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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره از ﺳﻮی وﮐﯿﻼن دادﮔﺴﺘﺮی و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ،
ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن ،در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪﮔﺎن و ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ آﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ،ﻋﺎدی ﺟﻠﻮه دادن ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۰۹۳۱در ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﻪ
وﯾﮋه زﻧﺎن ،ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ دارد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪﮔﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﺮده و ﺑﺎﻗﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﻧﺪ
ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ و از راه دﯾﮕﺮی ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ
از ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ(۱) .
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ  ۵۳درﺻﺪ از ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﺷﺪه و  ۵۶درﺻﺪ
دﯾﮕﺮ اﺳﺎﺳﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﯿﺎن  ۰۸۱ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،در  ۸۲۱ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ(۲) .
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺟﺪای از اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎور ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪﮔﺎن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ زﻧﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﮔﺰارش
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ آن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ و دﯾﻨﯽاش ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ زﻧﺎن
ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه را در ﺟﺎﯾﮕﺎه آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻓﺴﺮان ﭘﻠﯿﺲ زن و ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﺪای از ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ آن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
از اﯾﻦ رو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺮو در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآﯾﺪ.
ﭘﻠﯿﺲ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻮارد اوﻟﯿﻦ ﻣﻠﺠﺎء و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮای آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن و ﺑﺰه دﯾﺪﮔﺎن ﺟﺮم اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ ﺑﻪ
ﺳﺰاﯾﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪﮔﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه و ﺑﺰه دﯾﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﮐﯽ )ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﺷﺎﮐﯿﺎن در دادﺳﺮاﻫﺎ ﯾﺎ دادﮔﺎهﻫﺎ دارﻧﺪ( ،اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﻦ ﺑﺮای او ،ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﺰه دﯾﺪه ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﺮم ﺑﻪ روش ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،دادن ﺣﺲ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از او و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و اراﺋﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ،از ﺟﻤﻠﻪ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﻠﯿﺲ در آنﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺟﺪی در اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺰه
دﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺴﺮان ﭘﻠﯿﺲ زن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺰه دﯾﺪه ﮐﻮدک ﯾﺎ زن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺮوزه ﺑﻪ روﯾﻪای ﻣﻌﻤﻮل و ﮐﺎرﺑﺮدی
ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﮔﺰارشﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﮐﻼﻧﺘﺮیﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
آﻧﻬﺎ ﺷﮑﺎف و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻓﺴﺮان ﭘﻠﯿﺲ زن در ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ ،ﭘﺮو ،ﺑﻨﮕﻼدش ،اﻧﺪوﻧﺰی ،ﺑﺮزﯾﻞ و ﺷﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
وﺟﻮد ﺳﺎلﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻری در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﭘﺮ ﻧﻔﻮذ در ﻣﯿﺎن رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺎن ﺧﻮد ﻣﻘﺼﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اِﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ آﻧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﮔﺰارشﻫﺎ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼﻧﺘﺮیﻫﺎی زﻧﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺴﺮان ﭘﻠﯿﺲ زن ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ زﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮارد
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ روﺣﯽ و رواﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ او و درک اﺣﺴﺎﺳﺎت او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺧﺸﻮﻧﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺮ
او از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﺘﺮام و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ او ،رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در
ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ،از ﻋﻬﺪه اﻓﺴﺮان ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮد ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ
ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه و ﻫﻢ اﻓﺴﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،در ﭼﺮﺧﻪای از ﻗﺪرت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺲ ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه در ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺘﻦ او در وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﻣﺎﻣﻮر ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮد ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮد
ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺒﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻧﺸﺎن دادن اﺣﺴﺎﺳﺎت واﻗﻌﯽاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﺧﻮدداری ﮐﺮده و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ زﻧﺎن
و ﻣﺮدان ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻤﻮاره از ﺑﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﺟﺰﯾﯿﺎت روی داده در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﻓﺴﺮان ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮد،
ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی رﻧﮓ و ﺑﻮی ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮدداری ﮐﺮده و در روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﺰارش
وﻗﻮع ﺟﺮم ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺖ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺿﻌﻒ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد اﻓﺴﺮان ﭘﻠﯿﺲ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن و ﺑﺰه دﯾﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﻓﺰاﯾﺶ
داده و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﻮارد وﻗﻮع آن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
از ﺳﻮی اﻓﺴﺮان ﭘﻠﯿﺲ زن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺠﺮم و ﻣﺠﺎزات او و وﺟﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم از ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه دارد و
ﺻﺮف اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﻘﺶ زﻧﺎن ﭘﻠﯿﺲ در اﯾﺮان
در اﯾﺮان اﻣﺎ ورود زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺒﺼﺮهای از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  (۳) ۸۷۳۱ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه و از آن زﻣﺎن ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،زﻧﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻠﯿﺲ درآﻣﺪه و در اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻣﺎ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی زن در ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺮان ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮی زﻧﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ و ﺑﺪ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎده  ۲۴ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۴۹۳۱ﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی زن ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺎﺑﻂ ﻗﻀﺎﯾﯽ را« ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ
و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از زﻧﺎن و اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ »ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻼﻧﺘﺮی زﻧﺎن در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺧﺰاﯾﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﮐﻼﻧﺘﺮی« ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺧﺎص زﻧﺎن
و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ زﻧﺎن »در ﺳﺎل  ۲۸۳۱در ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺪود ﻣﺎﻧﺪه و
ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺟﻼل ﻣﯿﺮزاﺑﯿﮕﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم در ﺳﺎل
 «،۶۹ﺣﻀﻮر در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺻﯿﺎﻧﺖ از ارزشﻫﺎی دﯾﻨﯽ از ﭘﻠﯿﺲ زن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻮان ،آزﻣﻮن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن ،اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری ﺑﺎﻧﻮان ،ﺑﺎزدﯾﺪ اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎص زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺎدی ورود و ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر».
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ واﻟﺪﯾﻦ از ﮐﻮدﮐﺎن :دوﻟﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻢ و ﻧﺎﻣﻮس
ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن

ﺗﺼﺮﯾﺢ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی زﻧﺎن در ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﭘﻠﯿﺲ )ﺟﺪای از ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ زﻧﺎن( ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن زن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮدﺳﺎﻻری و
ﺗﻔﮑﯿﮏﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﭘﻠﯿﺲ در اﯾﺮان در ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﺳﯿﺐ
دﯾﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﺎن رﺿﺎﯾﺘﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد زﻧﺎن ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه از ﺟﻤﻠﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ زﻧﺎن در ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه
در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ،ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﮐﻼﻧﺘﺮیﻫﺎ و ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 .۱ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ در ﮐﺎﻫﺶ آن ،ﺳﻬﯿﻼ ﺻﺪﻗﯽ ﻓﺴﺎﯾﯽ و آﺗﻨﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ،۰۹۳۱ ،ﺗﻬﺮان
 .۲ﺷﮑﻮه ﻧﻮاﺑﯽ ﻧﮋاد ،رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن ،آذر ﻣﺎه .۴۹۳۱
 .۳ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۰۲اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﺎﺟﺎ ﻣﺼﻮب  «:۸۷۳۱ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﻨﻞ زن در ﻣﻮاردی از
ﻗﺒﯿﻞ آزﻣﻮنﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﺎزرﺳﯽ زﻧﺎن ،ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن ،اداره زﻧﺪانﻫﺎی زﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و اوﻟﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ زن اﺳﺖ».

