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ﻣﻬﺮی ﻗﺎﺳﻤﯽ
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ درﺑﺎره اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﻣﻮرد« ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ »ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻋﺪه داد ﮐﻪ« ﻧﻈﺮ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ».
او ﮔﻔﺖ «:ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻃﻼق ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و زوﺟﯿﻦ را ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﻣﺤﺒﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ».
رﺋﯿﺴﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد «:در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻖ ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ».
ﺳﺨﻨﺎن رﺋﯿﺴﯽ روﯾﮑﺮد ﮐﻠﯽ راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎن درﺑﺎره ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﺎن از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮده در
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را« ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ »ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
زﻧﺎن و ﺗﺒﻌﺎت آن را ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺤﻮه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ« ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ »ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎدی از اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﻨﻮز از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﺷﺮف
ﮔﺮاﻣﯽزادﮔﺎن ،ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎﺟﺮا را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد «:از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ،ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ
اﻣﻀﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ ارﺟﺎع داده ﺷﻮد .در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،ﻻﯾﺤﻪ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه
ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ﺣﺪود  ۸۱ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﻗﻀﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮای
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺮم را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﺘﻨﯽ را ﻣﺤﺮز ﮐﻨﻨﺪ و
ﺿﺮورﺗﺶ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺑﺎر ﺑﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻤﺎم و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﻣﻘﺮر ﺑﻮد ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﻮه ،ﻣﺘﻦ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﺑﺮای اﻣﻀﺎ ﺑﺮود .از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ اﯾﻦﺟﺎﻧﺐ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮدم ،ﺑﯿﺶ از  ۲۱ﻣﺎه ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺣﺪود
ﯾﮏ ﺳﺎل زﻣﺎن از دﺳﺖ رﻓﺖ و رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه آن را اﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮد».
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﻧﺸﺪ و ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎن ﺗﻨﺪرو ﺑﺎ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ و ﺣﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺿﻤﻨﯽ آﻧﻬﺎ از وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل
 ،۷۹۳۱ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺤﺴﻨﯽ اژهای ،ﺳﺨﻨﮕﻮی وﻗﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد «:ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺸﻜﻼت زﯾﺎدی دارد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻻﯾﺤﻪ دﯾﮕﺮی در دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد».
در واﻗﻊ راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎن ﺗﻨﺪرو در اﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ آﻣﻮزهای دﯾﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ،
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻫﺮا آﯾﺖ اﻟﻠﻬﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن در روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ و
در آن ادﻋﺎ ﮐﺮد اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن روﺳﭙﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻧﺎن ﻋﻔﯿﻒ و ﻣﻈﻠﻮم در ﺧﺎﻧﻮاده «:ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﻤﺘﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ؟ ﻫﻤﺎن ﻟﺠﻦزاری ﮐﻪ ﻏﺮب را ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺸﺎﻧﺪه در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦَ ﺗﺬﻫﺒﻮن!»
او اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﮐﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده را ﺳﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ «:زن ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻣﺤﺒﺖ و آراﻣﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮ ،اﯾﺮاد ﮔﯿﺮ و ﻧﺎزﭘﺮورده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ اﻗﺪام ﻣﺮد را ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻮﻫﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ از رﻓﺘﺎر ﻣﺮد

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ او ﺣﻖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ و دادﮔﺎه را ﺑﻪ وﺳﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ،ﭼﻬﺎر
دﯾﻮاری دﯾﮕﺮ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻤﺎن و دﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺴﯽ ﺑﻪ زن ﻧﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎﻻی ﭼﺸﻤﺖ
اﺑﺮوﺳﺖ .ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﺪام ﭘﺴﺮی وﻟﻮ  ۰۴ﺳﺎﻟﻪ و  ۰۵ﺳﺎﻟﻪ ﺟﺮات ازدواج ﮐﺮدن را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ رﺳﺘﻢ دﺳﺘﺎن
ﺑﺎﺷﺪ».
و اﯾﻨﮑﻪ «:اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .اﮐﻨﻮن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  ۰۴درﺻﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان
ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺠﻢ واﻗﻌﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی زﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ آن ﻫﻢ ﺧﻮدداری ﻣﺮدان از اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺗﺮس از ﺗﻤﺴﺨﺮ و اﻧﮓ ﺑﯽﻋﺮﺿﮕﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ».
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﻮﺷﺖ «:ﺣﺒﺲﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و
ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻮاده را اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺪف
را ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎزﻧﺪ».
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻋﻼﻗﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪداری زﻧﺎن
ﻓﻘﻪ ،زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺠﺎرت ﺳﮑﺲ در اﯾﺮان
در ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش از ﻗﻮل ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻮﺣﺪﯾﺎن ،ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت زوج را ﻣﻮرد
ﻫﺠﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ «:در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد .ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد و ﻣﺪاﺧﻼت و
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮیﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺻﻼح ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد و اﺳﺎﺳﺎً ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﭘﯽدرﭘﯽ
ﺗﯿﺸﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽزﻧﺪ».
در واﻗﻊ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ« ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن »ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﻢ ﻧﮕﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ« ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام »ﻣﺮد )ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ زن در ﺧﺎﻧﻪ( ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ اداری ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺪرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ را دارﻧﺪ و ﺑﻌﺪ
از آن ﻫﻢ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺼﻮﯾﺐ آن را دارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎن ﺗﻨﺪرو در اﯾﺮان ﺣﺘﯽ از ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.

