
جهاد اكبر زنان در دوران دفاع مقدس
شهريور سال ۱۳۵۹ بود كه  نهال نوكاشته انقالب با تندباد سهمگين خشم 
دولت هاي غرب بی استقالل و به بلوغ رسيدن ملتي كه حاكمانش ساليان 
دراز تحت سلطه آنها قرار داشت، در قالب نخس��تين بمب ها و گلوله ها 
قلب مقاومت مردمي را نشانه گرفت كه به تازگي از نبردي بزرگ سرافراز 
بيرون آمده بودند. پايان ماه شهريور سال آغاز هشت سال جنگي بود كه 
بر مردم ايران زمين تحميل شد  و دفاعي مقدس را رقم زد. مردم ايران اما 
دلشان به ايمان و اعتقاداتشان قرص بود. رهبر فرزانه اي داشتند كه آنها را 
از سخت ترين بزنگاه تاريخ ايران زمين به سالمت عبور داده بود. آنها مدال 
افتخار مبارزه با رژيم طاغوت و بيرون راندن شاهي دست نشانده را بر سينه 
آويخته بودند و حاال از تهاجم دوباره دشمن دلشان نمي لرزيد. پس با شليك 
نخستين گلوله از سوي دشمن بعثي، شيرمردان و شيرزنان ايران زمين 
مهياي مقابله با دشمن شدند. جبهه هايش��ان اما با هم فرق مي كرد. در 
حالي كه مردان كشورمان از پير و جوان تفنگ در دست مي گرفتند و راهي 
جبهه هاي حق عليه باطل مي ش��دند زنان اين مرز و بوم در سخت ترين 
نبردها قرار داشتند؛ نبرد با عشق و احساس، نبرد يك مادر براي دل كندن 
از فرزندش، نبرد يك زن براي دل كندن از همسرش، از عشقش و نبرد يك 

خواهر براي دل كندن از اميدش از پشت و پناهش. 
جهاد زنان سرزمين ما از جنس جهاد اكبر بود؛ جنگي با خودت، با دلت، با 
احساست. يك سوي اين نبرد آرمان ها و اعتقاداتشان قرار داشت و سوي 
ديگر دلبستگي هايشان؛ مادري كه نفسش  به  نفس فرزندش بند است حاال 
بايد در كشاكش يك انتخاب سخت قرار مي گرفت.  مرزهاي كشورش در 
خطر بود. دستاوردهاي انقالبي كه برايش خون داده بود با تهاجمي سخت 
مواجه ش��ده بود. اما مادر بودن يعني اوج عشق و عاطفه و احساس! مگر 
مي شود مادري دلش راضي ش��ود فرزندش را به قربانگاه بفرستد؟ كدام 
مادر است كه دل آن را داشته باشد كه فرزندش را به راهي بفرستد كه بداند 
ممكن است ديگر او را نبيند؟ كدام همسر راضي مي شود مردش، سايه 
سرش، عشقش، حنابندان عروسي شان را با خون خود بگيرد و حجله شان 

مزاري شود كه تا ابد داغدار اين عشق آتشين است؟
زنان و مادران اين سرزمين اما نه فقط توانستند از عشقشان، از اميدشان 
بگذرند و دل بكنند بلكه اين خودش��ان بودند كه آخري��ن ترديدها را از 
دل مردهايش��ان مي زدوند. تازه عروس��اني كه خود ساك جبهه همسر 
رزمنده شان را برايش مي بستند. تا دم در بدرقه اش مي كردند. پشت پايش 
آب مي ريختند تا دلشان را به روشنايي آب خوش كنند و به خود بقبوالنند 
كه برمي گردد! و مردش��ان دلش قرص بود حتي اگر بي دس��ت، بي پا يا 
بي چشم برمي گشت باز روي چشم همسرش جاي داشت؛ زنان صبوري 

كه مدال افتخار همسر جانباز را بر گردن مي آويختند. 
مادران هم با تمام احساس مادرانه شان پاي اسالم و انقالب كه به ميان آمد، 
پاي آرمان هايشان كه وسط كشيده شد دل به دل ام ليال دادند. مادراني كه 
خيلي هايشان شيرشان را به شرطي بر پسرانشان حالل مي كردند كه برود 
و شجاعانه فداكاري كند و بجنگد. مادراني كه آنقدر عاشق بودند كه حاضر 
بودند اسماعيلشان را به قربانگاه بفرستند. پشت سر مسافرانشان اشك 
مي ريختند اما خيلي وقت ها، هنگامي كه پيكر پاك  شهيدشان را تحويل 
مي گرفتند به تأسي  از صبر اسطوره هاي كربال حتي اشك نمي ريختند و 
شهادت فرزندانشان را به آنها تبريك مي گفتند و خواهراني كه زينب وار يار 

و غمخوار برادر بودند و گاهي ميراث دار همسر و فرزندان برادر!
دفاع هشت ساله در اين مرز و بوم بي نقش آفريني جانانه زنان هرگز به ثمر 
نمي رسيد. زناني كه بزرگ ترين حماسه ها را خلق كردند؛ با زنانه هايشان، با 
مادرانه هايشان و با خواهرانه هايشان و امروز اين زنان حماسه آفرين برخي 
در بين ما نيستند و برخي ديگر قدشان خميده اما قد استقامتشان همچنان 

راست قامت است. زناني كه تا هميشه راهشان ادامه دارد.
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قوه قضائيه اليحه تأمين امنيت زنان را پس از اصالح به دولت فرستاد

الیحه ای برای صيانت، كرامت و تأمين امنيت بانوان

يكي از مهم تري�ن ويژگي هاي اليحه 
تأمين امنيت زنان دربرابر خش�ونت 
كه نشان دهنده تدوين و تنظيم آن بر 
مبناي اصول و ارزش هاي بومي و ملي 
ايراني- اس�المي اس�ت توجه خاص 
اين اليحه به موضوع خانواده است به 
گونه اي كه اگرچه در نخستين هدف از 
اليحه صيانت، تأمين امنيت و صيانت 
از كرامت بانوان مورد توجه قرار گرفته 
اما بالفاصله در كنار اين تأمين امنيت 
مبان�ي تحكيم خان�واده و حفاظت از 
كيان آن مورد تأكيد قرار گرفته است

اليحه تأمين امنيت زنان در برابر خش�ونت را شايد بتوان مناقش�ه برانگيز ترين اليحه اي 
دانست كه تاكنون در حوزه زنان مطرح شده است؛ اليحه اي كه چند سالي است بين دولت، 
مجلس و قوه قضائيه دست به دست مي شود تا چكش خواري شده و به شكلي متعادل و قابل 
اجرا دربيايد. حاال اما با انتشار متن اليحه اصالح شده تأمين امنيت زنان در برابر خشونت 

مي توان حدس زد اين اليحه به ايس�تگاه آخر رسيده اس�ت. اليحه اي كه اين بار حتي در 
عنوان، حواسش به جايگاه و ارزش زنان بوده اس�ت و به جاي آنكه زن را موجودي ضعيف 
نشان بدهد كه تحت آزار و خش�ونت مردان قرار مي گيرد، زن را با نگاه فرهنگ اسالمي و 
ايراني مورد توجه قرار داده و عنوان اليحه را از تأمين امنيت زنان به صيانت، كرامت و تأمين 

امنيت بانوان تغيير داده است. اما تغييرات جدي و مثبت اين اليحه تنها شامل عنوان و تفاوت 
در استخدام كلمات زيباتر و مناسب تر نيست. اليحه اين بار حرف هايي براي گفتن دارد. از 
همه مهم تر اينكه اين اليحه توجه به صيانت از حقوق زن را مح�دود به چهارديواري خانه 
نكرده و براي ممانعت از خشونت اجتماعي و خدشه به كرامت زن در جامعه هم برنامه دارد. 

زهرا چیذری 
  گزارش 

پيش بيني ضمانت هاي الزم براي صيانت از بانوان

نقش زنان در نهضت امام حسين)ع(

 روایتي از زناني كه بدون آنها
 نخل كربال، به ثمر نمي رسيد

كتاب زنان عاشورايي؛ نقش زنان در نهضت امام حسين )ع( )از عاشورا تا 
سقوط امويان(، اثري از زهره يزدان پناه قره تپه است كه در خود سوانح احوال 
جمعي از بانوان گرامي، شجاع و متخلق به اخالق علوي و حسيني را دارد. 

اين كتاب بياني تاريخي، روايي از واقعه عاشورا است كه با رويكردي خاص به 
آن نگريسته است. شايد در مقاتل و كتاب هاي مختلف، درباره سيد شهيدان، 
امام حسين)ع( و ياران ايشان و نحوه شهادت ايشان خوانده ايد ولي در پشت 
ميدان كربال و در جايي كه با نام »خيمه ها« از آن ياد مي كنيم، زناني بودند 

كه شايد بدون آنها، نخل كربال، به ثمر نمي رسيد. 
اين پرورش يافت��گان مكتب كربال، بناي عهدي را اس��توار س��اختند كه 
تندبادهاي حوادث روزگار و فراز و نش��يب هاي تاريخ قادر به رخنه در آن 
نيست. از همين رو اينان نام خويش را با حضور در خيل عاشوراييان جاودانه 
كردند و ديگران پس از خود را نيز متذكر اين معنا نمودند كه براي جاودانگي 
و نيك سرانجامي راهي جز بودن در خيل عاشوراييان و ماندن در ميان آنان 

تا آخرين لحظه از حيات نيست. 
اينان به ما آموختند كه دوستي اهل بيت)ع(، رمز ماندگاري است و پرورش 
نسل عاشورايي تكليفي كه اگر بر زمين بماند نيك بختي و اقبال از بشر روي 
برمي گرداند؛ چنان كه خود از معلم بزرگ دشت كربال، حسين بن علي)ع(، 
آموخته بودند كه عاشق صادق پاك باخته اي است كه در همه هستي جز 

حضرت دوست و تمناي او هيچ نمي شناسد. 
حسين)ع(، نشان داده بود كه كسي را دوست مي دارد كه مي ارزد تا ابداالباد 
براي او در ميانه ميدان كربال ماند و جنگيد. چنان كه او نيز ماند، جنگيد و به 

تمامي مفسر معني عشق، عبوديت و آزادگي شد. 
در بخشي از كتاب زنان عاشورايي مي خوانيد:

عبداهلل بن الحسن از مادرش فاطمه بنت حسين)ع( روايت مي كند كه گفت: 
غارتگران به خيمه ما آمدند، آنگاه كه من دختربچه اي بودم و خلخالي از طال 
به پا داشتم. مردي خلخال را از پايم درآورد و گريه مي كرد. گفتم:  اي دشمن 
خدا چرا گريه مي كني؟ گفت: چرا گريه نكنم در حالي كه دختر رس��ول 
خدا)ص( را غارت مي كنم. گفتم: غارت نكن. گفت: ترسم اگر من غارت نكنم 

ديگري بيايد و بگيرد. 
فاطمه گويد: همه چيز را به غارت بردند، حتي پارچه هاي سر ما را بردند. 

در حياه الحسين)ع( آمده است: پس از شهادت امام حسين)ع( سپاه كوفه، به 
خيمه ها حمله كرده، ضمن به آتش كشيدن آنها، هرچه در خيمه ها بود غارت 

كردند و از گوش ها و پاهاي اطفال گوشواره و خلخال بيرون آوردند. 
از فاطمه صغري دختر امام حسين)ع( نقل شده است كه پس از شهادت 
امام)ع(، يكي از سواران سپاه عمر سعد به طرف او كه جلوي يكي از خيمه ها 
ايستاده بود حمله ور مي شود و با نيزه به او ضربتي مي زند كه بر زمين خورد، 

آنگاه گوشواره از گوشش مي كند و خون جاري مي شود.

در نگاه نخست اليحه    ذره بین 
صيانت، كرامت و تأمين 
امنيت بانوان در برابر خش��ونت، اليحه اي پربار به نظر 
مي رسد كه به بسياري از ابعاد خشونت عليه زنان توجه 
داشته و مي خواهد اين چالش را به شكلي ريشه اي حل و 
فصل كند؛ به همين خاطر هم اين موضوع را از زواياي 
مختلفي مورد بررسي قرار داده و دستگاه هاي مختلف و 
متعددي را پاي كار آورده اس��ت. با تمام اينها اما اگر به 
قفسه لوايح و قوانين باالدس��تي حوزه زنان و خانواده و 
شايد تمامي حوزه ها، سري بزنيم با لوايحي از اين دست 
مواجه مي شويم كه خيلي هايشان در اين قفسه ها خاك 
مي خورند بي آنكه هيچگاه مجالي براي اجرا شدن يافته 
باشند. بنابراين اصلي ترين نكته اي كه در اين ميان جلب 
توجه مي كند آن است كه آيا اليحه اي كه در آن حتي 
مواردي مانند بيمه زنان، تأمين پوش��ش فراگير بيمه 
درماني زنان خانه دار و كاهش ساعت كاري يا شناور شدن 
ساعت كاري بانوان شاغل براي رسيدگي به خانواده را 
مدنظر قرار داده است هيچ گونه ضمانتي براي اجرايي 
شدن همه اين موارد دارد يا همچون بسياري از لوايح، 
قوانين و اسناد موجود تنها به بيان موضوعاتي جذاب و 
اميدبخش بسنده كرده است كه هيچگاه در مسير اجرايي 
شدن قرار نمي گيرند. پاسخ به اين سؤال را شايد بتوان در 

فصل دوم همين اليحه جست وجو و پيدا كرد. 
در فصل دوم اين اليحه به تش��كيالتي اشاره شده كه 

بناست تا تكاليف مندرج در اين قانون و هماهنگي در 
اجراي آن را پيگيري كن��د. در اين اليحه كميته اي به 
نام كميته ملي »صيانت، كرامت و تأمين امنيت بانوان« 
پيش بيني شده كه قرار است زيرمجموعه شوراي عالي 
پيشگيري از وقوع جرم، موضوع قانون پيشگيري از وقوع 
جرم، مصوب ۱۳۹۴ باشد. اين كميته بناست تا وظايف 
مرتبط با پيگيري و اجراي اين اليحه را در دس��تور كار 
قرار دهد و اجرايي كند.  نخستين وظيفه كميته ملي 
»صيانت، كرامت و تأمين امنيت بانوان«، تهيه و تنظيم 

راهبردها، برنامه ها، خط مشي ها و تعيين اولويت ها در 
راستاي موضوع قانون و ارائه به شوراي عالي پيشگيري از 

وقوع جرم براي تصويب است. 
انجام مطالعات نظري و تحقيقات آم��اري و اطالعاتي 
درباره عوامل، ماهيت، شدت، فراواني و نتايج خشونت 
عليه بانوان و ميزان تأثير اقدامات پيشگيرانه و حمايتي 
مانند جبران خسارت با همكاري مراكز علمي و تحقيقاتي 
موضوع ديگري است كه كميته ملي »صيانت، كرامت و 

تأمين امنيت بانوان« وظيفه دارد آن را پيگيري كند. 

تحقيقات و پايش مستمر به منظور پيش بيني مصاديق 
جديد موضوع اين قانون و ارائه به شوراي عالي پيشگيري 
از وق��وع جرم به صورت س��االنه جه��ت تصويب براي 
پيشگيري و عنداالقتضاي جرم انگاري مطابق مقررات 
مربوط و انسجام بخشي برنامه ها و اقدامات دستگاه ها و 
نهاد هاي مرتبط با اهداف و وظايف مندرج در اين قانون از 

وظايف ديگري است كه اين كميته بر عهده دارد. 
عالوه بر اينها اين كميته بايد با ايجاد فضاي گفتماني در 
راستاي حفظ كرامت زن در چارچوب هاي بومي ايراني 
اسالمي و مقابله با گفتمان هاي معارض موضوع قانون، 

فضاي اجتماعي را براي اجراي آن آماده نمايد. 
تأييد محتواي آموزش هاي عمومي و تخصصي موضوع 
اين قانون و نظارت بر اجراي آن نيز از موارد ديگري است 
كه عالوه بر كمك به ايجاد فضاي گفتماني در راستاي 
حفظ كرامت زنان مي تواند زمينه ساز اجراي بهتر اين 
قانون شود. ارائه پيشنهاد هاي اصالحي و مشاركت در 
فرآيند تدوين پيش نويس قوانين و مقررات مربوط به 
اهداف اين قانون و ايجاد نظام جامع اطالعات درخصوص 
وضعيت خشونت عليه بانوان از ديگر وظايف اين كميته 
است كه عالوه بر ترسيم وضعيت فعلي كشور مي تواند 

نقشه راه آينده را نيز روشن كند. 
ايجاد زمينه هاي همكاري با نهاد هاي دولتي و غيردولتي 
و مردم نهاد و سازمان هاي بين المللي و پايش، نظارت و 
ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي ذيربط در سطوح 

ملي و استاني در راستاي تحقق اهداف و وظايف مندرج 
در اين قانون هم از ديگر وظايف كميته ملي »صيانت، 
كرامت و تأمين امنيت بانوان« است كه ضمانت اجرايي 

جدي تري را براي اين اليحه فراهم مي آورد. 
كميت��ه مذك��ور در كنار تمام��ي اينها موظف اس��ت 
گزارش هاي جامع، ادواري، موردي و ارائه آن به شوراي 

عالي پيشگيري از وقوع جرم را تهيه كند. 
دستگاه هاي ذيربط اين قانون مكلفند گزارش ادواري و 
ساالنه از روند اجراي اين قانون را در نظام جامع اطالعاتي 

ثبت نمايند. 
معاونت پيش��گيري از وقوع جرم قوه قضائيه به عنوان 
رئيس كميته ملي »صيانت، كرام��ت و تأمين امنيت 
بانوان« اس��ت و معاون دادس��تان كل كش��ور، معاون 
رئيس جمهور در امور بانوان و خان��واده و معاونان تمام 
وزارتخانه ها به همراه معاون سازمان صدا و سيما، رئيس 
سازمان بهزيستي كشور، رئيس پليس پيشگيري نيروي 
انتظامي، رئيس س��ازمان زندان ها و اقدامات تأميني، 
رئيس سازمان پزش��كي قانوني، رئيس كانون وكالي 
دادگس��تري و رئيس مركز وكال، كارشناسان رسمي و 

مشاوران خانواده قوه قضائيه. 
سه نفر نماينده از تشكل هاي مردم نهاد فعال در حوزه 
بانوان و دو نفر از اساتيد برجسته حوزه علميه قم با معرفي 
مدير حوزه هاي علميه در زمينه هاي حقوق، مطالعات 

بانوان و جامعه شناسي يا روان شناسي هستند.

ريشه هاي اليحه تأمين امنيت زنان به دولت نهم و دوره 
معاونت مري��م مجتهدزاده بازمي گ��ردد؛ اليحه اي كه 
دولت يازدهم و در زمان معاونت شهيندخت موالوردي 
به شكلي جدي تر از قبل و البته با تغييراتي پيگيري شد. 
اليحه جديد اما پر از اشكاالت مختلف بود؛ ايراداتي كه 
اغلب كارشناسان حوزه خانواده و حقوقدانان را به شكل 
متفق القول در برابر اين اليحه قرار مي داد. حبس زدايي 
و برهم زدن بنيان خانواده به واس��طه جرم انگاري هاي 
افراطي كه در اين اليحه ديده ش��ده ب��ود اصلي ترين 
انتقاداتي ب��ود كه اليح��ه تأمين امني��ت را اليحه اي 
غيرقابل تصويب و اجرا مي كرد. سرانجام اين اليحه بعد 
از چندين بار دست به دست شدن به قوه قضائيه رفت تا 
اين بار از منظر حقوقي و قضايي اصالح و پااليش شود. 

ماحصل اين اصالحات متن اليح��ه صيانت، كرامت و 
تأمين امنيت بانوان در برابر خش��ونت است كه حاال به 
 معاونت امور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري تحويل 

داده شده است. 
  حف�ظ كرام�ت زن و خانواده با لح�اظ ادبيات 

حقوق اسالمي
حجت االسالم مصدق، معاون حقوقي قوه قضائيه درباره 
اصالحات صورت گرفته روي اين اليحه اينگونه توضيح 
مي دهد: »اليحه صيانت، كرامت و تأمين امنيت بانوان 
در برابر خشونت« پس از بررس��ي هاي كارشناسي در 
معاونت هاي ذيربط، در جمع مسئوالن عالي و با حضور 
رياست قوه قضائيه مورد بررسي قرار گرفته و نهايي شده 
است و رويكرد اساسي دستگاه قضا در تدوين اين اليحه، 

حفظ كرامت زن و خانواده با لحاظ ادبيات حقوق اسالمي، 
تأمين امنيت زن و خانواده و صيانت از آن بوده است.«

بنا ب��ه تأكي��د وي، قوه قضائي��ه با توجه ب��ه اهميت و 
حساس��يت اين اليحه، اهتمامي ويژه در اين خصوص 
داشته است. معاونت حقوقي دستگاه قضا با هماهنگي 
ساير معاونت هاي ذيربط در قوه قضائيه از جمله معاونت 
فرهنگي و همچنين تعامل بس��يار خوب و س��ازنده با 
معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و اساتيد 
و صاحب نظران دانشگاهي و حوزوي اين اليحه را مورد 

بررسي مجدد و كارشناسي تخصصي قرار داد. 
  اليحه اي بومي و متناس�ب با فرهنگ ايراني 

و اسالمي
غالمحسين اس��ماعيلي، س��خنگوي قوه قضائيه هم 

درباره اليحه صيانت از كرام��ت و تأمين امنيت بانوان 
در برابر خشونت به دولت تأكيد مي كند: »تنظيم اين 
اليحه كامالً بومي و متناسب با فرهنگ ايراني و اسالمي 
و در راستاي تأمين امنيت بانواني اس��ت كه خود را به 
ارزش هاي اخالقي و ديني جامع��ه و قوانين و مقررات 

پايبند مي دانند.«
به گفته وي اگرچه اين اليحه س��ال هاي قبل ارس��ال 
شده بود اما در دوره جديد براي بررسي و نهايي كردن 
آن اهتمام جدي انجام شد و متن پيشنهادي در حوزه 
معاونت هاي ذيربط قوه قضائيه و با تشكيل كارگروه هاي 
مشترك بين دولت و قوه قضائيه و مركز پژوهش هاي 
مجلس ش��وراي اس��المي و همچني��ن كارگروه هاي 

تخصصي در معاونت حقوقي قوه قضائيه بررسي شد. 

س��خنگوي قوه قضائيه تأكيد مي كند: »در اين اليحه 
تش��كيل يك كميته ملي با حض��ور نمايندگان بيش 
از ۲۰ دس��تگاه مختلف كش��ور و زيرمجموعه شوراي 
عالي پيش��گيري از وقوع جرم قوه قضائيه و همچنين 
تشكيل صندوقي با عنوان حمايت از بانوان پيش بيني 

شده است.«
به گفته وي كاركرد اين صندوق براي مواردي اس��ت 
كه خس��ارت يا آس��يبي به بانوان جامعه وارد مي شود 
و اين بانوان به خاطر عدم دسترس��ي يا عدم توان وجه 
امكان خس��ارت از ناحيه جرم نتوانند خس��ارت خود 
را دريافت كنن��د، از محل اعتب��ارات صندوق حمايت 
 از بانوان، جب��ران خس��ارت و ضرر و زيان ه��اي وارده 

پرداخت مي شود.

اليحه صيانت، كرامت و تأمين امنيت بانوان در برابر خشونت حول 
هفت هدف اصلي و محوري تهيه و تنظيم شده است.

اول: تأمين امنيت و صيانت از كرامت بانوان. 
دوم: تحكيم مباني خانواده و حفاظت از كيان آن. 

سوم: افزايش س��طح آگاهي عمومي و آموزش هاي اختصاصي در 
زمينه مقابله با بزه موضوع اين قانون. 

چهارم: توسعه دانش و فناوري در زمينه عدالت اجتماعي و صيانت از 
كرامت بانوان و حفظ نظام خانواده. 

پنجم: ارتقاي ش��اخص هاي دادرسي اسالمي و عادالنه درخصوص 
بانوان موضوع اين قانون. 

ششم: پيشگيري از جرائم خشونت آميز عليه بانوان. 
هفتم: حمايت از بانوان بزه ديده يا در معرض بزه ديدگي. 

يكي از مهم ترين ويژگي هاي اين اليحه كه نش��ان دهنده تدوين و 

تنظيم آن بر مبناي اصول و ارزش هاي بومي و ملي ايراني- اسالمي 
است توجه خاص اين اليحه به موضوع خانواده است به گونه اي كه 
اگرچه در نخستين هدف از اليحه صيانت، تأمين امنيت و صيانت از 
كرامت بانوان مورد توجه قرار گرفته اما بالفاصله در كنار اين تأمين 
امنيت مباني تحكيم خان��واده و حفاظت از كي��ان آن مورد تأكيد 
قرار گرفته اس��ت. همچنانكه در هدف چهارم نيز عدالت اجتماعي 
و صيانت از كرامت بانوان در كن��ار حفظ نظام خانواده قرار گرفته تا 
اهميت كانون خانواده را در حفظ كرامت و صيانت از حقوق زنان در 
نظر بگيرد. به عبارت ديگر هرچند اليحه صيانت بنا دارد امنيت زنان 
را تأمين كند و مانع از بروز خشونت عليه آنان شود اما برخالف اليحه 
قبلي كه به اسم تأمين امنيت زنان، زن و شوهر را در مقابل يكديگر 
و كانون خانواده را در مع��رض تهديد قرار مي داد در اليحه جديد بر 
حفظ كيان و انسجام خانواده تأكيد شده است. بديهي است در يك 

خانواده مستحكم و سالمت امنيت تمام اعضاي خانواده ازجمله زنان 
هم تأمين شده و از حقوق آنها صيانت مي گردد. 

پيشگيري از جرائم خش��ونت آميز عليه بانوان و حمايت از بانوان 
بزه ديده نيز از ديگر بخش هاي مهمي اس��ت كه در اليحه صيانت 
مورد توجه قرار گرفته و موجب مي شود تا اين اليحه در كنار مقابله 
با جرائمي ك��ه در اين حوزه اتفاق مي افتد، پيش��گيري و حمايت 
از آس��يب ديدگان را هم مد نظر داش��ته باش��د و چرخه اي كامل 
براي مقابله با آس��يب هاي اجتماعي ناش��ي از خشونت عليه زنان 
را ارائه كند كه ش��امل پيش��گيري، مجازات خاطيان و حمايت از 

آسيب ديدگان است. 
افزايش س��طح آگاهي عمومي و آموزش هاي اختصاصي در زمينه 
مقابله با بزه موضوع اين قانون نيز از مباحث مهم ديگري است كه اين 
قانون را جامع االطراف تر مي كند. اهميت اين هدف در آن است كه 

وقتي افراد از حقوق و مسئوليت هاي خود آگاهي داشته باشند كمتر 
مرتكب بزه مي شوند و كمتر زير بار فشار و ظلم مي روند. بر اين اساس 
توجه به آموزش و باال بردن سطح آگاهي عمومي در حوزه صيانت 
از حقوق زنان مي تواند در كاهش و پيشگيري از بزه هاي اين حوزه 

بسيار تأثيرگذار باشد. 
اين اليحه اما بازبيني ش��اخص هاي دادرس��ي اس��المي و عادالنه 
درخصوص بانوان را هم مد نظر قرار داده و بنا دارد تا اين شاخص ها 

را ارتقا دهد. 
همه اين موارد مزيت هايي است كه اليحه صيانت از كرامت تأمين 
امنيت بانوان در برابر خشونت را به عنوان اليحه اي درخور و متناسب 
با فرهنگ بومي و ارزش هاي ملي كش��ورمان مطرح مي كند. تنها 
ابهامي كه در اين زمينه باقي مي ماند ضمانت اجرايي اين اليحه است 

كه البته به نظر مي رسد براي آن هم فكرهايي شده است.

نقش پررنگ خانواده در محورهاي هفت گانه اليحه صيانت

پنجره


