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گاندی ▪ مهاتما 
عدالـــتـــی كـه عــشــق بـــه دنـــبـال 
دارد چــــشــــم پــــوشـــــــی اســـــت، 
كــه قـــانـــون بــه دنـــبــال  عدالتــی 

دارد مجــازات اســت.

بیانیه کمیته منع خشونت خانگی کمیسیون حقوق بشر کانون وکالی 
وز جهانی منع خشونت علیه زنان دادگستری مرکز به مناسبت ر

خانگــی  خشــونت  منــع  كمیتــه  بیانیــه   ▪
وكالی  كانــون  بشــر  حقــوق  كمیســیون 
دادگســتری مركــز بــه مناســبت روز جهانــی 
نوامبــر(.  25( زنــان  علیــه  خشــونت  منــع 
گســترده ترین،  خشــونت علیــه زنــان یکــی از 
انــواع خشــونت  ویرانگرتریــن  و  ماندگار تریــن 
در  زن   3 هــر  از  کــه  به نحــوی  می باشــد. 
اعــام  )برابــر  را  خشــونت  نفــر  یــک  جهــان، 
کــرده اســت. هــر  ســازمان ملــل متحــد( تجربــه 
کــه  گونــه عمــل خشــونت آمیز بــر پایــه جنســیت 
بتوانــد منجــر بــه آســیب های بدنــی، جنســی و 
ــان  ــونت علیــه زن ــود را خش ــان بش ــی زن ــا روان ی
کننــد. خشــنوت علیه زنــان دارای  تعریــف مــی 
کــه البتــه بــا تغییــر  مصادیــق متعــددی اســت 
شــکل زندگــی افــراد و بــه خصــوص خانــواده هــا 
ایــن مصادیــق در حــال فزونــی و تغییــر اســت. 
درآمــار ارائــه شــده از ناحیــه WHO در ســال 
2004 نیــز ایــن موضــوع مــورد تاییــد قرارگرفتــه 
اســت. خشــنوت علیــه زنــان موضوعــی جهــان 
وقــوع  بــه  کشــورها  و در همــه  بــوده  شــمول 
بــه  بررســی های  طبــق  لیکــن  می پیونــدد، 
کشــورهای جهــان ســوم بنــا بــر  عمــل آمــده در 
آداب و رســوم خــاص، عــدم آمــوزش، ازدواج 

كوتاه ▪ داستان 
گلــی بــزرگ  کــرد، دســته  ــاز  کــه ب درب خانــه را 
گل هایــی  مســیر نگاهــش را بســت. »همــان 
کنــار رفتنــد،  کــه  گل هــا  کــه دوســت داشــت«. 
گذشــته  لبخنــد مــرد بــه او نمایــان شــد. در ماه 
گل هایــی را از او هدیــه  چندیــن مرتبــه دســته 
کــدام زیبــا تــر و بزرگتــر از قبلــی  گرفتــه بــود. »هــر 
و ایــن بــار خیلــی بزرگتــر«. روبــروی آیینــه روی 
کنــد . گرفــت تــا صورتــش را زیبــا  صندلــی جــای 
کبودی هــای صورتــش بــا هیــچ آرایشــی  جــای 

کمرنــگ نمی شــد و زخم هــای روحــش .... .
انگیزنــد«.  نفــرت  عجیــب  گاهــی  »گل هــا 

شــکیب. لیلــی 

پنداشــتن  ارزان  خانوادگــی،  روابــط  و  ســنتی 
کلیــه اشــکال خشــونت،  کار زنــان و ....  نیــروی 
بیشــتر دیــده می شــود. در ایــران آمــار دقیقــی از 
انــواع خشــونت علیــه زنــان در دســت نیســت و 
گــزارش آمــار  کنــون هیــچ نهــادی مســئولیت  تــا 
بــر عهــده نگرفتــه اســت  را  ایــن خصــوص  در 
دســت  در  مســتندی  غیــر  اطاعــات  تنهــا،  و 
در ســطح  میدانــی  بــا مشــاهدات  کــه  اســت 
جامعــه و یــا از آمــار مراجعــه زنــان بــه مراجــع 
انتظامــی و قضایــی و یــا پیگیــری ســازمان های 
مــردم نهــاد اخــذ شــده اســت. متاســفانه بــه 
دلیــل آموزش هــا و عقایــد ســنتی و قومیتــی و 
کثــر زنــان از  باورهــای خــاص افــراد در ایــران، ا
کــه بــر آنهــا اعمــال  کــردن خشــونت هایی  بازگــو 
کننــد و یــا از اینکــه عمــل  شــده خــودداری مــی 
گرفتــه بــا ایشــان خشــونت محســوب  صــورت 
گاه نیســتند . تلخ تــر زمانــی اســت  می گــردد، آ
کــه ســکوت در برابــر خشــونت بــا عنــوان نجابــت 
ــان مــورد تشــویق و حمایــت نیــز  و ســازگاری زن
کــه عــاوه بــر توجیــه خشــونت،  قــرار می گیــرد 
خــود از موجبــات ترغیــب خشــونتگر بــه ارتکاب 
از  می باشــد.  خشــونت  چند بــاره  و  مجــدد 
تــاش  راســتای  در  مســئولین  دیگــر  ســوی 

زنــان  علیــه  خشــونت  اشــکال  محــو  بــرای 
در  کوچکتــر  ابعــاد  در  چــه  و  جامعــه  در  چــه 
کار و ســطح  ــه، مدرســه، دانشــگاه، محــل  خان
کــرده و قوانین آنگونه  خیابان هــا منفعــل عمل 
که باید پیشــگیرانه و حامی قربانیان خشــونت 
نمی باشــد و نهادهــای حمایتــی نیــز عملکــرد 
قابــل قبولــی ندارنــد. هــر چنــد قطعــًا رویکرد هــا 
و سیاســت های اتخــاذی امــروزه متفــاوت بــا 
گذشــته و در مســیر تعالــی اســت، لیکــن فاصلــه 
کمیتــه  اســت.  بســیار  همچنــان  ایــده آل  بــا 
حقــوق  کمیســیون  خانگــی  خشــونت  منــع 
کانــون وکای دادگســتری مرکــز، همــگام  بشــر 
کوچکتریــن روزنــه امیــد  بــا نهادهــای متولــی از 
بهــره جســته تــا در حــد تــوان از حقــوق قربانیان 
کنــد و در ایــن راســتا ضمــن  خشــونت دفــاع 
تقبیــح هــر نــوع خشــونت علیــه افــراد جامعــه 
غ از ســن و جنســیت، خواهــان تغییــر نــگاه  فــار
هــای عمومــی و همچنیــن مشــارکت نهادهــای 
خشــونت،  انــواع  کاهــش  جهــت  در  دولتــی 
گاه ســازی و حمایــت  قانونگــذاری مســئوالنه، آ
از زنــان قربانــی خشــونت جهــت جامعه پذیــری 
ــی عــادی و عــاری از  ــه زندگ مجــدد و برگشــت ب

می باشــد. خشــونت 
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▪ نلسون ماندال
آزادی بــه بریــدن زنجیرهــا از دســت و پــا خالصه 
آزادی  گذاشــتن  احتــرام  بــه  آزادی  نمی شــود، 

دیگــران نیــز نیــاز دارد.

▪ دكتر محمد علی موحد
آری! مــا بــه عشــق عدالــت زنده ایم.بــه عشــق و بــه عدالــت زنده ایــم. 
كــه فــروغ بیشــتری دارد. عدالــت  اّمــا در ایــن میــان، ایــن عشــق اســت 
پــاس داشــتن مرزهاســت.قانع شــدن بــه حــق خویــش و تجــاوز نکــردن 
ــری  ــه دیگ ــار ب ــش و ایث ــتن از خوی گذش ــق  ــت. عش ــری اس ــّق دیگ ــه ح ب
گــر آدم هــا عاشــق بودنــد نیــازی بــه عدالــت نداشــتند. )كتــاب  اســت. ا

در هــوای حــّق و عدالت؛صفحــه 31و 32(.
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مصادیق خشونت علیه زنان

• مجمــع عمومــی ســازمان ملــل در ســال 1999 
میــالدی بــا تــالش مدافعــان حقــوق زنــان، روز 
روز  بــا  مصــادف  مــاه(  آذر  )چهــارم  نوامبــر   25
بــه  كــه  خواهــری  ســه  میرابــل  خواهــران  قتــل 
جــرم شــركت در فعالیت هــای سیاســی علیــه 
كــم بــر دومینیکــن پــس از  رژیــم دیکتاتــوری حا
ماه هــا شــکنجه توســط ســازمان امنیــت ارتــش 
روز  بعنــوان  را  رســیدند  قتــل  بــه  كشــور  ایــن 
جهانــی “محــو خشــونت علیــه زنــان” تعییــن 
كــرده اســت. خشــونت علیــه زنــان برابــر تعریــف 
گونــه  مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد »هــر 
كــه منجــر  عمــل خشــونت آمیــز بــر پایــه جنســیت 
بــه آســیب فیزیکــی، جنســی یــا روانــی شــود«  
می باشــد و در هــر مــکان و زمانــی ممکــن اســت 
پنهــان  دیگــران  دیــد  از  عمومــا  و  شــود  واقــع 
را  خشــونت  مصادیــق  روی  همیــن  از  اســت. 
ــروه خشــونت پیــدا و خشــونت پنهــان  گ در دو 
نماینــد.  مــی  بنــدی  تقســم  كلــی  بصــورت 
تــوان  مــی  را  زنــان  علیــه  خشــونت  مصادیــق 
زیــر مجموعــه خشــونت های جســمی، روانــی و 
كالمــی، جنســی، اقتصادی، حقوقــی و ممانعت 
از رشــد ) اجتماعی، فکری و آموزشــی ( قرار داد. 
زنــان چــه در خانــه پــدری، چــه در جامعــه و چــه 

گــون خشــونت  گونا در زندگــی مشــترک اشــکال 
كشــور  كننــد. برابــر پژوهــش وزارت  را تجربــه مــی 
شــده  واقــع  خشــونت های  در   )1383 )ســال 
رتبــه  در  كالمــی  و  روانــی  خشــونت  زنــان،  بــر 
نخســت و ســپس خشــونت فیزیکــی و در آخــر 

خشــونت جنســی قــرار دارد.

▪ خشونت فیزیکی:
خشــونت فیزیکــی ملمــوس ترین شــکل خشــونت 
اســت. از آســیب های فیزیکــی، بســتن بــا طنــاب، 
کــردن، چنــگ انداختــن، ســیلی زدن،  زندانــی 
ــای  ــد قتل ه ــل )مانن ــا قت ــره ت ح و غی ــر ــرب و ج ض
ناموســی از ناحیــه پــدر یــا بــرادر یــا همســر ( را در 

بــر می گیــرد. 

▪ خشونت روانی:
ــه  ــاد ب ــرو و اعتم ــرافت، آب ــه ش ک ــت  ــونتی اس  خش
جــدا  قبیــل  از  کنــد.  مــی  دار  خدشــه  را  نفــس 
از خانــواده و دوســتان، قهــر، ســرزنش  نمــودن 
کنتــرل شــدید نســبت بــه رفتــار. مــداوم، تحقیــر، 

كالمی: ▪ خشونت 
کلمــات رکیــک، دشــنام، فریاد  شــامل اســتفاده از 
و بداخاقــی، بی احترامــی، رفتــار آمرانــه، توهیــن 

و غیــره می گــردد. 

▪ خشونت جنسی:
خشــونت  نــوع  ایــن  از  پوشــی  پــرده  ایــران  در   
پــرده  آن  از  خانوادگــی  محافــل  در  و  باالســت 
بــرداری نمــی شــود و عمومــا قربانــی از افشــای آن 
کــرده و  بدالیــل فرهنگــی و اجتماعــی خــودداری 
بــا خــود سانســوری در ایــن زمینــه موجبــات ورود 
آســیب های بیشــتر بــه خــود را فراهــم می نمایــد. 
نــوع  ایــن  مشــمول  تجــاوز  تــا  کــردن  لمــس  از 
بــه دیــدن  کــردن زن  خشــونت شــده و مجبــور 
جنســی،  مضامیــن  دارای  عکس هــای  و  فیلــم 
رابطــه جنســی فاقــد رضایــت، اجبــار بــه روابــط 
زناشــویی نــا متعــارف، عــدم اســتفاده از روشــهای 
آن  مصادیــق  از  غیــره  و  بــارداری  از  جلوگیــری 
نشــان  توجــه  هرگونــه  همچنیــن  باشــد.  مــی 
دادن نســبت بــه بــدن زن بــدون توافــق صریــح 
جنســی  ماهیــت  آنکــه  بــر  مشــروط  ضمنــی،  یــا 

می گوینــد. جنســی  آزار  را  باشــد  داشــته 

▪ خشونت اقتصادی:
کنتــرل  یــا  کــردن  اقتصــادی محــدود  خشــونت 
کــردن توانایی هــای زنــان بــرای بــه دســت آوردن 
و  خــود  بــه  متعلــق  اقتصــادی  منابــع  حفــظ  و 
اســتفاده از آن و یــا ســوء اســتفاده مالــی از آنهــا 

مــی باشــد. از مصادیــق آن می تــوان بــه تصاحــب 
امــوال، منــع اشــتغال، تخریــب امــوال و ... اشــاره 

کــرد. 

▪ خشونت ممانعت از رشد: 
کــردن زنــان از ادامــه  رفتارهایــی از قبیــل محــدود 
کاریابــی  تحصیــل، ارتبــاط دوســتانه و اجتماعــی، 
و اشــتغال از مصادیــق خشــونت ممانعــت از رشــد 

اجتماعــی فکــری و آموزشــی می باشــد.

▪ خشونت حقوقی: 
از مصادیــق آن می تــوان به امتنــاع از طاق دادن 
ــر خــاف اصــرار زن بــه جدایــی، ازدواج مجــدد،  ب
نــدادن حضانــت فرزنــدان بــه مــادر و غیــره اشــاره 
نمــود. عــده ای ایــن نــوع از خشــونت را خشــونت 
سیســتماتیک مــی دانــد و نــه خشــونت حقوقــی . 
خشــونت  منــع  کمیتــه  رســالت  آنجاییکــه  از 
وکای  کانــون  بشــر  حقــوق  کمیســیون  خانگــی 
کلیــه  دادگســتری مرکــز اقــدام در راســتای محــو 
مــی  کــودکان  و  زنــان  علیــه  خشــونت  اشــکال 
باشــد، زنــان قربانــی خشــونت در صــورت نیــاز بــه 
خدمــات حقوقــی ویــژه مــی تواننــد از خدمــات 
کمیتــه منــع خشــونت  رایــگان وکای داوطلــب در 

گردنــد. بهره منــد  خانگــی 


