 ،آن ﭼﻪ»ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
دارد و آن ﭼﻪ ﻧﺪارد
Photo: www.shutterstock.com
ﻣﻬﺪﯾﺲ ﺻﺎدﻗﯽ ﭘﻮﯾﺎ
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
دﯾﺮیﺳﺖ ﮐﻪ« ﺧﺸﻮﻧﺖ »ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﺤﺎﻓﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﻨﺸﮕﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﻪ از ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زنﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻪ از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻫﻢﭼﻮن دﻫﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺮاض ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ و آﻣﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی از آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﻗﺒﻞ ﺑﺪان ﺟﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و زﻧﺎن و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﻟﻮاﯾﺢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ «،ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ »اﺳﺖ.
ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل  ۶۹۳۱ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان آﻣﺎده ﺷﺪ .ﻻﯾﺤﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻬﯿﻦدﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ﺑﻮد ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺮض ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺎنﻓﺮدی «:ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ »ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻓﺮاﺗﺮ از دوﮔﺎﻧﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ و ازدواج
ﮐﻮدﮐﺎن «،آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن ﺧﺎﻣﻮش »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ،ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺷﺎره و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮاﻗﺼﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان در ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ
ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﭙﺲ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺎم
ﺑﺰرﮔﯽ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن و زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻫﺪاف ،ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ آن ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
●
●
●
●
●

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ آﻧﺎن
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و راهﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن

ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻃﺮحرﯾﺰی ﺷﺪهاﻧﺪ و زﻧﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺎن ذیﻧﻔﻊ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۸۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﺄﻫﻞ و ﮐﻢﺗﺮ از  ۸۱ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ
ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮان را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.
در واﻗﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ اﻧﻮاع

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺪانﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و درﺑﺎرهﺷﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺑﺪﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﺎده  ۷۲اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ اﺳﺖ:
«ﻫﺮ ﮐﺲ از ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﯿﻪ زﻧﯽ در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ در وﺿﻌﯿﺖ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وی
اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ را ﻧﺪارد و ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺧﻄﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد او ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ
اﻋﻼم ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی درﺟﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد».
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻻﯾﺤﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻧﻮآوریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻌﺪود و ﻣﺤﺪود ﻣﺸﺎﺑﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎرﺗﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن آن ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان« ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن »ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻈﺎرت ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻓﺮاد ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪﻧﻪای
ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻻﯾﺤﻪ ،از وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در رأس آن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭼﻮن وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،وزارت ﻋﻠﻮم ،وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻣﺮدمﻧﻬﺎد و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﻌﺎﻻن و ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺣﻮزه زﻧﺎن
در آنﻫﺎ ،ﺗﻮان ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی را در ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻬﺎمﻫﺎ در ﻣﺘﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻧﯿﺰ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺣﻮزه زﻧﺎن ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺑﻬﺎمﻫﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺣﺪود ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﻤﻮاره ﺣﺎوی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺪوی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﻣﺮدان در رواﺑﻂ ﺑﺎ زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻻﯾﺤﻪ
اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از آن ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻨﺪﻫﺎی آن را ﺣﺬف ﮐﺮد و ﺑﻪ
دوﻟﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ در آن ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ،
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد« ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ »داﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و روی ﮐﺎر آﻣﺪن اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وﯾﮋه
اﯾﻦ ﻗﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﻮرﯾﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زودﺗﺮ ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ،ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪل ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ و اوﻟﯿﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮادﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﺑﻪ آن ﺣﻮل ﻣﺤﻮر« ﺣﻔﻆ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﺎﻧﻮاده »ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮدﯾﺖ ،ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ،ﺣﻖ آزادی و ﺷﺄن زﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﻀﺎی
ﭘﺪرﺳﺎﻻر ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺸﻮد.

