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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
«زن و ﺷﻮﻫﺮ دﻋﻮا ﮐﻨﻨﺪ /اﺑﻠﻬﺎن ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ» «،ﭼﻬﺎر دﯾﻮاری /اﺧﺘﯿﺎری »و« دﻋﻮا ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ /دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ… »
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ و ﺟﻤﻼت دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪک ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن واﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ﺧﺎﻧﮕﯽ واﻗﻊ
ﺷﺪن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﻓﺎﻣﯿﻞ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎآﺷﻨﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﺗﺎﺑﻮ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﺪت از آن ﻣﻨﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت داﺧﻞ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و واﻟﺪﯾﻦ ،ﺣﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ،اﻣﺮی داﺧﻠﯽ و
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در آن ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ در آن ،از ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺧﻮد ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻔﮑﺮی ﮐﻪ در آن ﺷﺎﻫﺪان ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻋﻤﻼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﺪم واﮐﻨﺶ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻋﺪم ﺗﻼش ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖزا ﮐﺮده و ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﮔﺮه ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻋﺪم ﺗﻼش ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎ ﮔﺰارش آن ،ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ او،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اوﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ درﯾﻎ ﻣﯽﺷﻮد
ﻋﻤﺮت را ﮐﻪ دادهای ،ﭘﻮﻟﺖ را ﻫﻢ ﺑﺪه!
ﮐﻮدک ﻫﻤﺴﺮی ،داﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖ
در واﻗﻊ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻮدک ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
ﻧﯿﺎز واﻓﺮ او ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮان دارد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﯾﺶ  ۰۲درﺻﺪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽدﻫﺪ ) ،(۱ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۳درﺻﺪ از اﯾﻦ
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۳درﺻﺪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻧﺠﺎت از ﺑﺤﺮان ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ) ۰۴درﺻﺪ( ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻐﺮ ﺳﻨﯽ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﺠﺎت او و در واﻗﻊ ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ،اﻗﺪاﻣﯽ ﺿﺮوری و واﺟﺐ ﺑﻮده و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم آن اﻣﺮی ﻣﺬﻣﻮم و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺰارش ﺟﺮم

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻟﺰام ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺟﺮم ﻓﺎﺣﺶ ،ﺟﺪای از ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﻬﺪات ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺧﻮد ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ آن ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻧﯿﺰ ﻟﺰوم ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﺮدم در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮم و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮم و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻧﺒﻮده و ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ و در
راﺳﺘﺎی ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم و ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﭘﯿﮕﺮد ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﺮم و ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم ،دﺳﺖﮐﻢ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻗﻮع ﺟﺮم آن را
ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺎ را از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ اﻟﺰام اﺧﻼﻗﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و
ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۴۹۱در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺰارش وﻗﻮع ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻦ و ﺟﺪی ،اﻟﺰاﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺮک آن ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی ،ﺑﻪ
ﺣﺒﺲ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۳۲۲ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،اﺳﺎﺳﺎ ﺧﻮدداری از ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻮری ﺑﻮده و
ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺰ ﺗﻮان و اﻣﮑﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﮐﻤﮏ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و اﻓﺮاد در ﺻﻮرت ارﺗﮑﺎب ،دارای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺧﻮدداری از ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان در ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﻋﺪم ﮔﺰارش ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﻧﯿﺰ ﺟﺮم
ﺑﻮده و ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺑﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی دﯾﮕﺮ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اﯾﺮان اﻣﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﺮم در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در
ﻣﻮادی ﻣﺤﺪود )ﻣﺎده  ۳و  ۹۲ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،اﻟﺰام ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼس و ارﺗﺸﺎء ،ﻣﺎده  ۰۲ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﺎر ،ﻣﺎده
 ۵۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر( ﺑﺮ اﻟﺰام ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ )ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن و… ( آن ﻫﻢ در ﻣﻮارد
ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان ﻫﯿﭻ اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽای ﺑﺮای ﮔﺰارش ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺟﺮم ﺑﺮای اﻓﺮاد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم آن
ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺨﻔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ از اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﺰام ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮارد وﻗﻮع
آن ،ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮدک ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺷﻮد.
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد  ۳۳۴ ،۲۳۴و  ۴۳۴ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻟﺰوم ﮔﺰارش ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮارد وﻗﻮع ﮐﻮدک آزاری و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در زﻣﺮه اﻟﺰام ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮارد وﻗﻮع ﻗﺘﻞ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻗﻮع آن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی و ﻋﺪم ﮔﺰارﺷﺶ ،ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪان در اﻧﺘﻈﺎرش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آزاری ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ روﯾﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻟﺰوم ﮔﺰارش وﻗﻮع آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮادی ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ« ﺑﺎﻟﻘﻮه آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ »ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی وﯾﮋه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ.
در ﮐﺎﻧﺎدا ،اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﻫﺪان وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﺮم ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺧﻮاﺳﺖ دادﮔﺎه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در
آن ﺑﺮای ادای ﺷﻬﺎدت ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﻮده و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف از آن ﺑﺎ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﻀﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺧﻮد را ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۶۱ﺳﺎل اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮده و ﻋﺪم اﺟﺮای آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

اﺳﺖ.
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺎران ،ﺑﻬﯿﺎران ،ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ،اﻟﺰاﻣﯽ و اﺟﺒﺎری اﺳﺖ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺮف وﺟﻮد ﺷﮏ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای وﺟﻮد اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻘﻦ ﯾﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﯿﻦ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
در اﯾﺮان اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﺻﻞ ﮐﻠﯽ ﻋﺪم اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﮔﺰارش ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺟﺮم ،اﻓﺮاد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﮔﺰارش ﻣﻮارد
وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮑﺎن ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﮔﺰارش وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ و در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺰام ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ؛ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻧﯿﺰ روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮاﻧﯽ
را ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع )ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ( ﺑﺮ ﻟﺰوم ﮔﺰارش ﻣﻮارد وﻗﻮع آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده و ﻋﺪم ﮔﺰارش آن را ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ،ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮐﯿﻔﺮی ﻫﻤﺮاه
ﮐﻨﺪ )ﻣﻮاد  ۷۳و  ۸۳ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻣﺎده  ۷۱ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن(.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺴﺘﺮده و ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﺮ ﻗﺪرت دﯾﻨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﻧﺮﺳﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان ﻣﻮرد
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد و ﻣﺴﮑﻮت ﺑﻤﺎﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻟﺰوم ﮔﺰارش ﺟﺮم ،ﻧﺸﺎن دادن اﻫﻤﯿﺖ آن ﺟﺮم از ﺳﻮی
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﺪﯾﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن اﺳﺖ ،ﻋﺪم ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮ ﻟﺰوم ﮔﺰارش ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺨﻔﯽ و ﭘﻨﻬﺎن آن ،ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﻣﺘﺠﺎوزان ﮐﺎری ﺳﺨﺖ و
ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو دﺳﺖﮐﻢ ﺗﺼﻮﯾﺐ دو ﻣﺎده واﺣﺪه ﻣﺠﺰا در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺰاﻣﯽ ﮐﺮدن ﮔﺰارش ﻣﻮارد
وﻗﻮع آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻻزم و ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ،ﮐﻨﺸﮕﺮان و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻨﺪ.
–ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 .۱رﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی ﺳﺪﻫﯽ ،رﯾﯿﺲ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﯾﺮان ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ  ۰۲درﺻﺪی ﻣﻮارد
وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان داده ﺑﻮد.

