ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و راﻫﮑﺎر ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو

وﯾﺪا ﺑﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ – روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻋﻠﻞ و رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻨﻮع آراء و ﻋﻘﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻫﺎ در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن،
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻠﯽ ﻻﯾﻨﺤﻞ در ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ روﻧﺪی روزاﻓﺰون داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺟﻬﺎن زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺮﺷﻤﺮده ،و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد راه ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ راه ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﯿﭽﯿﮏ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ  WHOﯾﮏ ﺳﻮم زﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎ ”آﻣﺎر واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا
زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن و در ﻗﺒﺎﯾﻞ و دﻫﮑﺪه ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺴﯿﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻞ و رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و راه ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﺎن و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
راه ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان:
راه ﮐﺎرﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ:
اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ“ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎری زﻧﺎن از ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن اﺳﺖ ” .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن
داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﯿﻠﻪ زﻧﺎن وﺿﻊ ﺷﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﺎ ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ اﺷﮑﺎل ﺷﺪﯾﺪی ﺗﺮی از آن دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮد زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺎدی ﺑﻮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدف ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﻏﻠﻂ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ راه
ﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻣﻮزش و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺒﺎری ﮐﺮدن آﻣﻮزش ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را
ﺑﺮای اﻓﺮاد ذﯾﺮﺑﻂ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
راه ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ:
در اﺻﻮل 21،20،10،3ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
آﻧﺎن از ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی زن و ﻣﺮد در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎز ﺧﻮاﻧﯽ و اﺻﻼح اﺳﺖ و

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز و رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده اراﺋﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ
اﻓﺮاد ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮔﺮدد .ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﻨﮕﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺧﻼء ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮ ﮐﺮده و در ﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺟﺎری ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ اﺻﻼح آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﺰم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻠﯽ اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ:
–ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ ازدواج و ﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﺟﺎزه ﭘﺪر در ازدواج دﺧﺘﺮان
–ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ،ازدواج ﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،اﺟﺒﺎری و ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ،ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت
–ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ زن ،ﺣﻖ ﻃﻼق و ﻗﺎﻧﻮن ارﺟﺎع ﺑﻪ داوری ،ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج زن درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ،ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح
–ﺗﻌﺎرض ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮد در ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ
ﻋﻘﺪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای آن و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻘﻮل ﮐﺮدن ﻣﻬﺮﯾﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودی از ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﺮد.
ﺗﺄﮐﯿﺪ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ،ﺿﺮورت ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺛﺒﺖ ﺻﺤﯿﺢ
و رﺳﻤﯽ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ:
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﻈﺮان اﺳﺖ ،ادﻏﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اوﻟﯿﻪ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ارﺟﺎع ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﻧﺎن آﺳﯿﺐ
دﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻫﻤﺴﺮ در زﻣﺎن
ﻫﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ و اﺟﺘﻨﺎب از اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر در ﻣﮑﺎن ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎص از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻮد.
آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺎن ﻫﺎی اﻣﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﺟﺪاﺳﺎزی اﻓﺮاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد) ﺳﻤﻦ( ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺸﺎوره ای و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﯾﮕﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
و اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﺴﺎس ﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺴﻮول ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ،ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﭘﻠﯿﺲ و آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ در اﺳﺘﻤﺮار ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﯽ رﻏﺒﺘﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺮار ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ ،در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ
ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺮدان ﻫﻤﺴﺮ آزار ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و زﻧﺎن را از ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد دﻟﺴﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در واﮐﻨﺶ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﺤﻮه واﮐﻨﺶ ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺖ .ﮔﺎه ﭘﻠﯿﺲ وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺮس از آن را
ﺟﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺬرﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻮاده دارای ارزش اﺳﺖ  ،ﺧﻮد
زﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ و ﯾﺎ از وﺟﻮد ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻤﮑﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری ازﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﮔﻮش دﻫﻨﺪ و در ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺷﺪﯾﺪ ،ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را آرام ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮی ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ و
رﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزش ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﭘﻠﯿﺲ را در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ و اﺳﺘﻤﺮار ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در  85%ﻣﻮارد ﻗﺘﻞ و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻗﺒﻞ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﯾﮏ ﻣﻮرد از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای
ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻧﯿﻤﯽ از ﺣﻮادث ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻼ ”در ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ) ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ،اﺟﺘﻤﺎع  ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و… ( ﻣﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺎورﻫﺎ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺟﻨﺒﻪ ای ﻋﺎدی و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽ
داﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را اﯾﻔﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
 12 ،ﻣﺮداد  1391ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 1.
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼم و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1388ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺳﺎﻻری – دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ 2.
ﻓﺮ) ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه(

