهد شد.
* باالخره چه باید کرد؟ شــما هم قبول میکنید که به زن ظلم
میشود و ادعا میکنید که میخواهید پیرو توصیههای رهبری کاری
کنید که قانون با افرادی که تعدی به زن را حق خودشــان میدانند
برخورد سخت بکند.
این الیحه دارای وجوه مثبت زیادی هم هست؛ باید این الیحه اصالح شود.
آنچه منطبق با دیدگاههای فمینیستی است و با فرهنگ ایرانی  -اسالمی ما
تعارض دارد ،حذف شود .عالوهبر آن مباحث دیگری هم که میتواند کمک کند
تا از ظلم به زن پیشگیری شود که به دلیل عدم توجه به نگرشهای فمینیسیتی
حاکم بر اسناد سازمان ملل به آن توجه نشده ،در این الیحه گنجانده شود.
* مث ً
ال چه مواردی؟
مث ً
ال الیحه نسبت به پیشگیری از زمینههای خشونتزا ساکت است و یا
مث ً
ال الیحه به نقش فامیل در حمایت از زن ستمدیده توجهی نکرده است .در
دستورالعملهای غربی از آنجا که در غرب فامیل معنا و مفهوم واقعی خود را
از دست داده ،به این مسئله توجه نمیشود ولی در فرهنگ اسالمی و فرهنگ
اصیل ایرانی فامیل نقش بســیار مهمی در حمایت از زن دارد؛ اینکه اســام
اینقدر بر صله رحم تأکید میکند یعنی باید ارتباط فامیلی مستحکم باشد که
یکی از کارآییهای آن حمایت این فامیل از آن فردی است که دچار مشکل

برای دفاع از زن دارد ،کمک میگیرند .فامیل دلسوز هستند و بستگان خود را
مانند پاره تن خود میدانند و از او دفاع میکنند .حال اگر زن مظلومی فامیل
ندارد یا فامیل او حامی او نیســتند یا افراد فامیل افراد فهمیدهای نیســتند و
بدتر اوضاع را خراب میکنند یا با وجود دخالت فامیل دلسوز باز به زن ظلم
میشود ،میتوان دخالت مراکز انتظامی یا قضایی را پشتیبان زن قرار داد.
* شما چه بخشهایی از این الیحه را مثبت میدانید و مث ً
ال اگر بنا
بر آن شود که شورای زنان الیحهای برای رفع ظلم از زنان تهیه کنید،
چه بخشهایی از این الیحه را مورد استفاده قرار میدهید؟
الیحهای که برای این موضوع آماده میشود باید به جای  92ماده در 33
صفحه با این همه گســتردگی ،دارای تعداد کمتری ماده باشد که موارد حاد
ظلم به زنان را پیشبینی کرده و ضمانت اجرای کارآمد و مؤثر برای پیشگیری
از ظلم به زن و حمایت از زن ستمدیده پیشبینی کند.
در مصادیق این ظلمها ،آسیبهایی که به جسم زن وارد میشود ،رفتارهایی
که ضرر و آســیب روانی به زن وارد میکند و موارد تجاوز و تعرض جنســی
به زن باید حتماً ذکر شــود و با استفاده از ابزارهای قانونی ،هم از این ظلمها
پیشگیری شود و هم زنانی که در معرض این ظلمها قرار گرفتهاند به سرعت
مورد حمایت قرار گیرند.
* بــا چه ابزاری میخواهید زنی را کــه در خانه کتک میخورد
نجات دهید؟ چگونه میخواهید دختری را که در خانواده مورد تجاوز
قرار میگیرد یا کودکی که توسط پدر یا مادرش به فروش میرسد را
نجات دهید؟
میتوان همه افرادی که شاهد یا مطلع از چنین جنایتهایی هستند مسئول
گزارشدهی قرار داد .به مأموران انتظامی آموزش داد که در موارد بحرانی به
سرعت مداخله داشته باشند و زن مظلوم را از فضای وقوع این ستم نجات دهند.
میتوان پس از نجات زن از مکان وقوع این ظلم و ستم ،ابتدا با مشورت با
زن ،فامیل زن را در صورت دارا بودن صالحیتهای اولیه برای حمایت از این
زن ،مســئول حمایت از او قرار داد .میتوان از مشاور برای راهنمایی زن برای
تغییر وضعیت او به وضعیت مطلوب روانی و از پزشک ویژه برای درمان سریع
ن که
صدمات جسمانی وارد بر زن استفاده کرد .میتوان مجازاتهایی برای آ 
بــه زن چنین ظلمهایی کرده تعیین کرد؛ به گونهای که بازدارنده بوده و زن
پس از بازگشت به خانه چنین ستمهایی را تجربه نکند .میتوان مشاورانی را
مسئول ارائه مشاوره رایگان به شوهر یا پدر یا مادر قرار داد تا اگر امکان اصالح
او وجود دارد ،این مسئله اتفاق بیفتد و البته راهکارهای دیگری که به برخی
از آنها در مواد  43تا  49این الیحهاشاره شده است؛ و البته در این الیحه باید
مجازات حبس را فقط به موارد الزم محدود کرد؛ چراکه اساســاً نظام قضایی
ما به دلیل محدودیت در ایجاد زندانهای اســتاندارد هماکنون نیز به دنبال
مجازاتهای جایگزین حبس است.

شــدن در جهت رفع خشونت است .وظایف تعیینشده و ترکیب اعضای این
شــورای ملی هم به نظر میآید که جایگزینی برای ســتاد ملی زن و خانواده
است که توان بالقوه همین وظایف را دارد.
اگر هم پذیرفته شــود که این الیحه به دلیل نداشتن ضمانت اجرا برای
مادههایش الیحهای نیســت که بتواند به قانونی با ضمانت اجرا تبدیل شود و
برنامه برای دولت باشد هنوز  2نقص اساسی در آن وجود دارد:
«زنمحوری» بهعوض «خانوادهمحــوری» :این جامعه «خانوادهمحور»است و«ســامت خانواده» موردنظر است و رفع خشونت علیه زنان هم ذیل
«سالمت خانواده» دیده میشــود درصورتیکه این الیحه در بعد خانوادگی

محورهای آن را هم مبتنی بر نگرش اسالمی تنظیم کرده و در الیحه بینید.
بهعنوانمثال آنجا که خشــونت اجتماعی مطرح اســت ترویج بیحجابی هم
خشونت جنسی علیه زنان دیده میشود چون کرامت انسانی زن را زایل کرده
و او را به یک شیء جنسی تنزل جایگاه میدهد .در نگرش غربی «بدن» زن
در اختیار اوست و حق دارد هر چه بخواهد با آن بکند ازاینرو حجاب میشود
خشونت علیه زنان درحالیکه در جامعه اسالمی قوانین خدایی است که برای
زن و مرد تعیین تکلیف میکند .هم در خانواده و هم در جامعه در یک جامعه
با نگرش اسالمی مبانی با نگرش جامعه غربی اومانیستی متفاوت میشود به
همین رو کپیبرداری از غرب در این جامعه بهعوض رفع مشکل آسیبزا بوده

که پیش پای زنان گذاشــتهشــده خانههای امن است که با کمک نیروهای
انتظامی مأمن زنان میشود.
در راهکار رفع خشونت علیه زنان همین کپیبرداری هم ناقص انجامشده
چراکه در جامعه غربــی همه آحاد جامعه در اینارتباط آموزشهای الزم را
دیدهانــد و همین آموزشها آن اهداف را تبدیل به فرهنگ اجتماعی و عرف
کرده که خود در مسیر بازدارندگی نقش اصلی را دارد .با آموزش فراگیر خود
افراد جامعه عامل بازدارندگی میشوند.
دولت ما بهعوض اینکه زنان را به خانههای امن بکشــاند هرچند اسمش
را بگذارد «کلینیک بزهدیده» بهتر اســت با آموزش و ترویج اخالق و راههایی
که برگرفته از دین و فرهنگ خودمان و عقبه ریشهدار فرهنگی خودمان است
اقداماتش در این جهت باشد که همه خانهها ،خانههای امن و سالم باشند نه
اینکه قدم اولش این باشد که زنان را با نیروی انتظامی از خانه فراری بدهد و
به سمت خانههای امن دولتی بکشاند .آموزش همه مردان و زنان و خانوادهها
در برخوردهای صحیح و سالم و در حمایت از دختران و زنان و اخالقمداری
حرف و وظیفه اول دولت اسالمی در حرکت به سمت رفع خشونت و سالمت
خانههاســت .تنظیم قوانین الزم برای حمایت از زنان در مقابل مردانی که با
اینکه آموزشدیدهاند ولی همچنان اخالقمدار نیستند ضروری است .ترویج
اخالقمداری و آموزش رفتار صحیح وظیفه اول دولت است و قانون قدم آخر.
دولت کجــا در جهت ترویج اخالقمــداری و آموزشوپرورش در جهت
دســتیابی به خانواده سالم اقدامات الزم را انجام داده که حاال به دنبال قانون
گذاشتن و ترویج خانههای امن است هرچند اسمش را بگذارد کلینیک بزهدیده؟
دولت کجا برای اینکه همه خانهها ،خانههای امن و ســالم باشند برای زنان
و مــردان و کــودکان اقدامات الزم را کرده که حاال بخواهد در اولین قدم کار
آنها را به نیروی انتظامی بســپارد؟ آنچه الزم و قدم اول اســت و باید بهطور
فراگیر و همهجانبه انجام شود اقدام دولت در هماهنگی و به کار گرفتن همه
دستگاهها و سازمانها ،اقدامات فرهنگی و فرهنگسازی و آموزشی و پرورشی
برای «ازدواج» و «خانواده» امن و سالم است و قدم بعد قانون آنهم متناسب
با همین جامعه و همین فرهنگ.
آنچه در این الیحه بهعنوان بایدها آورده شده با توجه به امکانات و شرایط
در عمل نشدنی و به شعارها و اعتبارات سیاسی جهت عرضه شعارهای بیشتر
شــبیه اســت تا برنامهای برای اجرا .دولت اگر امکانات مالی دارد بیمه زنان
خانهدار را عملیاتی کند بهعوض اینکه برود به سمت اینکه همه زنان بشوند
خشونتدیده و از دولت کمک بخواهند و بروند به سمت کلینیک بزدهدیدگان
و یا از خانهها بروند و بشــوند زنان سرپرســت خانوار و با بچههایشان در این
جامعه رها شــوند به امید کمکهای دولتی .در جامعه ما زنان اگر مشکالتی
در خانواده داشــته باشند هنوز از نزدیکان خود کمک میگیرند .خوب است
همین مسیر در کنار آموزشهای الزم همگانی حمایت و تقویت شود بهعوض
عریض و طویل کردن دســتگاههایی کپی شده جامعه غربی .آنجا نهفقط زن
بلکه همه اعضای جامعه یک نیروی کار اقتصادی هستند پس همه راهکارها
مبتنی بر همان است ولی در جامعه اسالمی زن یک مربی است که خانهاش
بهعنوان بستر رشد همه اعضای خانواده باید خانه امن و سالمی باشد که بتواند
برای فرزندانش در محیطی خانوادگی بهترین تربیتها را به صحنه بیاورد که
آرامش و امنیت و رشد خودش هم در گرو همین است.
ســخن آخر اینکه آموزش در سطح گسترده و فراگیر و پرورش و تربیت
مردم همین اهداف الیحه خشونت را تبدیل به رفتار و فرهنگ اجتماعی و عرف
میکند و همین عرف خودش نقش بازدارندگی دارد .همه این مسیر که رفته
شد قانون برای افراد قانونشکن الزم است .وقتی آموزشهای الزم داده نشده
با آنچه بهعنوان خشونت تعریف میشود کیست از زن و مرد که خشونتگرا
دیده نشود و کدام خانه است که در آن خشونت نباشد از قهر کردن و کوبیدن
در بر روی طرف مقابل تا فریاد زدن بر ســر کودک و مسخره و تحقیر کردن
و خراب کردن شخصیت یکدیگر و تحمیل و فشارهای مختلف و قطع روابط
جنســی و هزاران تحمیل بر یکدیگر؟ خشونتهای روانی و عاطفی و کالمی
نیز همطراز خشــونتهای جسمی هستند پس الزم است دولت خانوادهها را
دریابد برای رفع خشونت خانگی.
* مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاریهای زنان

رفع خشونت از زنان
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با خانوادهمحوری یا کپیبرداری از غرب؟

متناسب با خواست جامعه اسالمی و بهطور کامل پوشش دهد و نه خشونتهای
اجتماعی .هم خشونت خانگی را ناقص دیده و هم خشونتهای اجتماعی را.
 .3الیحه به مجلس میرود که با تصویب شدن به قانون تبدیل شود تا بتواند
مشکالت را در محکمه حل کند .قانون ضمانت اجرا میخواهد .بسیاری از مواد
این الیحه صرفاً یک سفارش است بدون ضمانت اجرا و شاید بتوان گفت که یک
سند راهبردی برای تهیه برنامه مدون است که باید توسط دستگاهها به اجرا
درآید .بسیاری از بندهای آن ازاینرو که ضمانت اجرا ندارد توان تبدیلشدن
به قانون را هم ندارد یعنی فرد خاطی مشــخص نیست و مجازاتی هم تعیین
نشده ازاینرو میشود یک سفارش.
یکی از مادههای ازایندست به عنوان مثال برای نمونه آورده میشود:
ماده  84ـ سازمان صداوسیما مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) تهیه و تنظیم برنامههای دیداری و شنیداری و انتشار آنها؛
ب) فراهم نمودن زمینه برای ســایر دســتگاههای اجرایــی و نهادهای
غیردولتی فعال در امور زنان جهت تهیه و انتشــار برنامهها و مطالب مربوط
به اهداف این قانون؛
پ) جلوگیری از انتشــار و پخش برنامهها و مطالب ترویجکننده خشونت
از طریق رسانههای همگانی و تهیه دستورالعملهای الزم در این خصوص.
به همین شکل تکلیف قوه قضائیه ،وزارتهای کشور ،بهداشت ،امور خارجه،
راه و شهرســازی ،تعاون ،علوم ،آموزشوپرورش ،فرهنگ ،و نیروی انتظامی،
شهرداریها ،کانون وکال و سازمان بهزیستی را در مادههای دیگر آورده.
مادههای ازایندست نشان میدهد که الیحه مذکور بیشتر از اینکه بتواند
قانونی با ضمانت اجرا باشــد یک سند راهبردی برای تهیه برنامه مدون است
برای کل سیســتم .سندی که بر اســاس آن برنامههایی برای دستگاهها باید
نوشته شود که معاونت زنان و خانواده ریاستجمهور را موظف میکند اقدامات
الزم برای اجرایی شــدن آنها را پیگیری کند .البته اگر برنامه هم باشد هنوز
اشکاالت اساسی محتوایی تعارض با فرهنگ جامعه خودمان به آن وارد است.

موازیکاری و حذف ستاد ملی زن و خانواده

این الیحه در ماده  70شورای ملی را معرفی کرده که راهبردها ،برنامهها،
خطمشیها و تعیین اولویتها ،مطالعات نظری ،پایش و ارزیابی عملکردها ،ارائه
گزارش جامع ،ارائه پیشنهادها اصالحی ،تائید محتوای آموزشهای عمومی و
تخصصی و ازایندست کارها را انجام دهد.
همین ماده نشان میدهد که آنچه تهیهشده یک سند است که الزم است
مبنای برنامهریزی برای فعالیت همه دستگاهها برای رفع خشونت باشد .پس
الیحهای نیســت که بهعنوان قانون خاطی و مجرمش معلوم باشد و ضمانت
اجرا هم داشته باشد بلکه یک دستورالعمل برای کل نظام برای حرکت و فعال

«زنمحور» دیدهشده.
 فاصله داشتن از فرهنگ و واقعیتهای جامعه خودمان و کپیبرداری ازنگرش غربی و راهکارهای غرب نسبت به زن.

برای رفع خشونت علیه زنان و رفع خشونت خانگی
به چه چیزهایی احتیاج داریم؟

 کارشناسان و نخبگان و صاحبنظران از همه طیفهای فکری و بدونحذف یک طیف بهطور همهجانبه به یک مجموعه نظری برسند و سند راهبردی
را تهیه کنند .هم سیاست واحد هم برنامه برای دستیابی به خانواده سالم.
 در همه ابعاد یعنی فکری و فرهنگی ،فرهنگسازی ،آموزشی ،پرورشیو تربیتی (با اســتفاده از کارگروهها) و قانونگذاری مبتنی بر همان سیاست
واحد و برنامه ریخته شده همهجانبه حرکت شود.
 خشونت خانگی یک موضوع است و خشونتهای اجتماعی یک موضوعدیگر و کام ً
ال مشخص .روابط زن و مرد در خانواده تعریف خودش را دارد و زن
و مرد تکالیف و مسئولیتهای خود را و حضور اجتماعی زن و روابط اجتماعی
زن و مرد در یک جامعه اســامی هم تعریف و مبنای خودش را دارد که با
نگرش غربی تفاوتهای اصولی دارد .در مبحث رفع خشونت هر دو مورد باید
بهطور کامل و همهجانبه دیده شوند.
این الیحه که بنا دارد به خشــونت اجتماعی هم بپردازد الزم اســت تا

و ایجاد نابسامانی میکند.
 الزم است هم برنامهها برای اجرا و هم قانون برآمده از فرهنگ و عرف وواقعیت جامعه خودمان باشد همانطور که مردم خواستهاند و جامعه اسالم را
برای زندگی انتخاب کرده .کپیبرداریهای از غربی بهعنوان راهکار برای رفع
مشکالت این جامعه خیانت به انتخاب و خواست مردم است.
 آموزش فراگیر و گسترده در جهت تبدیل اهداف تعیینشده به فرهنگعمومــی و عرف که خود قبل از قانون نقش بازدارندگی دارند .قبل از آموزش
در جهت معرفی خشــونت و تربیت جامعه در جهت رفع آن کدام خانه است
که در آن خشــونت نیســت؟ برخوردهای قانونی با کدام خانه خواهد بود و با
کدام خانه نخواهد بود؟

آموزش و اخالقمحوری ،ضرورت اول

از هر چیز مهمتر این اســت که سیاســت و برنامه و فعالیت فرهنگی و
قانونگذاری برای ســامت خانواده و رفع مشــکالت زنان و خانواده بر طبق
فرهنگ ،عرف ،و واقعیت موجود در جامعه خودمان باشــد نه کپیبرداری از
غرب که به دالیل مختلف ســنخیتی با جامعه ما ندارد .همیشه در جامعه ما
اگر زن در خانه دچار مشکل میشده به خانه نزدیکترین افراد دلسوز و حامی
خود میرفته .آنجا هم احســاس حمایت میکرده هم احســاس امنیت و هم
سادهترین راه بوده .در غرب چون این رابطهها قطع است به دالیل دیگر راهی

