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ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
ﻫﺮ ﺑﺎر اﺧﺒﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺠﺎل درﺑﺎره آزار ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ ،از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﺮان در ﺣﺎﻟﯽ از ﻓﻘﺪان
ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺟﺮماﻧﮕﺎری
ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،اﮐﻨﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﮐﺮدن اﺑﻌﺎد ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را در ﺑﺮﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ در اﯾﺮان ،زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﮔﺎه در ﭘﻮﺷﺶ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﺮف و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺬﻫﺒﯽ،
ﺗﺤﻤﻞ و ﭘﺬﯾﺮش آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی زﻧﺎن ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎدی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ زﻧﺎن ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ در دوﻟﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎل  ۸۸۳۱ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻻﯾﺤﻪای از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺰهدﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ را ﺑﺮﻋﻬﺪه وزارت
دادﮔﺴﺘﺮی ﻗﺮار ﻣﯽداد .وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﻻﯾﺤﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ داد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻﯾﺤﻪ« ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺰهدﯾﺪﮔﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺰهدﯾﺪﮔﺎن ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﻣﺎن ،ﺑﯿﮑﺎری و ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ،اﻋﻄﺎی وام و ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻮد .ﻣﺎده  ۳اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ« زﯾﺎنﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺮاﯾﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ و
ﺗﺠﺎوز ﻧﺎﺷﯽ از اﻏﻔﺎل دﺧﺘﺮان ﺗﺎ  ۸۱ﺳﺎل ﺳﻦ را ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ اواﯾﻞ ﺳﺎل ۲۹
ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺎ ﻫﺮﮔﺰ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ،ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ در
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﻻﯾﺤﻪ« ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ »را ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده
و ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ،در دو ﺣﻮزه ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻢ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻻﯾﺤﻪ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آن در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ دوران دوﻟﺖ دﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﻢ دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۰۱ﻣﺎده آن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ درﺑﺎره ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن و اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی رخ داده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ،ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﻓﻌﺎل ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﻣﺸﻬﺪ ،از ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ﮔﻔﺖ «:ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۰۳ﮔﺮوه و ﺗﯿﻢ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻻﯾﺤﻪای ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪه و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﻧﺪه ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد».
او ﮔﻔﺖ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﭘﺲ از آن ،اواﯾﻞ آﺑﺎن ﻣﺎه  ،۵۹۳۱ﻓﺎﻃﻤﻪ ذواﻟﻘﺪر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در دو ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ
ﺷﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در دﺳﺖ دوﻟﺖ ﻗﺮار دارد ﻧﻤﯽﺗﻮان درﺑﺎره آن ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اراﺋﻪ داد .او از ﻗﻮل ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی
ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده  ،۲اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۸۱ﺳﺎل و زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۳۱ﺳﺎل را ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ
ﻣﯿﺰان ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ زﻧﺎن آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ﺑﯿﻤﺎر ،ﺑﺎردار ،ﮐﻢﺗﻮان و ﻧﺎﺗﻮان ،ﻣﻬﺎﺟﺮ،

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ،ﻓﻘﯿﺮ و… را ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و در آن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ،آزار ﺟﻨﺴﯽ و
ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آزارﻫﺎی ﺷﻮﻫﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﻮزی ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ و اﻗﺪام زن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻼوه
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی رواﻧﯽ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻧﺎن از ﺳﻮی ﭘﺰﺷﮑﺎن ،وﮐﻼ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ ،اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه و … ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﺮ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﺳﺖ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد؛ از ﺟﻤﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ و از ادای ﺷﻬﺎدت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻗﺒﻠﯽ
ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﯿﻮه اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد:
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت و
ﻧﺸﻮز ﻣﺮد ﻫﻢ ﺟﺮم اﺳﺖ؛ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﺮف و ﻗﺎﻧﻮن راﯾﺞ در اﯾﺮان ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻠﯽ از اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی در راه
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ«،ﺳﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۷۲۲ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،وزارت ﮐﺎر ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺷﻬﺮداری و ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻫﻢ از ﺳﺎل  ۰۹در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ آن ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ،اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ﺟﺪا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺨﺶ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﻮدک ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﺻﻼح
ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎوره دﻫﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ﮔﻔﺘﻪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد.
آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﻫﻢ از ﺳﻮی ﻣﻮﻻوردی اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﮔﻔﺘﻪ ۰۱ «:ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﺳﺘﺨﺮاج و در ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﺑﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻗﺮار
دارد ،ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد».
ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن و اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﻣﺮﺟﻊ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﮐﻮدک ،ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و در
ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم دﺧﺘﺮان ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه از اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﻫﻤﮑﺎری دارد.
دورﻧﻤﺎی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﯾﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎﻧﺪن ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻓﺮاﻣﻮش و ﺑﺎﯾﮕﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه ،در ﺳﻨﺪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﮐﻪ زﻧﺎن درﮔﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از وﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﺎده
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﺗﺮس دردﺳﺮﻫﺎی اداری و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻧﺤﻮه ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻋﻄﺎی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را
ﺑﻪ ﻟﻘﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ.

