
پیش��ینه الیحه ای برای صیانت از حق��وق و تأمین 
امنیت زنان به 10 سال قبل بازمی گردد. سال 1389 
و در دولت دهم، این الیحه در 9۲ ماده تنظیم ش��د 
اما به ثم��ر نرسید. با روی کار آم��دن دولت یازدهم 
شهیندخت موالوردی معاون زنان و خانواده رئیس 
جمهور پیگیر این الیحه شد؛ الیحه ای که با الیحه 
اولیه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تفاوت های 
بسیاری داشت و نظر کارشناسان حوزه زنان و حقوق 
را تأمی��ن نمی ک��رد. جرم انگاری گس��ترده یکی از 
مهم ترین ایراداتی بود که بر نسخه ارائه شده از الیحه 
تأمین امنیت زنان در دولت یازدهم وارد بود. بر همین 
اساس هم این بار قوه قضاییه وارد میدان شد تا کاری 
را که سه دولت نتوانسته بودند به سرانجام برسانند 
نهایی کند و با ساعت ها کار کارش��ناسی و برطرف 
کردن ایرادات وارده نسخه ای دیگر از الیحه تأمین 

امنیت زنان در برابر خشونت ارائه شد.
اواخر شهریور ماه سال گذشته بود که قوه قضاییه با 
اصالح الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت آن 
را به الیحه »صیانت، کرام��ت و تأمین امنیت بانوان 

در برابر خش��ونت« تغییر داد. الیحه اصالح ش��ده 
دارای 77 بند است و از نگاه بسیاری از کارشناسان 
حقوقی عالوه بر اینکه ایرادات الیحه قبلی در افزایش 
جرم انگاری ها را ن��دارد، الیحه ای جامع تر است و به 
ابعاد بیش��تری از مسئله خش��ونت علیه زنان توجه 
کرده است. استقبال از الیحه صیانت از حقوق بانوان 
تا بدانجا بود که فراکسیون زنان مجلس در دیدار با 
سیدابراهیم رئیسی ریاست قوه قضاییه بابت تدوین 
و ارائه این الیحه با اهدای لوحی تقدیر کردند. نقاط 
قوت این الیحه نس��بت به الیحه قبل��ی حتی مورد 
تأیید منتقدان قرار گرفت به گونه ای که شهیندخت 
موالوردی مع��اون حقوقی سابق رئی��س جمهور و 
چهره پرحاشیه حوزه زنان و خانواده هم مهر ماه سال 
گذشته در مصاحبه ای با روزنامه اعتماد درباره الیحه 
اصالحی قوه قضایی��ه گفته ب��ود: »الحاقاتی که در 
نسخه انجام شده، یعنی الیحه 50 ماده ای به 77 ماده 
تبدیل شده، بعضاً دارای نوآوری  و ابتکاراتی است که 
حتی از دید دولت هم مغفول مانده بود که باید اینها 

را برجسته و از آنها حمایت کنیم.«

وی که پیش از این خود را مادرخوانده الیحه تأمین 
امنیت زنان در برابر خش��ونت می دانس��ت حاال و با 
ورود کارش��ناسان قوه قضاییه برای رف��ع ایرادات 
الیحه تأمین امنی��ت در مصاحب��ه اش تأکید کرد: 
»تصویب الیحه مقابله با خشونت، برای زنان معجزه 

نمی کند.«
این در حالی است که پیش از این خانم معاون درباره 
الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفته بود: 

»می خواهیم دیگر چهاردیواری اختیاری نباشد!«
پای قوه قضاییه که به میان آمد و الیحه پراش��کالی 
که سه دولت نتوانس��ته بودند به ثمر برسانند وقتی 
از سوی ای��ن قوه اصالح ش��د به یکب��اره همه چیز 
تغییر کرد و دیگر هیچ کس پیگیر سرنوشت الیحه 
»صیانت، کرامت و تأمی��ن امنیت بان��وان در برابر 
خشونت« که حاال در دولت معطل مانده است، نشد. 
ماجرا آن قدر طول کشید تا با یک قتل خانوادگی پر 
سر و صدا جای خالی قانونی ب��رای حمایت از زنان 
در برابر خش��ونت بیش از پیش احساس شود؛ قتل 

رومینای 14 ساله به دست پدرش!

ماج�رای قت�ل دختر 14 س�اله تالش�ی از س�وی 
پدرش حادثه تلخی اس�ت که از برخ�ی چالش ها 
و خأله�ای قانون�ی در کش�ور حکای�ت دارد.
در کشور ما تالش های زیادی شده تا زنان تحت پوشش 
قانون حمایتی ویژه ای قرار بگیرند. الیحه حمایت از زنان 
در برابر خش��ونت از دولت دهم و از زم��ان حضور مریم 
مجتهدزاده در سمت معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور 
کلید خورد و بعدها ای��ن الیحه به معاون��ت زنان دولت 
یازدهم رسید اما تغییراتی که در ای��ن الیحه اتفاق افتاد 
و جرم انگاری های شدید آن موجب شد تا الیحه حمایت 
از زنان در برابر خشونت سال ها میان دولت، قوه قضاییه و 
مجلس دست به دست شود و به نتیجه نرسد. در نهایت این 
قوه قضاییه بود که با اصالح الیح��ه و تبدیل آن به الیحه 
»صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت« 
توانست با جلب نظر منتقدان و نمایندگان مجلس گامی 
بلند در راستای تصویب الیحه ای ب��رای حمایت از زنان 
بردارد اما نگاه های سیاسی به الیحه صیانت از حقوق بانوان 
مانع به ثمر رسیدن این الیحه ش��ده است. ماجرای قتل 
رومینا و ابعاد اجتماعی آن اما دولت را بر آن داشته تا برای 
پاسخگویی به افکار عمومی هم شده دست به کار شود و 
سرانجام این الیحه را تعیین تکلیف کند. درخواست برای 
تعیین تکلیف این ماجرا از نخستین جلسه هیئت دولت بعد 

از قتل رومینا از سوی رئیس جمهور، معاون حقوقی وی و 
همچنین معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور انجام شد. 
بر این اساس پس از حدود 9 ماه از ارسال »الیحه صیانت، 
کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت« به دولت، 
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمه��وری از هیئت 

دولت درخواست کرد این الیحه را خارج از نوبت بررسی 
کنند. جنیدی با توجه به وقوع شماری خشونت علیه زنان و 
ضرورت وجود قانون جامع برای پیشگیری و برخورد قانونی 
با این پدیده از هیئت دولت درخواست کرد تا بررسی الیحه 
صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که 

چندی پیش با تغییراتی از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال 
شده است، خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد. معاون 
رئیس جمهوری در امور زن��ان و خانواده هم در توئیتی از 
مطرح شدن ماجرای قتل رومینا در هیئت دولت خبر داد 
و تصریح کرد که خواستار بررسی الیحه تأمین امنیت زنان 

خارج از نوبت شده است.
 حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری 
هم در جلسه هیئت دولت با ابراز تأسف از خشونت خانگی 
در تالش، دستور تسریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت 
را صادر کرد. دستور برای تسریع در بررسی الیحه »صیانت، 
کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت« در جلسه 
هیئت دول��ت در حالی اتف��اق می افتد ک��ه خطاب این 
درخواست ها و دستورها برای تسریع در رسیدگی به این 
الیحه خود معاونت زنان و معاونت حقوقی رئیس جمهور 
هس��تند و در واقع اعضای هیئت دولت به جای توضیح 
درباره چرایی این همه تعل��ل در تصویب الیحه ای که به 
اندازه کافی در دولت، مجلس و قوه قضاییه چکش خواری 
شده است، دنبال مقصر می گردند و با درخواست تسریع 
در رسیدگی که معلوم نیست مخاطبش چه کسی است 
می خواهند در عمل فرافکنی کنند و مسئولیت جای خالی 
قانونی برای حمایت از زنان در برابر خش��ونت را به گردن 

کس دیگری بیندازند.

همه مقصران خشونت علیه زنان
پرونده »جوان« درباره جای خالی الیحه »صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت«

جای خالی الیحه صیانت از حقوق زنان در برابر خشونت 
رئیس جمهور، معاون حقوقی وی و معاونت زنان و خانواده خواستار تسریع در بررسی الیحه ای شدند که خودشان باید آن را بررسی و تصویب کنند 

پشتوانه ای برای تأمین امنیت 
زنان درخانه و جامعه 

با انتشار نسخه اصالح شده الیحه تأمین امنیت زنان 
در برابر خشونت با نام الیحه صیانت کرامت و تأمین 
امنیت بانوان همه تص��ور می کردند تصویب قانونی 
برای حمایت از زنان در برابر خش��ونت به ایس��تگاه 
آخر رسیده است. رفع جرم انگاری های وسیع الیحه 
تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از یک سو و تمرکز 
بر موضوع خانواده از سوی دیگر از نقاط قوت الیحه 
جدید به حس��اب می آید. عالوه بر این، الیحه بحث 
خش��ونت های اجتماعی علیه زنان را نیز به شکلی 

جدی مورد توجه قرار داده است.
همچنین این الیحه به شکل کاماًل بومی و متناسب 
با فرهنگ ایرانی و اسالمی طراحی و تدوین ش��ده 

است.
الیحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر 
خش��ونت حول هفت هدف اصلی و محوری تهیه و 

تنظیم شده است.
اول: تأمین امنی��ت و صیانت از کرامت 

بانوان.
دوم: تحکیم مبان��ی خانواده و حفاظت 

از کیان آن.
س�وم: افزایش سطح آگاهی عمومی و 
آموزش های اختصاصی در زمینه مقابله 

با بزه موضوع این قانون.
چهارم: توسعه دانش و فناوری در زمینه 
عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان 

و حفظ نظام خانواده.
پنج�م: ارتقای ش��اخص های دادرسی 
اسالمی و عادالن��ه درخص��وص بانوان 

موضوع این قانون.
ششم: پیشگیری از جرائم خشونت آمیز 

علیه بانوان.
هفتم: حمای��ت از بان��وان بزه دیده ی��ا در معرض 

بزه دیدگی.
در این الیحه تش��کیل ی��ک کمیته مل��ی با حضور 
نمایندگان بیش از ۲0 دستگاه مختلف و زیرمجموعه 
شورای عالی پیش��گیری از وقوع جرم قوه قضاییه و 
همچنین تشکیل صندوقی با عنوان حمایت از بانوان 

پیش بینی شده است.
بر این اساس اگر خس��ارت یا آسیبی به بانوان وارد 
شود و آنان به خاطر عدم دسترسی یا عدم توان وجه 
امکان خس��ارت از ناحیه جرم نتوانند خسارت خود 
را دریافت کنند، از محل اعتبارات صندوق حمایت 
از بانوان، جبران خس��ارت و ضرر و زیان های وارده 

پرداخت می شود.
فصل چهارم و پنجم این الیحه جرایم علیه حقوق و 
تکالیف خانواده و مجازات ه��ا و آیین دادرسی آن را 

مورد اشاره قرار داده است.
در فصل چه��ارم و در تبیین جرای��م، مجازات ها و 
آیین دادرسی ابتدا جرایم علیه تمامیت جس��مانی 
زنان مورد توجه قرار گرفت��ه و در بخش دوم جرایم 
علیه حیثیت معنوی و روانی بان��وان را مورد توجه 

قرار داده است.
بخش سوم از فصل چه��ارم هم به جرایم علیه عفت 
و اخالق عموم��ی پرداخته است و بخ��ش چهارم از 
این فصل به جرایم علیه حق��وق و تکالیف خانواده 

می پردازد.
ماده 53 این الیحه می گوید: »سوءاستفاده از حقوق 
ناش��ی از والیت، قیمومت، وصای��ت و سرپرستی از 
طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طالق بدون رضایت 
به هر دلیل از جمله حل و فصل اختالفات مانند ازدواج 
مبادله ای، ازدواج ناش��ی از خون بس ی��ا اختالفات 
خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا 

جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.«
بر اساس تبصره این ماده هم چنانچه ولی، قیم، وصی 
و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هر ش��خصی بدون 
رابطه والیت قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب 
جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم 

می شود.
طبق م��اده 54 نیز هر کس با اجب��ار، اکراه، تهدید، 
فریب، اغفال، تحریک، سوءاستفاده از قدرت و تشویق 
موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات های 
درجه هفت محکوم می شود. در مواردی که محیط 
خانه موجب خطرات جنسی، جسمی و روانی بوده 
و تالش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از 
زن در برابر این خطرات باش��د، مش��مول حکم این 

ماده نیست.
بخش پنجم از فصل چهارم الیحه صیانت، کرامت و 
تأمین امنیت بانوان هم درباره جرایم علیه حقوق و 

آزادی های مشروع زن است.
عالوه بر اینها این الیح��ه تکالیف تمام دستگاه ها را 
هم در حوزه زنان و خانواده مشخص کرده است. از 
سوی دیگر با عضویت تم��ام سازمان ها و نهادهای 
مس��ئول در کمیته ملی »صیانت، کرامت و تأمین 
امنیت بانوان« ضمانت اجرای��ی این الیحه بیش از 
پیش تأمین می شود چراکه دستگاه های مذکور در 
این قانون موظفند گزارش عملکرد ساالنه خود را تا 
اردیبهش��ت ماه سال بعد به کمیته ملی ارائه کنند، 
در صورت عدم ارائه گزارش یا گزارش خالف واقع و 
غیرمستند به تشخیص کمیته ملی، به عنوان تخلف 
اداری محسوب شده و مشمول مقررات مندرج در 

قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد شد.
بنابراین با نگاه��ی اجمالی به ای��ن الیحه می توان 
دریافت الیحه صیانت کرامت و تأمین امنیت بانوان 
می تواند پش��توانه ای برای تأمین امنی��ت زنان در 
خانواده و جامعه باشد و اگر تصویب شود شاید بتواند 
نقش بازدارندگی از فجایعی همچ��ون قتل رومینا 

اشرفی را هم داشته باشد. 

تقارن قتل رومینا و آغاز به کار 
مجلس یازدهم تلنگری به قانونگذاران

 برای ایفای نقش نظارتی

مأموریت مجلس یازدهم
برای پیگیری 

سرنوشت الیحه صیانت
 محمدمهدی نیک ضمیر

فراکس��یون زنان مجلس دهم همیش��ه خبرساز 
بود. اعضای این فراکس��یون همواره وقتی تریبون 
می یافتند به دنبال مطرح کردن مطالباتی 
همچون ورود زنان به ورزشگاه ها بودند! 
و آنچنان بر مطالبه نمایی این مسئله از 
سوی جامعه زنان تأکید داش��تند و آن 
را برجس��ته سازی می کردن��د که تصور 
می شد تنها چالش موجود برای جامعه 
زنان در کش��ورمان همین حضور آنان 
در استادیوم های ورزش��ی و تماش��ای 

مسابقات فوتبال است.
افزایش حداقل سن ازدواج هم یکی دیگر 
از موضوعات��ی بود که بخ��ش عمده ای 
از وقت و انرژی مجل��س دهم را به خود 
اختصاص داد و اعضای فراکسیون زنان 
مجلس برای به نتیجه رسان��دن این هدف از هیچ 
تالشی فروگذار نکردند و حتی به سراغ علمای حوزه 
علمیه رفتند تا برای محدود کردن ازدواج و افزایش 

حداقل سن ازدواج مجوز شرعی بگیرند.
بر این اس��اس بنا بود تا حداقل س��ن ازدواج به 18 
سال افزایش یابد اما این ماجرا در نهایت به نتیجه 
نرسید. از نگاه این فراکسیون 13 ساله ها کودکند و 
اگر در شرایط ازدواج قرار بگیرند و بخواهند ازدواج 

کنند کودک همسری رخ داده است.
از سوی دیگر اما همین نماین��دگان طرح اعطای 
تابعیت به فرزندان ناشی از مادران ایرانی و پدران 
غیرایرانی و من��وط کردن این اعط��ای تابعیت به 
ازدواج ش��رعی را بدون توج��ه به تبع��ات آن در 
سرنوش��ت زنان و دختران ایران��ی و حتی خرید و 
فروش آنها در مناطق محروم برای به دست آوردن 
مجوز اقامت دائم ایران تصوی��ب کردند و از آن به 
عنوان دست��اوردی مهم در حوزه زن��ان و خانواده 
و برگ برن��ده ای در کارنامه عملک��ردی خود یاد 
کردند. این در حالی است که طرح اعطای تابعیت 
به فرزن��دان م��ادران ایرانی و پ��دران غیرایرانی و 
مشروط کردن آن به ازدواج شرعی، دختربچه های 
زیادی را با اندک مبلغی به عنوان مهریه یا شیربها 
به عقد مردان غیرایرانی درم��ی آورد که به دنبال 
گرفتن اقامت دائ��م در ایرانند و بعد از دریافت این 
مجوز اقامت معلوم نیست سرنوشت این دخترکان 

چه خواهد شد.
اما وقتی همی��ن دخت��ران 14، 15 ساله بخواهند 
به ش��کل رسمی و قانون��ی با پس��ر هموطن خود 
و تحت نظارت خان��واده زندگی تش��کیل بدهند، 
نامش را کودک همسری می گذارند و آن را محکوم 

می کنند.
ماجرای رومینا 14 سال��ه و عالقه مندی اش به یک 
پسر در این سن گواهی بود بر اثبات این ماجرا که 
بلوغ جنسی هم در کنار بلوغ جسمی اتفاق می افتد 
و یک دختر 14 ساله ه��م می تواند آمادگی ازدواج 

داشته باشد.
داستان زندگی رومینا اگر به جای تراژدی عش��ق، 
فرار و قتل از س��وی پدر ب��ه ازدواج در 14 سالگی 
ختم می شد، بس��یاری از فعاالن فمینیست حوزه 
زن��ان در مواجهه ب��ا آن تالش هایش��ان را برای به 
کرسی نش��اندن طرح افزایش حداقل سن ازدواج 
بیش��تر می کردند و با در دست گرفت��ن بوق های 
رسانه ای ش��ان فریاد تظلم خواهی علیه پدری سر 
می دادند که دخت��رش را در 14 سالگ��ی به خانه 
بخت فرستاده و یک کودک همسری دیگر را شکل 

داده است.
حاال رومینا 14 ساله به جای لب��اس سفید بخت، 
کفن پوش راهی خانه ابدی اش ش��ده و فرصتی که 
فراکس��یون زنان مجلس دهم ب��رای مطالبه امور 
مهم تر حوزه زن��ان همچون مطالبه سرنوش��ت و 
تصوی��ب نهایی الیح��ه صیانت، کرام��ت و تأمین 
امنیت زنان داشت از دست رفته است؛ الیحه ای که 
می توانست مانع شکل گیری خشونت علیه رومینا 
و مرگ او ش��ود. اما با سکوت و انفع��ال نمایندگان 
مجلس دهم و به خصوص فراکس��یون زنان که با 
وجود تمام اختالف نظرهایشان با قوه قضاییه بابت 
تدوین این الیحه از رئیس قوه قضاییه تقدیر کردند، 

دولت 9 ماه این الیحه را معطل نگه داشت.
حاال تقارن حادث��ه تلخ قتل رومینا ب��ا آغاز به کار 
مجلس یازدهم، ضمن ی��ادآوری الیحه ای که در 
صورت تصویب و ابالغ می توانست مانع بروز چنین 
حادثه ای ش��ود آزمونی جدی را پیش پای اعضای 

منتخب خانه ملت در دور جدید می گذارد.
بدیهی است مجلس می تواند ب��ا ابزارهای نظارتی 
که در اختیار دارد سرنوشت الیحه صیانت، کرامت 
و تأمین امنی��ت بانوان را از دول��ت پیگیری کند و 
به مردم ه��م گزارش بدهد، پی��ش از آنکه تراژدی 

رومیناهای دیگری اتفاق بیفتد.
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الیحه ای که به مجلس دهم نرسید 
الیحه »صیانت، کرام��ت و تأمین امنی��ت بانوان در برابر خش��ونت« اصالح 
ش��ده الیحه تأمین امنیت زنان علیه خش��ونت از سوی قوه قضاییه مبتنی بر 
واقعیت هایی است که با توج��ه به مراجعات و پرونده ها و مش��کالت حقوقی 
و قانونی اصالح ش��ده است. این الیحه هم به لحاظ دایره ش��مول گسترده تر 
است و هم از این جه��ت که موارد مورد توجه آن محدود به جرائم نمی ش��ود 
الیحه بهتری است و در آن مس��ئولیت های هم��ه دستگاه های اجرایی احصا 

ش��ده است. این الیحه از منظر ضمانت اجرایی ه��م الیحه ای قابل دفاع اس��ت و ضمانت اجرایی های 
کافی از باب مس��ئولیت های مدنی و کیفری برای اش��خاصی که مرتکب نقض حقوق بانون شوند و یا 
دستگاه های اجرایی و متولیان صیانت از حقوق بانوان رویکرد هایی برای الزام آنها و برخورد با خاطیان 
پیش بینی شده است. اگر  این الیحه به مجلس دهم می رسید به طور یقین با اولویت بررسی می شد. 
درباره موضوع بررسی دوباره این الیحه در دولت هم باید گفت، در موضوعات این چنینی اصل قضیه به 
نظر قوه قضاییه بازمی گردد. بنابراین همان طور ک��ه دولت توقع دارد مجلس در لوایحش خیلی دست 
نبرد، دولت نیز نباید در لوایحی که قوه قضاییه ارسال می کند خیلی دست نبرد. بر این اساس نقشی که 
در چنین مواردی برای دولت ذکر شده به عنوان رابط است و خیلی بررسی نمی شود که بخواهد در آن 

دخل و تصرف داشته باشد.
محمدعلی پورمختار
 نماینده سابق مجلس و دکترای حقوق جرم و جزا

پشت پرده تعلل چند ساله برای تصویب یک الیحه
همه ما می دانیم که طریقه تقنین نس��بت به مراودات سیاست جنایی به چه 
صورت است. یک قانون که به مجلس می رود خام است، سال ها طول می کشد 
و این قانون تبصره و آیین نامه می خورد، اصالح می شود و قانون جدید برایش 
تصویب می شود. در حال حاضر نیز وقتی قوه قضاییه اصالحات قضایی اش را 
روی این الیحه انجام داده و آن را پذیرفته بهتر است اجازه بدهیم این الیحه 
تصویب ش��ود و بعد ها اگر اصالحی الزم بود از طریق ساز و کار های پیش بینی 

ش��ده این اصالحات انجام شود اما با تصویب این الیحه همه حاش��یه سازی ها تمام خواهد شد و شاید 
همین مسئله هم موجب شده تا حاال که الیحه صیانت به یک قدمی تصویب نزدیک شده شاهد برخی 

سنگ اندازی ها باشیم.
اسم زنان در کل دنیا و به خصوص در ایران به مستمسکی برای دستیابی برخی افراد و چهره ها به مطامع 
سیاسی ش��ان تبدیل ش��ده است. برای تصویب الیحه  »صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر 
خشونت«  نیازمند عزمی ملی هستیم و الیحه فعلی نیازی به چکش خواری مجدد ندارد؛ اصاًل مگر چند 

سال باید چنین الیحه ای باقی بماند؟
عدم تصویب الیحه در همان سالی که وارد ایران شد هم به گردن کسانی است که خودشان آن را وارد 

کردند و هم اکنون نیز در پی آنند تا در مسیر تصویب متن جدید سنگ اندازی کنند.
سمیه جاللیان 
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
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زهرا چیذری 

پرونده
مقصران خشونت علیه زنان

الیح�ه »صیانت، کرام�ت و تأمین امنیت بان�وان در برابر 
خشونت« بیش از 9 ماه اس�ت که به دولت فرستاده شده 
تا نهایی و تصویب ش�ود و زنان س�رزمین مان الاقل یک 
قانون حمایتی مختص خودشان داش�ته باشند. در طول 
این 9 ماه اتفاق�ات متع�ددی در حوزه زن�ان رخ داده اما 
قانونی برای حمایت از زنان در برابر این خشونت ها وجود 
نداش�ت. ماجرای قتل رومینا توس�ط پدرش هم یکی از 
این حوادث است. ش�اید اگر دولت برای تصویب و نهایی 
کردن ای�ن الیحه این هم�ه تعلل نمی کرد ام�روز رومینا 
سرنوشتی متفاوت داشت اما سیاست مانع تصویب الیحه 
صیانت شد! حاال و در واکنشی دیرهنگام هم معاون زنان 
و خانواده رئی�س جمهور، ه�م معاون حقوق�ی وی و هم 
شخص رئیس جمهور پیگیر تس�ریع روند بررسی الیحه 
»صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت« 
ش�ده اند؛ الیحه ای ک�ه به دلی�ل تعلل دولت ب�ه مجلس 
دهم قد نداد و ح�اال منتخبان م�ردم در یازدهمین دوره 
مجلس ش�ورای اس�المی مطالبه ای جدی در حوزه زنان 
و خان�واده را پیش رو دارن�د؛ پیگیری سرنوش�ت الیحه 
»صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت.«


