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ﺗﺠﺎوز و آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎرم را ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻨﻬﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ داﻧﺴﺖ؛ ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﻔﯽﺗﺮ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ-رواﻧﯽ.
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﻨﻬﺎن و ﻣﺨﻔﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ،ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﺲ از وﻗﻮع آن از ﺳﻮی ﻓﺮد آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد؛
ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺛﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮب و زﯾﺎنﺑﺎر روﺣﯽ و رواﻧﯽ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺪﮔﯽ او را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻓﺮد ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﺳﺎلﻫﺎ از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد وﻗﻮع اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد آن ﻧﺎﺗﻮان
اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﺑﻮ ﺑﻮدن آن در ﻋﺮف ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد آن را ﺣﺘﯽ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺎﺑﻮ اﻧﮕﺎری ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻋﻤﻞ ﻫﯿﭻ آﻣﺎری ﻫﻢ از ﻣﻮارد وﻗﻮع اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﺸﺪه و ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﺪدﮐﺎران ،وﮐﻼ و ﻓﻌﺎﻻن در راﺳﺘﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آزاردﯾﺪﮔﺎن ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﺳﺎزد.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ آﻣﺎری ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۹۳۱اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان در
اﯾﺮان ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و  ۰۰۲ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم
ﺧﺒﺮ داد .ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ آن ،از ﺳﻮی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﺸﺪ.
ﭘﯿﺶ از آن در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  ۲۸ﻧﯿﺰ ﭘﺮی ﻣﯿﺮﺑﮏ ،ﻣﺸﺎور وﻗﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﻗﻮع  ۸۱ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﭘﺪران ﺑﻪ دﺧﺘﺮان  ۲۱ﺗﺎ
 ۴۱ﺳﺎل ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ  ۲۱ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  ۴۱ﺳﺎل ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﺗﺠﺎوز و آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرم ﺑﻪ وﯾﮋه دﺧﺘﺮان از ﺳﻮی ﭘﺪر ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺪری ﻣﻌﻀﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از
ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﻨﻬﺎن آن در ﻋﻤﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آزار دﯾﺪه در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻋﻤﻼ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺑﻮ اﻧﮕﺎری ﺻﺮف ﺑﻪ وﯾﮋه در دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ
روﯾﮑﺮدی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ و در ﻋﻤﻞ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ در ﭘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آزار دﯾﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﺪ.
ﻣﺜﻠﺚ ﺗﺠﺎوز-آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎرم
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎوز و آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎرم در اﯾﺮان ) ،(۱در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻋﻤﺪه ﻣﻮارد اﯾﻦ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﺠﺎوز و آزار دﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در وﻗﻮع آن دﺧﯿﻞ ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ ﻣﺎدران آزاردﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮان ﻣﺘﺠﺎوزان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت در ارﺗﮑﺎب آن
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز و آزارﮔﺮ ،وﻗﻮع اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و آزار دﯾﺪﮔﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻮی آزارﮔﺮان ﺗﻄﻤﯿﻊ ،ﺗﺤﺮﯾﮏ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺒﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ آزار دﯾﺪه ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ او ﺑﻪ اِﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ،
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ آزار دﯾﺪه از ﻃﺮﯾﻖ واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﻋﺎﻃﻔﯽ او ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺗﺮوﻣﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﺻﻮرت ﺗﻦ ﻧﺪادن آزار دﯾﺪه ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی آزارﮔﺮ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻟﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮﯾﺐ
آزار دﯾﺪه ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد آزار دﯾﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﻦ ﮐﻤﺘﺮ ،از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز از ﻃﺮﯾﻖ آنﻫﺎ آزار دﯾﺪه را ﻫﺪف اﻋﻤﺎل
ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺎدران از آن ﺟﻬﺖ ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﻗﻒ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﺠﺎت آزار دﯾﺪه ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻋﻤﺪه ﻣﻮارد ﻣﺎدران آزار دﯾﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮی ﻣﺘﺠﺎوزان را ﻧﯿﺰ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮس از آﺑﺮورﯾﺰی ،ﺗﺮس از واﮐﻨﺶ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮﻫﺮ و ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﺑﺎوری و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش روی آورده و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن آزار دﯾﺪه ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آزار دﯾﺪﮔﺎن در ﺗﺠﺎوز-آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎرم ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس از ﻣﺘﺠﺎوز ،ﺗﺮس از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺗﺮس از
اﻧﮑﺎر ﺷﺪن و ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ و ﺑﯽﺣﯿﺎﯾﯽ ،ﺗﺮس از آﺑﺮورﯾﺰی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،دلﺳﻮزی ﺑﺮای ﻣﺎدران ﮔﺮﻓﺘﺎر در ﺑﻨﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺘﺠﺎوز و در
ﻣﻮاردی دلﺳﻮزی ﺑﺮای ﻣﺘﺠﺎوز و آزارﮔﺮ ،از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ واﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﺠﺎوز
ﺗﻦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﺎ از ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ )ﺧﺎﻧﻪ( ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرم در اﯾﺮان
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺎوز-آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرم از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮات ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺮب آن ﺑﺮ روان و ﺟﺴﻢ آزار دﯾﺪه،
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ آزار دﯾﺪه را از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖ دور ﮐﻨﺪ.
اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺤﺚ آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎرم ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن )اﻓﺮاد زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل( از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن ﺧﺎرج از ﻋﺮف و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت وﻗﺖﮔﯿﺮ دادرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ دادﮔﺴﺘﺮی و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در اﻧﺠﺎم ﻓﻮری اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻼ اﻣﮑﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آزار دﯾﺪه و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﺠﺎوز ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺗﺠﺎوز-آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎرم در اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ از ﺟﻨﺒﻪ
ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ و دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دور ﮐﺮدن آزار دﯾﺪه از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻣﺠﺎزات آزار دﯾﺪه در
ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ از وﻗﻮع ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﻘﻬﯽ آن ) (۲و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز آزار دﯾﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ در دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه از ﻧﻈﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻓﺎﻧﺘﺰیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان :ﺑﻪ ﮐﺠﺎ و ﭼﻪﻃﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد؟
ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ
ﻧﺠﺎت آزار دﯾﺪه از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖ :از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در ﻣﻮارد ﮔﺰارش وﻗﻮع ﺗﺠﺎوز-آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎرم ،ﻫﻤﻮاره ﻧﺠﺎت آزار دﯾﺪه از
ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز ﯾﺎ آزارﮔﺮ ،او ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ دور ﮐﺮدن آزار دﯾﺪه از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺻﺪور ﻗﺮارﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﻮری ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل آزار دﯾﺪه از ﻣﺤﯿﻂ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ آزار دﯾﺪﮔﺎن ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه ،اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد ،ﭼﻮن در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﯽ و زﻣﺎنﮔﯿﺮ ﺑﻮدن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه آزار دﯾﺪه ،او ﺑﺎز از ﺳﻮی ﻣﺘﺠﺎوز ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد.
در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۶۰۳ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ) (۳رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ« ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ »ﺑﺪون ورود
دادﺳﺮا ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در دادﮔﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺻﺪور ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاری در وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﻋﻤﻼ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮای دور ﮐﺮدن آزار دﯾﺪه از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖ و دﺳﺘﺮس ﻣﺘﺠﺎوز ،اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﻮده و اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ و ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﻠﺐ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﭘﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎری ﺑﻪ ﺷﺪت دﺷﻮار و ﻋﻤﻼ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ
ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ دارد .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺎده  ۶۳ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ) (۴ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در« ﭘﺬﯾﺮش ،ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ» ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻌﺮﯾﻒ آنﭼﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ دادرﺳﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﺪﻧﯽ ) (۵دارد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮارد ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎوز-آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎرم ،ﺑﻪ
ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﺪت ﺷﺎذ و ﻣﺸﻬﻮد ،اﻣﮑﺎن ﺳﻠﺐ ﻣﻮﻗﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک آزاردﯾﺪه ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

از اﯾﻦ رو ﻟﺰوم ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﻮری ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺗﺠﺎوز-آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎرم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ،ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 .۱ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرم در اﯾﺮان ،ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺎﻟﺠﻮ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ .۷۹۳۱
 .۲ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﻘﻬﯽ آن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دﺧﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 .۳ﻣﺎده  ۶۰۳ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب  «:۲۹۳۱ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ زﻧﺎ و ﻟﻮاط و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد».
 .۴ﻣﺎده  ۶۳ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ «:ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ،ﻧﮕﻬﺪاری و
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر و اﺧﺘﯿﺎر واﮔﺬاری ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ،آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دادﮔﺴﺘﺮی و
ﮐﺸﻮر ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ».
 .۵ﻣﺎده  ۳۷۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ «:ﻫﺮ ﮔﺎه در اﺛﺮ ﻋﺪم ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﯾﺎ اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدری ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺗﺤﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ اوﺳﺖ ،ﺻﺤﺖ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻃﻔﻞ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻗﺮﺑﺎی ﻃﻔﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﯿﻢ او ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺋﯿﺲ
ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ،اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ .ﻣﻮارد ذﯾﻞ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺪم ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﯾﺎ اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ
از واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ :اﻋﺘﯿﺎد زﯾﺎنآور ﺑﻪ اﻟﮑﻞ ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻗﻤﺎر ،اﺷﺘﻬﺎر ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﺧﻼق و ﻓﺤﺸﺎ ،اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻔﻞ ﯾﺎ اﺟﺒﺎر او ﺑﻪ ورود در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺿﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎ ،ﺗﮑﺪیﮔﺮی و ﻗﺎﭼﺎق ،ﺗﮑﺮار ﺿﺮب و ﺟﺮح
ﺧﺎرج از ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف».

