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وﮐﯿﻞ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ – ﻣﻬﺮی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان دارای ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ۷۵۱اﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ۴۱ﻓﺼﻞ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه و در ﺳﺎل ۸۶۳۱آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت در آن ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺻﻮل ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی
زن در ﻗﺎﻧﻮن“ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮدم ﺑﺎ آﻧﻬﺎ و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺮدم دﻻﻟﺖ دارد .در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان
ﻧﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ رﺷﺪ او از ﺣﯿﺚ ﭘﺎﺳﺪاری از ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﮑﺘﺒﯽ و وﻓﺎدار ”اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ داده اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ آن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮد.
اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ رﺷﺪ زن ،ﺳﻼﻣﺖ روح و ﺟﺴﻢ زن ،ﻣﻘﺎم ﻣﺎدری زن ،و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﻋﺎت اﺧﻼق در ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﺎ ﭼﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺪه ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺻﻮل
اﻧﺪازه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﺻﻮﻟﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﯿﻢ و دوﻟﺖ را از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ .ﻃﺮح اﯾﻦ
وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ زﻧﺎن را در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺮﺳﺶ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
ﮐﺪام ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺪرج ﺑﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﮐﺪام ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ را ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد و در ﻣﺪاﻓﻌﺎت ﺧﻮد از زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه
دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﻔﯽ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺮد و ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﯾﺮی زن
 ،ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ و ﻋﺪل و ﻗﺮآن  ،اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ و ﻋﺪل و ﻗﺮآن  ،ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ اﺻﻞ اول
و ﺗﺮوﯾﺞ آن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ.
 ،ﺑﻨﺪ  ۶ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ و ب و ج ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺻﻞ دوم
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﻢ ﮔﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه  ،ﻫﻢ ” ﻧﻔﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﻢ ﮔﺮی و ﺳﺘﻢ ﮐﺸﯽ و ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮی و ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﯾﺮی ”ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻨﺪ ج ﺑﺮ
ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺳﺘﻢ ﭘﺬﯾﺮی  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ورزد
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪﻫﺪ  .زﻧﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ از ﻧﮕﺎه اﯾﻦ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد
زﻧﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﺻﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ
ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان زن و ﻣﺮد اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪاﻟﺖ در آن ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ”  ،ﺑﻨﺪﻫﺎی ۱و ۲و ۹و ۰۱و ۲۱و ۴۱ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺖ  .در ﺑﻨﺪﻫﺎی ۱و ۲و  ۳اﺻﻞ ﺳﻮم
را ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ” ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ” و ” ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ
ﻫﻤﻪ ”ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ” را دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻨﺪ ۴۱اﯾﻦ اﺻﻞ ﺻﺮاﺣﺖ دارد ﺑﻪ ” آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ” ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
زﻧﺎن ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻓﺮاد از زن و ﻣﺮد و اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ و ﺗﺴﺎوی ﻋﻤﻮم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ از را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .ﻟﺬا ﺑﺪون اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ آن
ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﻠﯿﺴﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﻣﺪدﮐﺎری و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ و اورژاﻧﺲ ﻫﺎ و ﭘﺰﺷﮑﺎن و رواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن  ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ  .ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن و وﮐﻼی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺸﻮد  .اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺮﯾﺢ و ﻧﺎﻣﺸﺮوط
ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﻮز ﻻزم ﺑﺮای آراﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و داوﻃﻠﺐ را در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ وارد ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ.

دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﺋﯽ دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺼﺪاق رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ” دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﯿﺮ  ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ وﻇﯿﻔﻪ ای اﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ”  ،اﺻﻞ ﻫﺸﺘﻢ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﻟﺬا ﻫﻤﮕﺎن در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ دارﻧﺪ ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ” ﻣﻨﮑﺮ ” ﮐﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ورزد  ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﮐﺮده و زﯾﺎن ﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ او را ﯾﺎدآور ﺑﺸﻮﻧﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎزوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺴﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ
و ﻣﺪد ﮐﺎری و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ .
ﭘﺎﺳﺪاری از ﻗﺪاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺳﺘﻮاری رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ”  ،ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ اﺻﻞ دﻫﻢ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ”ﺣﻘﻮق و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺘﻮر داده و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮازﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح
زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺻﻞ دﻫﻢ ﺑﺸﻮﻧﺪ  .آن ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ
ﺣﻔﻆ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ”ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺳﻼم ﮔﺮاﺋﯽ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﯽ روﻧﺪ  .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرش ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ
ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ  .در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  ،ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم رواداری ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺸﻮد ؟ ”
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻓﺎرغ از ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﻣﯽ ﭘﺮدازد  ،ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ” .ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم“ اﺻﻮل ۹۱و ۰۲و ۱۲و  ۲۲از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺻﻞ ۱۲ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﻘﻮق ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﺣﯿﺎی ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی زن ﭘﺮداﺧﺘﻪ  .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻬﺎر ﻧﺸﻮد  ،اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻼ اﺟﺮا ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ  .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ  ،اﺣﯿﺎی ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی
زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻞ ۱۲واﺟﺪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﺻﻞ ۸۲و ۹۲و ۰۳و ۱۳و ۴۳و ۵۳و ۶۳و ۷۳و۰۴و ۲۴از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ
ﺣﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ” اﺳﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دوﻣﯽ ﺑﺮ ” ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻫﺮ ﻓﺮد ” ﮐﻪ ” ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ ” اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ  .دو اﺻﻞ ۴۳و  ۵۳ﮐﻪ اوﻟﯽ ﺑﺮ
 ،ﻫﺮ دو ﺑﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ  ” :دﻋﻮا ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﯿﻞ دﻋﺎوی
ﮐﻨﻨﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ از ﻧﯿﺮوی دﻓﺎع ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ”دادﺧﻮاﻫﯽ“ اوﻻ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ در ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ
دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ را ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و از آن ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻘﺎﺿﺎی وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺮد را در
ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ .
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻓﺎه ﻣﺮدم و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﺋﯽ ﻓﺎرغ از ﺟﻨﺴﯿﺖ
در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ دو اﺻﻞ ۳۴و ۶۴ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﺑﺮ آوردن ﻧﯿﺎز ﻫﺎی اﻧﺴﺎن در ﺟﺮﯾﺎن رﺷﺪ  ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ آزادﮔﯽ او ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺑﺮ  :اﺻﻞ ۳۴
 ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ  ،ﻣﺴﮑﻦ  ،ﺧﻮراک  ،ﭘﻮﺷﺎک و ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﻫﻤﻪ .
۳۴ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ  .رﻓﺎه ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪارد  .ﻟﺬا اﺻﻞ  ۳۴رﻓﺎه ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻞ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زن در ﺟﺎی اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎ  ،آزادﮔﯽ  ،و در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺮاﻣﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ اش ﻣﺤﺘﺮم داﺷﺘﻪ ﺑﺸﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ی او از رﻓﺎه و اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺪﺷﻪ وارد ﮐﻨﺪ .
در ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ اﺻﻞ  ،اﺻﻞ  ۶۴ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
و ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ از آﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ  .زﻧﺎن
“ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ دﻋﺎوی و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﺴﺘﺮش و اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و اﻗﺎﻣﻪ ی ﺣﺪود اﻟﻬﯽ ” اﺻﻞ  ۱۶از ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﺑﺮ
ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺻﻞ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﺮ ﺿﺪ زﻧﺎن
ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺎب ﺣﻔﻆ ﺷﺎﻟﻮده ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸﻮد  .ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺻﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻪ زن
ﺑﺎﺷﺪ  ،دﻋﺎوی زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻣﻌﻄﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﻓﻘﻂ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﺬرﻧﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ  .دادﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻗﺎﻧﻮن دارﻧﺪ دﻋﺎوی زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه و دﻓﺎﻋﯿﺎت وﮐﻼی آﻧﻬﺎ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  .ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ  ۱۶اﯾﻦ اﺻﻞ وﻇﯿﻔﻪ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ  .ﺑﺪون اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﺻﻮل در دﻋﺎوی ﮐﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،اﺳﺎﺳﯽ

ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه در ﻣﻘﺎم اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﺑﺮ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ زﻧﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺻﻞ  ۰۹در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮﮐﺲ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ از ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ” اﯾﻦ ﮐﻪ
“ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﺤﺎﮐﻢ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﻮد  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﻋﺎوی آﻧﻬﺎ
ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ  ۰۹ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ  .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮد را در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ .
 :ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
وﻇﺎﺋﻒ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ از ﺣﯿﺚ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت ﻋﻤﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ  .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎ و ﺗﻀﺎدﻫﺎ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﻣﻬﺎر آن ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ  .اﯾﻦ ﻗﻮه ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﯽ از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ وزارت ﺑﺮای اﻣﻮر زﻧﺎن و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ﻻزم ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻘﺪﯾﻢ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﻫﺎﺋﯽ در ﺟﻬﺖ رﻓﺎه و
زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﺑﺮدارد .آﺳﯿﺐ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ زﻧﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮی زﻧﺎن ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،رﯾﺸﻪ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﺸﻮد  ،ﺧﻄﺮات آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .وزارت ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم
ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺪﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ  ،ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﻪ روز
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﺎر  ،ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺪن وﻇﺎﺋﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم و در ﺻﻮرت
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﻣﻬﯿﺎ ﺑﺸﻮد.
وﻇﺎﺋﻒ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ از ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎن ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ  ،واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ  .ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮﺑﯽ از ﺣﯿﺚ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص
ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارد .
وﻇﺎﺋﻒ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ از ﺣﯿﺚ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوی زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی
ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖ ورز و ﻣﺠﺎزات آﻧﻬﺎ ﺷﻤﻪ ای از اﯾﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﺳﺖ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻘﺪﯾﻢ آن ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮه از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
ﺗﻮﺟﻪ داده ﺷﺪ ﮐﻪ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد روﺷﻨﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎوره در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی  ،اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺻﻮل ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد رو ﺑﻪ رو ﺑﺸﻮﻧﺪ  ،ﺑﺮﺧﻮردﺷﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  ،ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻖ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .
در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد آﮔﺎه ﺑﺸﻮد  ،ﺣﺘﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ در رﻓﺘﺎر ﺧﻮد
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن آﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺣﺪود ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ  ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارد
اﺻﻞ ۰۱۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ رﻫﺒﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازد  ،در ﺑﻨﺪ ۱ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺣﯿﺚ ﮐﻨﺘﺮل اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ  .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ  ۸۹ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻨﺤﺼﺮا در اﺧﺘﯿﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ) ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد و ﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل ۱۹و ۲۹و ۳۹و ” ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ” ﻧﻬﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎم
۴۹و ۵۹و ۶۹و ۷۹و ۸۹و ۹۹ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ (  ،وﻟﯽ ﺑﻨﺪ  ۱از اﺻﻞ  ۰۱۱ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ را دارد ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ  ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮔﺮاﺋﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی  ،ﻓﻌﺎل اﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺣﺴﺎﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  ،ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .
اﺧﺘﺼﺎص دارد  ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ  ” :وﻇﺎﺋﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات رﻫﺒﺮ ” ﺑﻨﺪ ۱اﺻﻞ ۰۱۱ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻨﺪ از ۱۱ﺑﻨﺪ آن اﺳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ

“ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم – ” ۱
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ در اﺻﻞ - ۷۵در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ”رﻫﺒﺮ“ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
او اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ” :ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ ” ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ
اﻣﺎﻣﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﻣﺮ و ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ  : ،ﻗﻮای ﺣﺎﮐﻢ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از -اﺻﻞ ” ۷۵
”اﻣﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ  .اﯾﻦ ﻗﻮا ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ.
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ۱اﺻﻞ ۰۱۱رﻫﺒﺮ را ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ آن ﻧﻬﺎد ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﻇﻒ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد را اﺻﻞ ۲۱۱ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ” ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ” ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن از ﻧﮕﺎه اﻣﺎ آن ﭼﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻨﺪ ۱اﺻﻞ ۰۱۱
ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد  .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ و اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ  ،ﺗﻘﻮی  ،ﻋﻄﻮﻓﺖ و اﺣﯿﺎی ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن  ،ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﻫﺪف اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و
در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن وارد ﺷﺪه و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل از ﺣﯿﺚ ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻠﯿﺴﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﻣﺪدﮐﺎری و ﻣﺎﻟﯽ در ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﯿﺰ ” ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ” ﺑﺸﻮد و ﺻﻮرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ  .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪ ۲از اﺻﻞ ۰۱۱ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎب ﺑﺤﺚ را در ” ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ” از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﺋﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات رﻫﺒﺮ اﺳﺖ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮔﺸﻮده اﻧﺪ و اﻣﯿﺪ وارﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ اﻣﺮوز اﯾﺮان اﺳﺖ  ،اﺟﺮاﺋﯽ
ﺑﺸﻮد و در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر و در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺑﺸﻮد  .اﯾﻦ اﻣﯿﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ و ﺗﮑﯿﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ” ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻘﻮی“ ﮔﺎﻫﺶ اﺻﻮﻟﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ
ﺑﻨﺪ ۲اﺻﻞ  ۹۰۱ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی را اﺣﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﺎ و دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪ و ﺑﺎ ﺗﻘﻮی  ،ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را وارد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
آﻣﺎر رو ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺧﺼﻮص آن و ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اداری ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل آن
ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ  ” .ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ” آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ  .در اﯾﻦ راه ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
در ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺸﻮر ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ  ۴و اﺻﻞ  ۲۷و ﭼﻨﺪ اﺻﻞ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع از
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﮕﺬرد  .ﻧﻬﺎد ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮐﻪ ﺷﺶ ﻓﻘﯿﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ را ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﻓﻘﻬﯽ ﺷﺎن در
اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺻﻞ  ۶۹ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ ،وﺗﻮ ﮐﻨﻨﺪ  .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم و ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای از ﺳﻮی ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و دور ﮐﺮدن ﻣﺮد
ﺧﺸﻮﻧﺖ ورز از ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﯾﺮاد ﺷﺮﻋﯽ وارد ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .در
ﺳﻠﻄﻪ و رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ و ﭘﺪر در ﺧﺎﻧﻮاده  ،اﺳﺖ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ در از ﻟﻮازم ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن از اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ،ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻊ دﯾﮕﺮی از ﻓﻘﻬﺎ  ،ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ دﯾﮕﺮی از رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ از ﺟﻬﺎن و ﺣﺘﯽ در اﯾﺮان
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻔﺎوت دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺗﮑﺐ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﯾﮋﮔﯽ رﯾﺎﺳﺖ را
از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﻦ زن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﻨﺎه دوﻟﺖ اﻋﻢ از دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻻر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .و اﯾﻦ ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺠﺎزات و دوری از ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در اﯾﺮان ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در اﺻﻮل اﻋﻼم ﺷﺪه ﺷﺮح داده ﺷﺪ  ،ﻣﺘﺼﺪی و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ  ،وﻟﯽ ﯾﮏ راه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺷﺮﻋﯽ ﮔﺸﻮده ﮐﻪ اﮔﺮ اراده رﻫﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ  ،اﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﺮف و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﻔﻆ اﺣﺘﺮام و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ را ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﻼف ” ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ  ۲۱۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺧﺎﻟﺖ ”…ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺪاﻧﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ
دوﺳﻮم اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ آن ﮐﻨﺪ  .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن  ،دﺳﺖ ﮐﻢ
ﻣﺼﻮﺑﻪ و ﺿﺮورت ﺗﺼﻮﯾﺐ آن اﺻﺮار ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع دﻫﻨﺪ  ،ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ آن ﮐﻪ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع در اﻧﻄﺒﺎق ﻧﯿﺴﺖ  ،از ﺑﺎب ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم آن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ .
ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ درﺟﻪ از اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن

و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﺮﻓﯽ ،ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ،ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺎ روﯾﮑﺮد
ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻗﺎﻧﻮﮔﺬاری در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﮑﻠﯽ ﺟﺎﻣﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ  .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف دارد .ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد  ،ﺑﻪ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن آن را در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﺪ ،
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﺻﺮار ﻣﺠﻠﺲ  ،ﻣﺼﻮﺑﻪ را ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻻزم اﺟﺮا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و از آن ﺑﯿﺶ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﺑﻌﯽ از
ﻧﻈﺮات ﻓﻘﻬﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﮑﻠﯿﻒ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ” ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ ” ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ ۳۱۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ ۱۲۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب  ،در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل ﻫﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻧﻬﺎد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر از ﻫﺮ دﺳﺘﻪ و ﺟﻨﺎح ” ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ” ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺻﻮرت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ  .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮﻟﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﺋﯽ ،
ﻋﺪاﻟﺖ  ،ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ  ،رﻓﻊ ﺳﺘﻤﮕﺮی  ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازد  ،ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ زﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ  .ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ زﻧﺎن ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻣﺮی ﻣﺤﺎل و ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  .ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﻪ ﺷﺨﺺ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮای آن اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ) زن و ﻣﺮد ( ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ  ،ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﺪ .
در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺎﻻﻧﻪ  ،اﯾﺠﺎد ﭘﺴﺖ وزارت در اﻣﻮر زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎزوﻫﺎی ” ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ” ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
اﺟﺮاﺋﯽ آن ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ  ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﮐﺎری ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﺮار
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺣﻮزه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .از آن ﺑﯿﺶ اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺎری اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺳﺖ  .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزی زﻧﺎن ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﮔﺮﯾﺰ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ  ،ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ
ﺑﺸﻮﻧﺪ در ﺣﻮزه ﮐﺎری ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ  .اﺳﺎﺳﺎ وزارت ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،از ﻟﺤﺎظ ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺴﻢ و روان
زﻧﺎن  ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪدﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ زده اﻋﺰام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،در
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ  .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت اوﻻ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻼزﻣﻪ دارد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎﻣﯿﻦ آن را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ آن
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزد  .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ  ،ﭘﻠﯿﺴﯽ  ،ﻣﺪدﮐﺎری  ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی داوﻃﻠﺐ و
ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ﺑﺮای ﺳﺘﻢ زداﺋﯽ از زﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از
در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از اﯾﻦ ﺿﺮورت ﻫﺎی ” ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ” ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ آن اﺳﺖ  ،ﺻﻮرت اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺪﻫﺪ  .ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ  ) .ﺑﻪ اﺻﻮل ۶۲۱و ۷۲۱ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ (
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ” اﺻﻞ ۶۵۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﻇﺎﺋﻒ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ  .در ﺻﺪر آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮه ﺑﺎﯾﺪ
” ” ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ ” ” رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ در ﻣﻮرد ﺗﻈﻠﻤﺎت ” ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ” و ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺪی ﮐﻨﺪ ” .ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم و اﺻﻼح ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ” ” ﮐﺸﻒ ﺟﺮم و ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺠﺎزات ” ” ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﯾﻦ وﻇﺎﺋﻒ در ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ  ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ را ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ  ،ﮐﺸﻒ
ﺟﺮم  ،ﻣﺠﺎزات و اﺻﻼح ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ  .در
ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﺷﺨﺺ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ ﺗﻦ ﺑﻪ اﺑﺮاز و اﻇﻬﺎر ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺘﺎ ﭘﻠﯿﺲ و ﻗﺎﺿﯽ
ﭼﻨﺪان ﺑﺎ زن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻫﻤﺪﻟﯽ وﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .از اﯾﻦ رو ﮐﺎر ﺑﺮ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روﻧﺪ و اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ  ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎز آﻣﻮزی ﻗﻀﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ  .ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺘﺼﺪی اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  .ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺳﻪ ﻗﻮه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارد  .ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی داوﻃﻠﺐ زﻧﺎن ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ  ” .ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺗﻈﻠﻤﺎت و ﺷﮑﺎﯾﺎت دادﮔﺴﺘﺮی ” ﺳﺨﺖ اﺳﺖ  .اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل اﺻﻞ  ۹۵۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ را
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت رﺳﯿﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ  .آن را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻼق  ،ﻓﺮار زن و ﻓﺮزﻧﺪان از ﺧﺎﻧﻪ
 ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ اﻧﻮاع آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺤﺸﺎ و اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮد  .ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم و اﺻﻼح
ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ) ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ۵ﻣﺎده  ( ۶۵۱ﺑﺪون ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی داوﻃﻠﺐ ﻣﻤﮑﻦ

ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﻮای ﭘﻮل و ﺑﻮدﺟﻪ  ،ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮار و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻓﺴﺎد
 ،ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎزوﻫﺎی ﻣﺪدﮐﺎری ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ  .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎ ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
و ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن دوﻟﺖ ” ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﻀﺎﺋﯽ ” ﺧﺸﻮﻧﺖ رو ﺑﻪ رو اﺳﺖ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ و ﮐﻨﺘﺮل آن ﺑﺎ
و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ آن  ،ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ  .ﺗﻮﺳﻌﻪ آزادی ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﺮح ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﯾﺎن ﺑﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ  .ﺧﺎﻧﮕﯽ  ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻗﻮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﮐﻮل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺑﺪون اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری  ،اﺻﻮﻟﯽ از ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺬﺷﺖ اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ وﺟﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎور دارﻧﺪ  ،در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ”ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ“ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ  .در ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه  ،از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ و ﮔﺰارﺷﮕﺮ
اﯾﻦ راه ﻧﻈﺮات ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن  ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن  ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن  ،ﻗﻀﺎت  ،ﻣﺪدﮐﺎران  ،ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن  ،ﭘﻠﯿﺲ و وﮐﻼ ی ﻣﺪاﻓﻊ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ”ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ“ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در دﺳﺘﺮس اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺸﻮد  ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدن راه ﺣﻞ
ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺷﺎﻟﻮده رﯾﺰی ﺷﺪه درﯾﻎ ﻧﮑﻨﻨﺪ ” .ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ“  .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺮات و اﯾﺪه ﻫﺎ را از

