ﺿﻌﻒ و ﺑﯽﻋﻤﻠﯽ ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
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ﻣﻬﺮی ﻗﺎﺳﻤﯽ
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ ﺣﺪود  ۰۹درﺻﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﺴﺮآزاری ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﻧﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺣﻤﺪ ﺷﺠﺎﻋﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻨﺞ و ﻫﺸﺖ دﻫﻢ درﺻﺪی ﻣﺮاﺟﻌﺎت درﺑﺎره ﻫﻤﺴﺮآزاری در ﺳﺎل  ۶۹ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۹ﺧﺒﺮ
داده اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ آﻣﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻫﻤﺴﺮ آزاری در ﺳﺎل  ،۶۹۳۱ﺑﻪ  ۱۸ﻫﺰار و  ۹۲۷ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺳﻬﻢ زﻧﺎن از اﯾﻦ ﻧﺰاعﻫﺎ ۷۷ ،ﻫﺰار و ۹۵
ﻧﻔﺮ و ﺳﻬﻢ ﻣﺮدان ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  ۰۷۶ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ« ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزارﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮانﺷﺎن »ﺷﺪهاﻧﺪ) .روزﻧﺎﻣﻪ
اﯾﺮان ۳۲ ،ﺗﯿﺮ )۳۹۳۱
روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش را ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ« ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﺮد ﭘﺎرﺳﺎل از زﻧﺎﻧﺸﺎن ﮐﺘﮏ ﺧﻮردﻧﺪ »ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
اﻧﺘﺨﺎب ﺗﯿﺘﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۹درﺻﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﺎﻣﻞ را از اﻧﺘﻈﺎر
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ در اﯾﺮان ،ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎدی اﺳﺖ و ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن ﻣﺮدان
ﺑﻪ ﮐﻨﺎﯾﻪ و ﻃﻨﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎز
ﺷﺎﯾﺪ“ ﺷﯿﺸﻪ ﭘﭙﺴﯽ ”ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ!
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻫﻤﺪل اﺳﺖ
ﻋﺎدیﺳﺎزی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﺤﻮه ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﮕﺎه ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﺣﺘﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ
ﺑﺴﯿﺎری از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻋﺎدی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
از اواﺳﻂ ﺳﺎل  ۵۹۳۱وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪای ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﯿﺐ »راهاﻧﺪازی ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺟﻤﻊآوری ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،ﺗﺎ دیﻣﺎه ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﺣﺪود  ۹۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۶۹۳۱ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﺴﺮ
آزاری و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ را ﻧﯿﺰ درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﺴﺮآزاری ،ﻣﯿﺰان ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮ را ﮔﺰﯾﻨﻪ« ﺑﻪ ﻧﺪرت »ﯾﺎ« ﮔﺎﻫﯽ »اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را« ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﮑﻞ »ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ در اﯾﻦﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد:
«روانﺷﻨﺎس از ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن اوﻣﺪه ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻬﺶ ﻣﯽﮔﻢ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﯿﺐ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﺴﺮآزاری اﮔﺮ در ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﺷﻤﺎ را ﮐﺘﮏ
ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺗﯿﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت رو ﺑﺰﻧﯽ ﻣﯽﮔﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﮑﻞ .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﯾﻦﻗﺪر ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯿﻪ ،ﻫﻤﻪ زنﻫﺎ رو ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻪ».
ﮐﺎرﺑﺮ دﯾﮕﺮی در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ« :ﺗﻮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﯿﺐ ،ﯾﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ داره واﺳﻪ ﻫﻤﺴﺮ آزاری ،ﺑﻌﺪ اﮔﻪ در ﺟﻮاب آﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮت ﮐﺘﮑﺖ
ﻣﯽزﻧﻪ ،ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ رو ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽده .ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺷﻮﻫﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺸﻨﮓ ﻫﺮ روز ﺳﯿﺎه ﮐﺒﻮد ﮐﻨﻪ ﮐﻪ اون ﻋﻘﺒﯿﺎ ﺣﺎل ﮐﻨﻦ».
ﻧﺤﻮه ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری« ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﯿﺐ »وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﺮان درﺑﺎره ﻣﯿﺰان« ﻣﺠﺎز»! ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ« ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه »آﻧﺎن را
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ داﻧﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۳۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ «:واﻗﻌﯿﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﮐﻤﮏ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ رواﺑﻂ درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﻣﯽ
ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻮده ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺎ ﭘﯿﺶداوری و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ».
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ از ﻗﻮل ﺧﺎﻧﻤﯽ  ۷۳ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ «:ﺷﻮﻫﺮم
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﯾﺎ ﻣﺮا ﻣﯽﮐﺸﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدش را .ﻣﻦ زﻧﮓ زدم ﭘﻠﯿﺲ  ۰۱۱و ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺪ .ﺷﻮﻫﺮم رﻓﺖ دم در ،دﺳﺖ ﺑﻪ رﯾﺶ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ رو
ﻗﺮآن آﺑﺮو دارﯾﻢ و … ﭘﻠﯿﺲ رﻓﺖ! ]…[ ﻣﻦ زﻧﮓ زدم از ﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،ﭼﺮا ﺑﺎ ﺣﺮف ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ؟ اﮔﺮ ﻣﻦ آن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮدم ،ﺑﻌﺪ ﺑﺮو! ﮔﻔﺘﻨﺪ دﻋﻮای ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﻧﮕﻬﺪار! »)ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ در
ﮐﺎﻫﺶ آن ،ﺳﻬﯿﻼ ﺻﺎدﻗﯽ ﻓﺴﺎﯾﯽ ،آﺗﻨﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺑﻬﺎر  ،۱۹۳۱ﺷﻤﺎره  ،۶۲ﺻﺺ  ۹۹و (۰۰۱
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ در اﯾﻦﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ« :ﺳﺎل  ۳۸دوﺳﺘﯽ داﺷﺘﻢ
ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﮐﺘﮑﺶ ﻣﯽزد .ﯾﮏ ﺑﺎر ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد داﺧﻞ ﺣﻤﺎم و زﻧﮓ زده ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎﺟﺮا را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،آﻗﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﭘﺸﺖ
ﺧﻂ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﺧﻮب اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﯿﻌﯿﻪ ،ﻣﻨﻢ اﮔﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﺸﻢ دﯾﮕﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﻠﯽ رو ﺑﻪ زﻧﻢ ﻣﯽزﻧﻢ».
در ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻠﯿﺲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻏﯿﺮﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ «:ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در
ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺰهﮐﺎران ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺰل در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ و واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ».
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
آﻧﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «:ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد از ﻣﻮﺿﻊ ﭘﺘﺮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ[ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ]ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻠﯿﺲ ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺎت
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل و ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻣﻨﺸﺎ آن ،اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﭘﻠﯿﺲ وﺟﻮد دارد .ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﺟﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻣﯽﻧﻬﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺸﻦ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل اﻣﮑﺎن وﻗﻮع دارﻧﺪ ،ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺤﺎﺷﯽ ،ﻗﺬف ،ﺿﺮب و
ﺟﺮح دارای ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽاﻧﺪ و ﺑﺪون ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺟﺮم از
ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﯾﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﯿﺴﺖ)» .ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﻮان ،ﻋﻠﯽ اﻓﺮاﺳﯿﺎﺑﯽ ،ﻟﯿﻼ ﺳﺠﺎدی،
زﻣﺴﺘﺎن  ،۲۹۳۱ﺷﻤﺎره  ،۶۱ص(۲۴
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ آن ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )در واﻗﻊ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻘﻖ
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی( ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
در واﻗﻊ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ داﻧﺴﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺖ.
در ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ «:ﺑﺴﻴﺎری از
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻠﻴﺲ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را“ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ”ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻠﻴﺲ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺳﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ».
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ «:ﭘﻠﻴﺲ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﯽ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ وﻗﺎﻳﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آن اﺗﻔﺎق ،ﻗﺒﻞ و ﻃﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺑﻌﺪ از آن اﺗﺨﺎذ
ﺷﻮد» (.ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ،دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮم و ﻣﻮاد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ(
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﺮ ﻣﺤﻮر« ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﮕﺎری »اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﻣﺮد در اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت و وﻻﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه و زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ.

