آﯾﺎ ﺻﺮف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ؟ )ﺑﺨﺶ اول(
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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
«ﺟﺮماﻧﮕﺎری وﺳﯿﻊ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺒﺲ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ ،از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻮاده ،از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ
ﻣﻔﻬﻮم ﭼﻬﺎردﯾﻮاری اﺧﺘﯿﺎری و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻮاده» .اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻻﯾﺤﻪ« ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ »ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻻﯾﺤﻪای ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل از آﻏﺎز ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن آن،
ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و ﻫﻮا ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﺪه و در ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻮاﻓﻘﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ﺟﺪای از اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻘﻬﯽ و دﯾﻨﯽ دارﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره از ﺳﻮی ﻣﻨﺘﻘﺪان اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ
ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺎزات از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان« ﺟﺮماﻧﮕﺎری وﺳﯿﻊ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ از  ۰۰۱ﻣﺎده آن ۰۷ ،ﻣﺎده وﺻﻒ ﮐﯿﻔﺮی داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ(۱)».
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان ،ﺻﺮف ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺠﺎزات
ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻧﺘﻘﺎد از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻧﻬﺎ
ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه ،ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﻮده و در ﻣﻮاردی ﺣﺘﯽ ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻘﻮه
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ )ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان( ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺠﺎزات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺪم ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و ﺷﺨﺼﯽاﻧﮕﺎری آن ،در ﻋﻤﻞ
ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ اﻓﺮاد در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﻤﻮﻣﯽاﻧﮕﺎری ﺟﺮم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻟﺰوم اِﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﺑﺮ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰه دﯾﺪه ،در
ﻣﻮاردی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار دارد ،از اﯾﻦ رو ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی روﺷﻦ اﯾﻦ اﺻﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ اﺷﺨﺎص اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺧﻮد از ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻦ و ﺟﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺠﺎزات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای آن
ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺟﺰو ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺣﺪاﮐﺜﺮی اﺳﺖ ،اﻣﺎ ارﺗﮑﺎب ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺮم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺪت و ﺣﺪت
ﻣﺠﺎزات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ،ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ او اوﻟﻮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه ،روﯾﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﺰه دﯾﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻣﺠﺎزات ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ او ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد
ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ او ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ او ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺠﺮم

از اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻗﺪرت ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﮑﺎب ﺑﺰه ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ واﮐﻨﺸﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮن روﺑﻪرو ﺷﻮد،
ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺻﺮف ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﮐﻢﺗﻮاﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺠﺮم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺰه دﯾﺪن ﻓﺮد
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای اﻓﺰاﯾﺶ داده و از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از او را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻘﻮه آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ )ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان( از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ارﺗﮑﺎب آن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ از ﻣﻮارد ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و
ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ(۲).
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺎزات در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺣﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺎﻫﺪان وﻗﻮع اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ )ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن( ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮔﺰارش آن ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ،ﻣﺠﺎزات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ(۳).
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ در اﯾﺮان
ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ازدواج اﺟﺒﺎری ﺟﺮم اﺳﺖ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺪرت در دﻓﺎع ،اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﻢﺗﻮاﻧﯽ در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺮﻓﯽ
ﻗﺪرت در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﻋﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آوردن آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮرد آن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ
در ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺮف ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮوه اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﺮان اﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻣﺤﺪود ،ﻧﻘﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻣﮑﺎن آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻟﻘﻮه او را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﺴﻮب ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻀﺎﻋﻒ ﯾﺎ
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮاﻧﯽ ،وﺟﻮد وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺰه دﯾﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻋﺮﻓﯽ او در دﻓﺎع و از اﯾﻦ
رو در ﻣﻌﺮض ﺟﺮم ﺑﻮدﻧﺶ ،ﺳﺒﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺳﺎﺳﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪرت در اﯾﺮان و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻗﺪرت ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮ ،ﭘﺪر
و ﺣﺘﯽ ﺑﺮادر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه؛ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ،ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ،ﺧﻮد ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ارﺗﮑﺎب ﻓﻌﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﺑﺎ واﮐﻨﺸﯽ از ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺑﻪرو ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻋﻤﻮﻣﯽاﻧﮕﺎری ﺟﺮم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺳﺒﺐ
«ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺘﯽ از آزادی اﻓﺮاد ﺷﺪه »و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس« ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﯽﺟﻬﺖ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ را ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد»(۴).
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و اِﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺣﻖ آﻧﺎن در اﻧﺠﺎم اَﻋﻤﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺟﺰو ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ اﻓﺮاد ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو ﺗﺤﺪﯾﺪ آن ،ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ آزادیﻫﺎی ﻣﺸﺮوع اﻓﺮاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺎﻟﻮده اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ وﯾﮋه رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ
ﻓﺮزﻧﺪان و واﻟﺪﯾﻦ اﻣﺮی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ آن ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﯿﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻄﻠﻖاﻧﮕﺎری ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻤﺴﺮ ،ﭘﺪر و ﺑﺮادر و اﻋﻄﺎی آزادی ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﺑﻪ
آﻧﺎن در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اِﻋﻤﺎل ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻄﻠﻖاﻧﮕﺎری ﻧﻘﺶ زﻧﺎن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮ ،ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ،ﺳﺒﺐ ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ذاﺗﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن در ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺪه و از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺮدان ﺧﺪﺷﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺻﺮار ﺑﺮ ﺗﺮوﯾﺞ و اِﻋﻤﺎل اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ اﺻﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ ،اﻧﺘﻔﺎع اﺷﺨﺎص از ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ
ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ آﻧﺎن ،ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻠﺐ و اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺻﺮف ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد،
ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪه و از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺮف ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻓﺮاد را ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﻧﺴﺖ.
اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺟﺮم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﺟﺮم ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪارد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺮف ﮔﺰارش وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺳﻮی ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺮﺗﮑﺐ و ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎدن روﻧﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﻟﺰوم دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ-ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )ﭘﻠﯿﺲ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( در ﺻﻮرت اﻃﻼع از وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﺮان اﻣﺎ ﻋﺪم ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﺴﺎناﻧﮕﺎری آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﺮوع روﻧﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﻠﯿﺴﯽ-ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭘﯿﮕﺮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺟﺮم( ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت
ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ وی ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ ،ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽای ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪتﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮدن ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺮس از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی
ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ،در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻨﻮط ﮐﺮدن ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻣﻮﺟﺐ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﺮﺧﻪای از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه آن ﺣﺘﯽ ﺗﻮان روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻻزم را
ﺑﺮای ﻓﺮار از آن ﻧﺪارد.
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