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راﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی
ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﮐﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻪ ﺧﺒﺮی از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼمﮔﺮاﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﺒﺮی از
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮوه ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺳﺨﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﺳﮑﻮﻻر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎز درﮔﯿﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮا ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﮐﺶ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ در ﺳﺎل  ۸۱۰۲اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺮاﮐﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
را ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ «:ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ آزار و ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺴﻤﯽ،
رواﻧﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ».
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده و ﺗﺠﺎوز در ﺣﺮﯾﻢ ازدواج را ﻧﯿﺰ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺠﺎوز در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺠﺎوز در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ از آن دﺳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ ،اﺻﻼ و اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ دوﻟﺘﯽ در ﻣﺮاﮐﺶ ﻣﯿﺎن ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و  ۰۰۳زن  ۸۱ﺗﺎ  ۵۶ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل  ۹۰۰۲ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۶درﺻﺪ از زﻧﺎن
ﻣﺮاﮐﺸﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ را در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
داﺳﺘﺎن ﺧﺪﯾﺠﻪ
«ﺧﺪﯾﺠﻪ »ﯾﮏ زن ﻣﺮاﮐﺸﯽﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮش ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ روز ﺑﻪ او ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﺑﺎ ﯾﺎدآوری درد ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺎره
ﺷﺪن ﻟﺒﺎس ﺑﻠﻨﺪش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:روزی را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﺗﺎزه رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ .او ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺑﻪ روی ﻣﻦ ﭘﺮﯾﺪ .ﻣﺎﻧﺘﻮ را از ﺗﻨﻢ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ
و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻮی اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻫﻞ داد».
ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﺳﻒﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدان در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯿﺸﺎن از زﻧﺎن ،آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮع ﻋﻼﺋﻖ و ﮐﻨﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ!
ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺳﺎل  ۶۱۰۲اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ ﺑﻮد ﮐﻪ  ۱۴درﺻﺪ ﻣﺮدان ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه
در آن ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﺎن از زن ،ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۲۶درﺻﺪ از ﻣﺮدان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ را ﺗﺎب ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﯿﺎﺗﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻔﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ آن را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮاﻧﻪ
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﺎن ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﯿﻖ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ« اﻣﯿﻨﻪ» ،ﯾﮏ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺎن رﺑﺎط ،ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۰۴زن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن درﯾﺎﻓﺖ

ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﻤﮏﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ.
ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺎ ،روﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ دارﻧﺪ».
ﺿﺮورت ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از زﻧﺎن
«روﺛﻨﺎ ﺑﯿﻐﻢ» ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﯿﺰ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺮاﮐﺶ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮان و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺮاﮐﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻼﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﻘﺼﺎنﻫﺎ را در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﻫﻤﻪ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آزار ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭘﻠﯿﺲ و ﭘﯿﮕﺮد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ».
اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد از آن رو اﻧﺘﻘﺎدی روا و ﺑﻪﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ در ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از زﻧﺎن ﮐﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ درون زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آن را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺪود زﻧﺎن ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮد آزارﮔﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ آزارﮔﺮ ﺧﻮد ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ و در ﺑﺤﺚ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﺮاﮐﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺷﺎﯾﺪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﻘﺪم و ﺗﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺤﺚ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ آﺷﮑﺎر از ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در اﯾﺮان
ﺑﻪ ﮔﺰارش دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻤﺘﺮ از  ۰۱ﺳﺮﭘﻨﺎه در ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﮐﺶ آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻌﺪود ﺳﺮﭘﻨﺎهﻫﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪودی دارﻧﺪ .ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از آنﻫﺎ از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
دوﻟﺘﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ آزارﮔﺮ ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا راﻫﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از
ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ از ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪای ﻧﺪارﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺪ ﺳﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮاﻧﻪ اﺳﺖ.
«ﺳﻌﯿﺪه ﮐﻮزی» ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﺮاﮐﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﮑﻦ اﻣﻦ و ﺛﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی زﻧﺎن
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻏﻠﺐ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮار از ﮐﺎر و ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ».
ﻫﻤﮑﺎری ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ
در ﻣﺮاﮐﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮان ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺴﺮان ﭘﻠﯿﺲ از ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ اﻇﻬﺎرات آنﻫﺎ
اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی آزار ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و از دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻈﻨﻮﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد
دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﭘﻠﯿﺲ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ آزارﮔﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﯿﺎﺗﯽﺳﺖ ﮐﻪ« روﺛﻨﺎ ﺑﯿﻐﻢ »ﺑﻪ دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﺟﺮا و ﺧﺪﻣﺎتدﻫﯽ دارد .دوﻟﺖ ﻣﺮاﮐﺶ ﮔﺎم

ﻣﻬﻢ و ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ آن را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﺴﻂ دﻫﺪ».
در واﻗﻊ ﺗﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی-ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﺎﻓﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮب ﻗﺪﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﯾﺪ.

