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چک امانتی ،دردسرساز شد

معاونت تدویـــن ،تنقیح و انتشـــار قوانین و مقررات
معاونـــت حقوقی ریاســـت جمهـــوری بتازگی چهار
معرفی
جلد کتـــاب از مجموعـــه قوانین و مقررات کشـــور را
کتاب
منتشر کرده است.
ëëمجموعه قانون حمایت خانواده
ایـــن کتـــاب در  7فصل به
طور کامل قوانین مربوط بـــه دادگاه خانواده ،مراکز
مشـــاوره خانوادگـــی ،ازدواج ،طـــاق ،حضانـــت و
نگهداری اطفال و نفقه ....را برای آشـــنایی و آگاهی
مـــردم به زبان ســـاده بیـــان کرده اســـت .همچنین
قوانین حمایتی از کودکان و نوجوانان بیسرپرست
و بد سرپرست و آییننامههای آن در این مجموعه
گردآوری شده اســـت .این کتاب در قطع جیبی و به
قیمت  5هزار تومان عرضه شده است.
 ëëمجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازاتها  -جلد اول  -ویرایش هشتم
بـــا توجه به تغییـــر وتحوالتی کـــه در قانون مجازات
اســـامی از آغاز تاکنون صورت گرفته است و از آنجا
که این قانـــون اهمیت و کاربرد فراوانـــی دارد لزوم
وجـــود یک نســـخه تنقیح شـــده و جامـــع از آخرین
وضعیت این قانون قبل از نهایی شدن الیحه جدید
باعث شد تا این مجموعه تهیه و منتشر شود.
دراین کتاب قانون مجازات اسالمی مصوب ،1392
قانون مجازات اسالمی مصوب  1375با اصالحات
و الحاقـــات بعـــدی و آرای وحدت رویـــه و اصراری
دیوان عالی کشور به چاپ رسیده است .قیمت کتاب  43هزار تومان و در قطع
وزیری عرضه شده است.
 ëëمجموعه قوانین بیمه اجباری خســـارت های وارد شده به شخص ثالث در
اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
در پیشـــگفتار این کتاب آمده اســـت :صنعت بیمه
و بیمـــه گری را بایـــد یکی از مهمتریـــن روشهایی
محســـوب کرد که به نحوی نظام مند از نگرانیهای
آدمیان کاســـته اســـت .امروزه بیمـــه را باید نهادی
مهم در عرصه اقتصادی و اجتماعی برشمرد که با
ایجاد اطمینان دراین حوزهها نقشی مؤثر در توسعه
و پیشرفت جوامع انسانی دارد.
بیمه مســـئولیت مدنـــی دارنـــدگان وســـایل نقلیه
موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در نظام قانونگذاری ما تحوالت زیادی
به خود ندیده اســـت اما درایـــن کتاب قانون بیمه اجباری خســـارت های وارد
شـــده به شـــخص ثالث مصوب  ،1395قانون بیمه اجباری مســـئولیت مدنی
دارندگان وســـایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1395
به طور کامل تشریح شده است .این مجموعه در دو بخش تدوین و ارائه شده
است .قیمت کتاب  5هزار تومان و در قطع جیبی چاپ شده است.
ëëتوضیح و تصحیح:
در گزارشـــی که روز سهشـــنبه  14دی ماه در این صفحه با عنوان«مزایا
و کاســـتیهای کتابچـــه قانـــون» بـــه چاپ رســـید ،نام صحیـــح یکی از
شـــرکتکنندگان در میزگرد«منشور حقوق شهروندی» عثمان ساالری
است که بدین وسیله تصحیح میشود.

حمیدرضا بازگشا

اســـتفاده ابزاری از زن و اعمال خشـــونت علیه آن ،ضرورت وضع قوانین
حقوقی و حمایت از حقوق این قشـــر از شهروندان آسیب پذیر را جدیتر
میکند .خوشـــبختانه پس از پیروزی انقالب و اســـتقرار نظـــام جمهوری
اســـامی در کنار نگاهها ،ارزشها و باورهای دینی و فرهنگی و به خصوص
منزلت و مقـــام واالی مادر و حفظ کیـــان خانواده ،در جـــای جای قانون
اساســـی نیز حفظ حرمـــت زنان بـــا رویکردی انســـانی مـــورد توجه قرار
گرفته اســـت .در محور چهارم از محورهای  9گانه مقدمه قانون اساســـی
کشورمان ،با عنوان «زن در قانون اساسی» بحث از بازیابی هویت اصلی
و حقوق انســـانی افراد جامعه به میان میآید و چنین تصریح میشود که:
«زنان به دلیل ســـتم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند،
اســـتیفای حقوق آنان بیشـــتر خواهد بـــود ».در همین محـــور از مقدمه با
قبول خانواده بهعنوان رکن بنیادین جامعه و کانون اصلی رشـــد و تعالی
انســـان در حرکت تکاملی ،جایـــگاه زن را چنین تبییـــن میکند« :زن در
چنین برداشـــتی از واحد خانواده ،از حالت شـــیء بودن یا ابزارکار بودن
در خدمت اشاعه مصرف زدگی و اســـتثمار ،خارج شده و ضمن بازیافتن
وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انســـانهای مکتبی پیشـــاهنگ و
خود ،همرزم مردان در میدانهای فعال حیات است».
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دادخواست
مرد ســـالخورده در حالی که کیســـهای پالســـتیکی پر از
نامههای اداری و مدارک قضایی در دســـت داشت وارد
دفتر روزنامه «ایران» شد .دلی پر درد اما امیدوار داشت.
فرناز قلعهدار
میگفت آمدهام تا مشکالتم را بگویم و مطمئنم از این
طریق به گوش مســـئوالن خواهد رسید .هر چند از بیمعرفتیهای آدمهای این
دنیا دلش شکسته و گه گاه قطره اشکی از چشمانش جاری میشد اما لبخند امید
از لبانش محو نمیشد .بیمقدمه زبان به بیان آنچه بر سرش آمده بود گشود و
گفت :فقط میگویم شاید فریادرسی پیدا شود.
«سالها در چاپخانه یکی از روزنامههای معروف و قدیمی کار کردم اما به خاطر
اینکه سالمتیام در معرض خطر قرار گرفت پزشکان مرا از ادامه کار منع کردند.
با پولی که در این سالها پسانداز کرده بودم مغازهای اجاره و کار آزاد را پیشه خود
قرار دادم .تا اینکه ســـال  1360متوجه شدم صاحب ملک قصد فروش مغازه را
دارد .از آنجا که وضع مالیام رو به راه بود از او خواستم مغازه را به خودم بفروشد.
به همین خاطر یک فقره چک بدون تاریخ به مبلغ  300هزار تومان به امانت به
وی دادم تا مراحل بعدی معامله انجام شود .اما مدتی بعد متوجه شدم که بنابه
دالیلی تمامی اموال این فرد از ســـوی دادگاه انقالب اسالمی مصادره شده است
بنابراین از خرید ملک پشیمان شده و از صاحب مغازه خواستم چک را برگرداند
اما ایشان پس از اینکه ماهها بنده را معطل کرد سرانجام مدعی شد چک امانتی
مرا گم کرده اســـت .خودش نیز از من خواست به بانک بروم و گم شدن چک را
اعالم کنم».
ایـــن مـــرد در ادامه گفـــت :بهمن ســـال  62بود که بـــه بانک رفتـــم و موضوع را
اطـــاع دادم و بـــه خیـــال اینکه مشـــکلی وجود نـــدارد ماجـــرا پایان یافـــت .اما
متأســـفانه این آغاز مشـــکالت من بود چرا که همین چک امروز تمام زندگیام
را تحتالشـــعاع قـــرار داده و ســـرمایه یـــک عمـــر کار و تالشـــم در حـــال نابـــود
شدن است.
وی که اشک از چشمانش جاری بود ،گفت :در سال  93و با شکایتی که علیه بنده
شد متوجه شدم نه تنها چک من گم نشده بود بلکه پسر صاحب ملک ،چک را
برداشته و با درج تاریخ ،آن را به بانک برده و برگشت زده است .در حالی که وقتی
بنده بهدنبال این شـــکایت به دادگاه رفتم دریافتم او تاریخ چک را سال  58زده
اســـت حال آنکه چک از دسته چکی صادر شـــده که بنده در سال  1360از بانک
دریافت کرده بودم .از طرفی زمانی که ایشان مدعی شده که چک را به بانک برده
یعنی سال  93مبلغی بیش از  300هزار تومان در حسابم بوده است و نمیدانم
چگونه بانک چک را برگشت زده است؟
بعد از این شکایت و رسیدگی در دادگاه با وجود ارائه مدارک الزم از سوی بنده و
اینکه شاکی نتوانست چک را به دادگاه ارائه دهد اما متأسفانه قاضی شعبه 181
دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به محکومیت بنده و پرداخت  180میلیون
تومان خسارت تأخیر در تأدیه چک را صادر کرده است .در حالی که این چک نزد
پدر ایشان امانت بوده است.
مرد سالخورده در ادامه گفت :وکیلم تمام موارد اشکال در این پرونده را برشمرده
اســـت از جمله اینکه دادگاه به قانـــون صدور چک مصوب  1382اســـتناد کرده
اســـت در حالی که این قانون مشمول چکهایی که قبل از این تاریخ صادر شده
اســـت نمیشـــود .حتی اگر چکهای صادره قبل از این قانون مشمول خسارت
تأخیر تأدیه شـــود باید از ســـال  82به بعد محاســـبه شـــود .همچنین با توجه به
مبلـــغ چک رســـیدگی به ایـــن دعوی در صالحیت شـــورای حل اختالف اســـت
نه دادگاه.
در حال حاضر نیز نامهای برای رئیس دادگســـتری کل اســـتان تهران نوشتهام و
تقاضای رسیدگی دارم و از دستگاه قضایی میخواهم که اجازه ندهد حقی از یک
انسان ضایع شود.
«مشخصاتاینفردومدارکارائهشدهازسویایشانبرایپیگیریدردفترروزنامه
ایرانمحفوظاست».

نگاهی به الیحه جدید دولت برای حمایت از زنان

تدبیر ویژه برای تأمین امنیت زنان دربرابر خشونت

در اصـــل دهم قانون اساســـی نیز در
ضمن حمایت از آســـان کردن تشـــکیل
خانـــواده و قداســـت و اســـتواری روابـــط
خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی،
بر حمایت از زنان تأکید شده است.
و اما اصل بیســـت و یکم کـــه در ذیل
فصـــل ســـوم قانـــون اساســـی بـــا عنوان
«حقـــوق ملـــت» آمده اســـت را شـــاید
بتـــوان صریحتریـــن و کاملتریـــن اصل
قانون اساســـی در حمایت از حقوق زنان
برشـــمرد .این اصل در  5بنـــد« ،وظیفه
دولـــت را در حمایـــت از حقـــوق زن در
تمام جهات با رعایت موازین اسالمی»،
تضمیـــن کـــرده اســـت .پـــس از پیروزی
حجتاالســـام والمسلمین دکتر حسن
روحانی در یازدهمین انتخابات ریاست
جمهوری ،وی بنا بـــر وعدههایی که داده
بود اهتمام ویژه برای حمایت حداکثری
قانونی از زنان ایران اســـامی را سرلوحه
کار خویش قـــرار داد و بر همین اســـاس
نیز شـــاهد حضور زنان در کابینه دولت و
باالترین پســـتهای مدیریتـــی و اجرایی
کشوردردولتیازدهمهستیم.همچنین
در تدویـــن منشـــور حقوق شـــهروندی و
نیز برنامه ششم توسعه نیز به استیفای
حقوق زنان توجهی جدی صورت گرفته
اســـت .معاون رئیس جمهـــوری در امور
زنـــان و خانواده نیز طی روزهای گذشـــته
از آخریـــن مراحل تدویـــن الیحه تأمین
امنیت زنان در برابر خشـــونت خبر داد.
براساس گفتههای شهیندخت مالوردی
در این الیحـــه پنج محور بـــرای افزایش
اثرگذاری آن در پیشـــگیری از خشـــونت
علیه زنان در نظر گرفته شده است .دراین
چارچوب دیگر چهاردیواری اختیاری به
حساب نمیآید تا مانعی برای مداخله
و مقابلـــه با اعمال خشـــونت علیه زنان
باشـــد ،فـــرد بزه دیده و آســـیب دیـــده از
خشـــونت باید مورد مراقبت قـــرار گیرد،
فرد اعمالکننده خشـــونت نـــه بهعنوان
انتقـــام بلکـــه بـــرای رســـیدن به ســـزای
عملشمجازاتمیشود.
ëëاهمیترویکردمجلس
الیحه مبارزه باخشـــونت علیه زنان،
ماننـــد بســـیاری از لوایـــح ارائه شـــده به
مجلس یـــا قوانین مصوب در صورتی به
فرجام میرسد که با هماهنگی و تعامل
با سایر قوا تدوین شود.
شـــهیندخت مـــوالوردی معـــاون
رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده در
همین زمینه به خبرنـــگار «ایران» گفت:
بر اســـاس تعهدی که تیم پژوهشـــی ما
که متشـــکل از سه کارگروه علمی هستند
داشـــتهاند؛ این الیحـــه تا پایـــان دی ماه
بـــرای ارائه بـــه دفتر دولت و کمیســـیون
اجتماعـــی آمـــاده میشـــود .پیشبینی
میکنم در کمیســـیون لوایح دیگر مدت
زمان زیـــادی نمانند چرا که پیشـــتر این
الیحه در آن بررسی شـــده بود .امیدوارم
تا پایان ســـالجاری الیحه تأمین امنیت
زنان در برابر خشـــونت برای تصویب به
مجلس شـــورای اســـامی ارائه شود .وی
درپاسخ به این سؤال که ضرورت تدوین
ایـــن الیحه در کشـــور بـــا توجه بـــه وجود
قوانین پیشتر در اسناد باالدستی چیست؛
گفـــت :این الیحـــه نافی قوانین پیشـــین
نیســـت بلکه تأمینکننده هر چه بیشتر
امنیت زنان است .به طور کلی این الیحه
به مبارزه با خشـــونت و آزار و اذیت زنان
در خانـــواده و اجتماع بازمـــی گردد .این
الیحه فقط قانون نیست بلکه تدابیر هم

در آن لحاظ شـــده و وظایف دستگاههای
ذی ربط با این موضوعات را نیز مشخص
کرده است .پیشگیری از خشونت و ایجاد
عواملبازدارندگیدرالیحهتأمینامنیت
زنان در برابر خشـــونت پیشبینی شـــده
اســـت .اینگونه قوانین در سایر کشورهای
جهـــان نیز مشـــاهده میشـــود و به طور
حتمسایرقوانینکشوریرانفینمیکند.
قانون اساســـی موارد کلـــی دارد و باید بر
اســـاس آنها قوانین عادی وضع شود که
بعضاً شـــده و گاهی نیز این کار در برخی
موارد صورت نگرفته است .هر چند که در
اصول  19و  21قانون اساســـی شاهد توجه
به حقوق زنان هســـتیم یا مواد ۱۱۱۵ ،۱۰۲
و۱۱۳۰قانون مدنی اشاراتی شده است اما
به نظر میرسد پراکنده بوده و این الیحه
برای ایجـــاد توازن تدوین شـــده اســـت.
مصادیق خشونت علیه زنان و الگوهای
آن تغییـــر کرده اســـت بنابراین ضرورت
تدویـــن قوانیـــن جدیـــد و به روزرســـانی
قوانیـــن موجـــود احســـاس میشـــود.
موالوردی افـــزود :ضرورت تدوین چنین
الیحهای چندین سال است که احساس
میشـــد و جامعه نیـــز از دولـــت انتظار
دارد .این الیحه در دولت دهم آماده و به
کمیسیون لوایح ارائه شده بود؛ اما بخش
قضایی الیحه تأمین امنیت زنان در برابر
خشونت مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار
گرفت و از دستور کار این کمیسیون خارج
شد؛ ما از ابتدای دولت یازدهم جلسات
مکـــرری با قوه قضائیـــه دربـــاره  10ماده
قضایی الیحه تأمین امنیت زنان در برابر
خشونت برگزار کردیم چرا که بنا به نظر
کمیسیونلوایحاینموادیابایدتوسطقوه
قضائیه یا موافقت این قوه ارائه میشد.
بعد از منفک کردن بخش قضایی الیحه
متوجه شدیم که بخش باقیمانده الیحه
تأمین امنیت زنان در برابر خشـــونت در
دســـتور کار دستگاههاست اما هماهنگی
و همافزایـــی میان آنها بـــرای اجرای آن
وجود ندارد؛ بنابراین پیشنهاد راهاندازی
مرجـــع ملـــی صیانـــت از زنـــان در برابر
خشـــونت را ارائه دادیم که بررســـی این
موضـــوع همزمـــان با ارائـــه پیشنویس
ســـند امنیت اجتماعی زنان و کودکان به
کمیسیون لوایح شد .کمیسیون لوایح به
این نتیجه رسید که الیحه تأمین امنیت
زنان در برابر خشونت باید با سند امنیت
اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود .پس
از برگزاری جلساتی در سازمان مدیریت
و برنامهریـــزی ایـــن نتیجه حاصل شـــد
که امـــکان ادغـــام الیحه تأمیـــن امنیت
زنـــان در برابر خشـــونت و ســـند امنیت
اجتماعی زنـــان و کودکان وجـــود ندارد.
بنابراین ما با انجام کارهای کارشناســـی
و پژوهشـــی الیحه تأمین امنیت زنان در
برابر خشونت را پیگیری و بازبینی کردیم
و تیم مطالعاتی بررسیهای فراوانی را در
مورد این الیحه در شاخصههای سیاسی،
مبانـــی حقوقـــی ،فقهـــی و بینالمللی
انجـــام داده اســـت .مـــوالوردی اظهـــار
کـــرد :الیحه تأمین امنیت زنـــان در برابر
خشـــونت جامع است؛ چرا که تنها توجه
به خشـــونت علیه زنـــان در چند ماده در
قانون کافی نیســـت و تغییر یا وضع مواد
محدود نمیتواند راهگشـــا باشـــد؛ بلکه
نیازمند تدبیـــر چند وجهی هســـتیم که
به مـــوازات پیشبینیهای پیشـــگیرانه،
حفاظت از خشـــونت دیدگان را مد نظر
قرار دهد .وی در ادامه یادآور شد :تدوین
و تصویب این قانون از منظر بینالمللی

نیم نگاه

ëëشهیندخت موالوردی :الیحه تأمین امنیت زنان دربرابر خشونت فقط قانون نیست بلکه تدابیر هم
در آن لحاظ شده و وظایف دستگاههای ذی ربط با این موضوعات را نیز مشخص کرده است.
ëëبهشـــید ارفعنیا :تدوین این الیحه بوسیله دولت اقدامی مناســـب و بجا بوده و قابل قدردانی است.
تاکنون در مورد رفع خشونت علیه زنان مطلب چندانی پیشبینی نشده بود.
ëëپروانه سلحشوری :متأسفانه امر خشـــونت در مورد زنان و کودکان به طور فزایندهای در جامعه بروز و
ظهور کرده و به سمت و سویی سوق پیدا میکند که نیازمند افزایش بازدارندههایی بیشتر است.
ëëبهمن کشـــاورز :واقعیت این است که در مورد مصادیق خشـــونت و تعرض به زنان از نظر قضایی با
مشـــکل مواجه هستیم و شاید این ناشی از آن است که در زمینه تعریف خشونت و تعرض ،در این مورد
خاص اتفاق نظر وجود ندارد
ëëجلیـــل رحیمی جهان آبادی :برای جرم زدایی در حوزه خشـــونت علیه زنان بیـــش از تهیه قوانین جدید
نیازمند فرهنگسازی هستیم و در این راستا رسانههای ارتباط جمعی میتوانند کمک شایستهای داشته باشند

نیز دارای حســـن بوده و در وجهه جهانی
کشور تأثیرگذار اســـت؛ هر چند که هدف
اصلـــی ما نـــگاه به داخل کشـــور و منافع
شهروندان است .اراده کشور و مجموعه
حاکمیت بـــرای مقابله با برخی اعمالی
کـــه تاکنـــون بدانها توجه نشـــده ،جدی
است .برای الیحه تأمین امنیت زنان در
برابر خشـــونت ســـه تدبیر« ،بازدارندگی
و پیشـــگیری»« ،حفاظتـــی و حمایتی» و
«قانونی» لحاظ شده اســـت .وی با بیان
اینکـــه  5محـــور باید در زمینـــه مقابله با
خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گیرد،
اظهار کرد :ضرورت دارد قوانینی در زمینه
حمایت از زنان بزه دیده تصویب شود و
مرتکبان خشـــونت علیه زنـــان مجازات
شوند.همچنین مبارزه با خشونت علیه
زنان یک مسئولیت همگانی تلقی شود؛
البته این مورد را نباید به وظیفه یک قوه
یا دستگاه محدود کنیم.
بهشـــید ارفع نیا ،حقوقدان و اســـتاد
دانشـــگاه در همیـــن زمینه بـــه خبرنگار
«ایـــران» گفـــت« :الیحه رفع خشـــونت
علیه زنـــان هر چنـــد که مـــواردش هنوز
برای افراد شـــناخته شده نیســـت و باید
پس از ارائـــه بدانها پرداخت؛ اما تدوین
آن بوسیله دولت ،اقدامی مناسب و بجا
بوده و قابـــل قدردانی اســـت .تاکنون در
مورد رفع خشـــونت علیـــه زنان مطلب
چندانی پیشبینی نشـــده بود که به نظر
میرســـد دلیل نپرداختن عمـــده به این
امر در کشورمان تلقی از جنبه خصوصی،
خانوادگی و فردی بودن آن بوده اســـت.
وی افـــزود :ایـــن موضـــوع در مجامـــع
بینالمللی طی سه دهه اخیر بسیار مورد
توجه قرار گرفته شده و سازمان ملل نیز
اقداماتی در این راســـتا داشته به گونهای
که جزو مـــوارد مربوط به دیـــوان کیفری
بینالمللی قرار داده است.
الزم بـــود کـــه در جمهوری اســـامی
ایران نیز اقداماتی در این راســـتا صورت
میگرفت که خوشـــبختانه شاهد تالش
دولـــت در تدوین الیحه خشـــونت علیه
زنان هســـتیم .ایـــن حقوقـــدان تصریح
کـــرد :امیـــدوارم ایـــن الیحه بـــا توجه به
اینکه دامنه خشونت علیه زنان در کشور
زیاد بوده و وســـعت فراوانی دارد؛ بتواند
جلوی اینگونه اقدامـــات را بگیرد و جرم
انگاری شـــود .هماکنون تقریباً هر روز در
رســـانههای مختلف دیداری و شنیداری
شـــاهد اخباری در زمینه خشـــونت علیه
زنـــان هســـتیم و نیازمنـــد تدوین چنین
الیحهایبودیم.
البته خشـــونت علیه زنان از مواردی
است که بســـیاری از زنان آسیب دیده در
سطح خانوادگی و حتی در جامعه ،آن را
بیان نمیکنند چرا که به باورشان ممکن
اســـت مشـــکالت دیگری ایجاد شود .در

برخـــی از مواقع نیز شـــاهد شـــکایت زن
آســـیب دیده بودهایم اما به سبب ثابت
نشدن شکواییه به جرم افترا محکوم شده
اســـت .ارفع نیا اظهار داشت« :معتقدم
بســـیاری از این خشـــونتها توسط خود
قانـــون صـــورت میگیرد یعنـــی در واقع
مـــواردی که تبعیـــض بیـــن زن و مرد در
قوانیـــن مدنی ،مجـــازات و غیره اســـت؛
مصادیقی از خشـــونت به شمار میرود؛
منتهی خشونتی از بعد قانونی ».البته در
قانون اساسی کشـــورمان به جایگاه زن و
منزلت واالیش توجهی جدی شـــده و در
اصول متعدد به تساوی حقوق بین زن و
مرد میپردازد اما در عمل طی سالهای
گذشته اجرایی نشده است.
اینکه رئیس جمهوری منشور حقوق
شهروندی را رونمایی و امضاء میکنند در
حالی که اغلب آنها در قانون اساسی بوده
به این دلیل اســـت که تاکنون به صورت
جدی این قوانین عملی و اجرایی نشده
بودند .دولت یازدهم ســـعی کرده با این
اقدام حداقل توجه مردم را به حقوشان
جلب کند که چنین موضوعات و حقوقی
است که باید اجرا شوند اما تاکنون اجرایی
نشدهاند».
پروانه سلحشوری ،رئیس فراکسیون
زنـــان مجلـــس شـــورای اســـامی نیز به
خبرنگار «ایران» گفت« :مدتها است که
در جریان این الیحه هستم و از معاونت
امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز
خواسته شـــده تا این الیحه هر چه زودتر
به خانه ملت ارائه شـــود ».نخســـتین کار
فراکســـیون زنان مجلس دهـــم برقراری
ارتبـــاط با صاحبنظـــران ،کارشناســـان و
فعاالن حوزه زنان به منظور اولویتبندی
مشـــکالت بود تا در صورت نیاز به آوردن
طرح و الیحه این موضوع پیگیری شود،
به همیـــن دلیل نشســـتهای متوالی با
کارشناسان متعدد در حوزههای حقوقی
و اجتماعی برگزار شـــده است .به سبب
اینکه این الیحه در دولت در حال تدوین
بـــود ،فراکســـیون زنان مجلس شـــورای
اســـامی نیز طرحی در مورد خشـــونت
علیـــه زنان ارائه نکردهانـــد و منتظر ارائه
ایـــن الیحـــه هســـتند .البته رســـیدگی به
مشکالت زنان سرپرست خانواده ،بیمه
زنان خانهدار ،کم کردن سن بازنشستگی
بانوان و بررسی الیحه حمایت از کودکان
و غیره در دستور کار فراکسیون قرار دارد.
امیدوارم با ارائه این الیحه به خانه ملت،
اقدامات مشـــترک مناسب و مطلوبی با
همدلی دولـــت و مجلس در این راســـتا
صورت گیرد ».وی در ادامه از اهتمام ویژه
فراکسیون زنان مجلس برای حمایت از
زنـــان خبر داد و یادآور شـــد :حتی یکی از
اعضای فراکســـیون ،چند وقت قبل طی
تذاکراتی که در مجلس داشت؛ پیشنهاد

تصویب روزی را باعنـــوان «روز مبارزه با
خشـــونت علیه زنان» در تقویم رســـمی
کشور داد.
متأسفانه امر خشـــونت در مورد زنان
و کـــودکان به طور فزاینـــدهای در جامعه
بـــروز و ظهور کرده و به ســـمت و ســـویی
ســـوق پیدا میکند که نیازمنـــد افزایش
بازدارندههاییبیشتراست.
ایـــن نماینـــده مـــردم تهـــران ،ری،
شـــمیرانات ،اسالمشـــهر و پردیـــس در
مجلس شـــورای اســـامی با بیـــان اینکه
قوانیـــن از جملـــه عوامـــل بازدارندگـــی
بـــه شـــمار میروند ،افـــزود« :البتـــه باید
در مـــوارد قانونـــی نیازهـــای اجتماعی و
فرهنگـــی را در نظر گرفت و بـــا توجه به
مؤلفههای عرفـــی ،فرهنگی و اجتماعی
جامعه ،قوانین بازدارندگی در راســـتای
رفع خشـــونت را تدوین کـــرد .هماکنون
گروههـــای آســـیبپذیر جامعه همچون
زنان و کودکان در معرض خشونتهای
مضاعـــف هســـتند؛ بـــر همین اســـاس
معتقدم عالوه بر قانونگـــذاری ،نیازمند
اقدامـــات فرهنگی هســـتیم تـــا جامعه
را نســـبت به خشـــونت حســـاس کنیم.
سازمان صدا و سیما و سایر وسایل ارتباط
جمعی نقش بسیار مهمی میتوانند در
فرهنگسازی علیه خشـــونت در جامعه
داشته باشند؛ همچنین باید در کتابهای
درســـی بیش از پیش به مهربانی و رفتار
شایسته با افراد تأکید شود تا شهروندان از
همان سنین کودکی با این مقولهها بیشتر
آشناشوند».
ëëدشواریاثباتخشونت
بهمـــن کشـــاورز رئیـــس اتحادیـــه
کانونهـــای وکالی دادگســـتری ایـــران
توگو با «ایران» گفت:
(اسکودا) نیز در گف 
«بنده این متن را مدتی پیش دیدم و در
نتیجه االن نسبت به جزئیات آن حضور
ذهن نـــدارم؛ امـــا آنچه به یـــاد دارم این
است که مواردی را که در قوانین کیفری و
مدنی ما فراموش شده بود تا حد زیادی
آوردهاند و در عین حال سعی کردهاند به
گونهای عمل کنند که با مشکالت شرعی
مواجه نشـــوند .واقعیت این است که در
مورد مصادیق خشونت و تعرض به زنان
از نظر قضایی با مشکل مواجه هستیم و
شاید این ناشـــی از آن است که در زمینه
تعریف خشونت و تعرض ،در این مورد
خاص – یعنی وقتـــی بانوان موضوع آن
باشـــند -اتفاق نظر وجود ندارد .از طرف
دیگر در زمینه ادله اثباتی نیز مشـــکالتی
وجـــود دارد ً
مثـــا اگـــر بخواهیم تعرض
به بانویی را از طرف شـــوهرش در داخل
منزل اثبات کنیم واضح اســـت که کمتر
اتفـــاق میافتـــد اینگونـــه تعرضهـــا در
حضور کســـانی که ممکن است شهادت
بدهنـــد ،اتفاق بیفتد .همینطـــور مثالً در

مورد روابط جنســـی غیرمتعـــارف و غیر
طبیعی کـــه بدون رضایـــت زوجه انجام
گیـــرد این مشـــکل وجـــود دارد که بعضاً
در خصوص جـــرم بودن آن بین قضات
اتفـــاق نظر وجود نـــدارد؛ حـــال آنکه در
بســـیاری از نظامهای حقوقـــی برقراری
رابطه جنســـی با همســـر به جبـــر و زور و
بدون رضایت او ،جرم تلقی میشـــود».
این حقوقدان و استاد دانشگاه افزود« :در
مواردی بانوی بزه دیـــده به لحاظ وجود
برخی عوامل حاشـــیهای قادر به احقاق
حق نیست؛ مثالً ممکن اســـت در مورد
زنی که بعد از ســـوار شـــدن بـــه خودروی
مســـافرکش ،ربوده و مورد تعرض واقع
شـــده است این ســـؤاالت مطرح شود که
چـــرا مثالً در ســـاعت  9شـــب در خیابان
بوده؟ یا چرا حاضر شده به جای تاکسی
از خودروی شخصی مسافرکش استفاده
کند؟ یـــا چـــرا مانتـــواش کوتاه بـــوده؟ و
امثالهم .از طرفی وجود مجازات شـــدید
اعـــدام در خصوص تجاوز به عنف ناچار
دادگاههـــا را در تصمیمگیـــری محتـــاط
میکند .بنابراین به نظر میرســـد از یک
ســـو باید مـــوارد تبعیض و تفـــاوت بین
حقوق زن و مرد تـــا آنجا که با ضروریات
دین تعارض ندارد ،مرتفع شود و از دیگر
سو بسیاری از مواردی که اصوالً میتواند
در مورد رفتار با زنان جرم انگاری شـــود و
نشده است ،جرم انگاری شود یا حداقل
– اگر مرتکب همســـر فرد مـــورد هجمه
باشد -این موارد از مصادیق عسر و هرج
و از موجبات طالق تلقی اســـت .در جوار
اینها از نظر آیین دادرســـی و دالیل اثبات
دعـــوا و قواعد شـــکلی نیز بایـــد تدابیری
اتخاذ شـــود که وجود موانع قانونی مانع
احقاق حق زنان نشود».
رئیـ ــس اتحادیـ ــه کانونهـ ــای وکالی
دادگستریایران(اسکودا)خاطرنشانکرد:
تا آنجا که به یاد دارم ،الیحه تنظیمی متن
خوب و مناسبی است و قطعاً تصویب آن
در سـ ــطح بینالمللی به نفـ ــع جمهوری
اسـ ــامی ایـ ــران خواهد بـ ــود .امید اسـ ــت
شـ ــورای نگهبـ ــان نیز در صـ ــورت تصویب
الیحـ ــه در مجلـ ــس شـ ــورای اسـ ــامی در
خصوص تأیید و تنفیذ آن همراهی کند».
اما جلیل رحیمـــی جهان آبادی دبیر
دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
شورای اسالمی در این مورد نظر دیگری
دارد و معتقد اســـت نمیتـــوان تمامی
مشـــکالت کشـــور را با تصویـــب قوانین
جدید برطرف ساخت .وی اظهار داشت:
«هـــر چند که نفـــس تدویـــن و تهیه این
الیحـــه اقدام مناســـب و مطلوبـــی بوده
و بنـــده نیـــز از آن حمایـــت میکنم اما
واقعیـــت آن اســـت که مـــا هماکنون در
کشور با انبوهی از قوانین مواجه هستیم.
انباشـــت قوانیـــن متعـــدد در جامعـــه
نمیتوانـــد به تنهایـــی ضمانت تغییر و
بازدارندگی داشته باشد؛ بلکه باید برای
جرم زدایـــی یک وفاق ملـــی در تمامی
دستگاهها و نهادها و همدلی مابین قوای
کشـــور صورت پذیرد .برای جـــرم زدایی
در حـــوزه خشـــونت علیه زنـــان بیش از
تهیه قوانین جدید نیازمند فرهنگسازی
هستیم و در این راستا رسانههای ارتباط
جمعـــی میتواننـــد کمک شایســـتهای
داشـــته باشـــند .باید با آموزش صحیح
شـــهروندان ،قبح برخوردهای خشونت
بار در جامعه را گوشزد کرده و تذکر دهیم
که این امر با آموزههای دین مبین اسالم
همخوانیندارد».

