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دﻧﺎ دادﺑﻪ
ﺳﻤﯿﻪ زﻧﯽ  ۸۳ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ .ﭘﺪرش ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﭙﺎه ﺑﻮد و ﺳﻤﯿﻪ از  ۳۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻋﺎﺷﻖ
ﻫﻤﮑﺎر ﭘﺪرش ﺷﺪ ﮐﻪ  ۵۱ﺳﺎل از او ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد .او دوره ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ را در ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﻋﺰاداری ﺣﺎج ﻣﻨﺼﻮر ارﺿﯽ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد و
ﻫﻤﺴﺮش را در ﻫﻤﺎن دوران اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻫﻤﺴﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻓﻀﺎی آرام ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻤﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻔﺼﻞﻫﺎﯾﺶ ﺗﯿﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ از ﺷﺪت درد ﺧﻮاﺑﺶ ﻧﻤﯽﺑﺮد ،وﻟﯽ ﻫﯿﭻ
وﻗﺖ ﻣﺸﮑﻞ را ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪن از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ازدواج ﮐﺮد و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ
در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد.
اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﯿﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه درد ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری آرﺗﺮﯾﺪروﻣﺎﺗﻮﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﻔﺼﻠﯽ اﺳﺖ .روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﻔﺼﻠﯽ
ﻣﻮﺟﺐ اﻟﺘﻬﺎب ،درد و ﺗﻮرم ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ و در دراز ﻣﺪت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻦ  40ﺗﺎ  60ﺳﺎﻟﮕﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﻔﺼﻠﯽ در زﻧﺎن ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان
ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ.
اﯾﻦ روزﻫﺎ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺳﻤﯿﻪ را رﻧﺞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻫﻤﺴﺮش اﺳﺖ .ﻫﻤﺴﺮش ﮐﻪ روزﻫﺎی اول ﺑﺎ
دﻟﺪاری و ﻫﻤﺮاﻫﯽ در اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪﺗﺮﯾﻦ و دﻟﺴﻨﮓﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد
زﻧﺪﮔﯽاش ﺷﺪه اﺳﺖ.
او ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎری را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻢ ،ﻧﺎﭼﺎرم ﻗﺮصﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﺴﺮم ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ زﻣﺎن ﺳﻔﺎرش ﻗﺮصﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻬﺎﻧﻪای درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﻋﻮاﯾﯽ راه ﻣﯽاﻧﺪازد ﺗﺎ
ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺮصﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازد .ﻗﺮصﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﻮان ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻦ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮم روی زﻣﯿﻦ ﺑﺨﺰم .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ
درﺳﺖ راه ﺑﺮوم ،ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ .ﻫﻤﺴﺮم ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﻬﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻃﻮل اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﻓﺤﺶ و ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﺑﻨﺪد».
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ از او ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺳﻤﯿﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :ﺑﻌﺪ از داﻧﺸﮕﺎﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم وﻟﯽ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری
اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﺑﻪ ﮐﺎرم اداﻣﻪ دﻫﻢ .اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﻫﺴﺘﻢ».
ﺳﻤﯿﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﺶ را ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﺴﺮش در ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دارو ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﯽﺻﺪاﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در دادﮔﺎهﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻪ ردی
از ﮐﺘﮏ ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻧﻪ اﺛﺮ ﮐﺒﻮدی از ﺟﻨﺲ ﻟﮕﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﺎزﻣﺎن« ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی» ،ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
«ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺸﻮﻧﺖ راﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻗﺪرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ روی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ و ﯾﺎ آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﮐﻞ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﺮﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ داراﯾﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ».

اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ :
–ﻣﻨﻊ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از اﺷﺘﻐﺎل

–ﺳﻠﺐ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ،،آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﻨﺞ ﻗﺒﻞ از ﺟﻠﺴﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ
–ﮐﻨﺘﺮل ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده
–ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
–ﻣﻨﻊ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ در آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
–ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﮏﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺟﻌﻠﯽ
–ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺣﺠﻢ ﺑﺪﻫﯽ در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ وامﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺳﻨﮕﯿﻦ
–ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وارد ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده
–ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﺮدن و ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬا و دارو
–ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن داراﯾﯽﻫﺎ
–ﺳﺮﻗﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﻣﻮال ﯾﺎ ارث
–ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر در ﺗﺠﺎرت ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
–رد درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک در روﻧﺪ ﻃﻼق ﺑﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن داراﯾﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺷﺎره ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ
را ﺑﺮای ﻣﺮد ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ و ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ اراده ﮐﺮد ﻫﻤﺴﺮش را ﻃﻼق دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻤﯿﻪ ،ﻫﻤﺴﺮ او در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ،روﺣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻤﯿﻪ را در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار داده ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻼق او ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ،ﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﻤﯿﻪ وﺟﻮد دارد.
اﺟﺒﺎر ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻔﻘﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﮑﻦ ،اﻟﺒﺴﻪ ،ﻏﺬا ،اﺛﺎث ﻣﻨﺰل و
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ .ﺳﻤﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده دادﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ اراﺋﻪ دﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺎده  ۱۱۱۱زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺷﻮﻫﺮ از دادن ﻧﻔﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ .دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ،ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻘﻪ را ﻣﻌﯿﻦ
وﺷﻮﻫﺮ را ﺑﻪ دادن آن ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﺟﺒﺎر ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻃﻼق
در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﯿﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻫﻤﺎل ﻫﻤﺴﺮش در ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ )ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج(،
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﺶ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق دﻫﺪ.
ﻣﺎده  ۰۳۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :در ﻣﻮرد زﯾﺮ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻤﻪ
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ اداﻣﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮای زن ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺮر ،ﻣﺮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻃﻼق ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت
ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﺮد ،ﺑﺎ اﺟﺎزه از ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ،زن را ﻃﻼق دﻫﺪ .ﺗﺒﺼﺮه اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ».
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ،ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای زن ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺤﻤﻞ آن را
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﻮاردی از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج را ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮد اﻣﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺒﺼﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه
ﺧﺎرج از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و دادﮔﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﮑﻢ
ﻃﻼق ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﮐﺸﻮرﻫﺎ

ﻫﻨﺪ ﺳﺎل  ۵۰۰۲ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد
ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﮐﺮده و ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺠﺎزات ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻓﻮری
ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺟﻬﺖ اوﻟﻮﯾﺖ آنﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ،ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﮑﺎری و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ زﯾﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و ﺑﺮای آن ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .روﯾﮑﺮد ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و
ﺑﺎزدارﻧﺪه داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻗﻮیﺗﺮ از ﺟﻨﺒﻪ
ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ اﺳﺖ ،آﻣﺎر ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﻻ و ﺣﺘﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ
ﺑﯽ ﺳﺮوﺻﺪا اﻣﺎ ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ.

