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چكيده

خ دسـته دو بـه آن، ارتكـاب محـل و عرصـه برحسـب را زنـان عليـه شـونتخشونت

مي خانگي خشونت و كـرداجتماعي تقسيم نيـز.توان خشـونت نـوع دو ايـن از هريـك

ب شده وارد آسيب نوع زبرحسب تقسـيمنر روانـي و جسـماني خشونت دسته دو به

مي.شوندمي تالش كشورها اعمـالتمامي زمينـه مناسـب، قـوانين وضـع بـا تـا كننـد

دهند كاهش را زنان عليه .خشونت

به كاملعناسالم بهوان را خشونت الهي دين اسـتترين كرده نهي از.شدت بخشـي

وآموزه خشـونت هرگونـه اعمـال از آنـان نهـي و جامعـه مردان متوجه اسالم دين هاي

را زنـان عليـه خشـونت كه است رفتارهايي انجام از آنان نهي و زنان متوجه نيز بخشي

مي ك.دهدافزايش راهكارهاي از يكي كريم قرآن جامعهيايذااهشدر در اسـتفاده«زنان

حجاب و پوشش به.است»از نيز ايران اسالمي جمهوري ازدر برخاسته نظام يك عنوان

تاآموزه شده تالش اسالمي مختلفهاي قوانين وضع عليـهزمينهبا خشـونت بروز هاي

يابد كاهش اسـت.زنان خشـونت بروز از پيشگيرانه قوانين قوانين، اين از هـدف.بخشي

ابزاري نگاه حذف قوانين زناين تحريـكبه و پرخطر رفتارهاي كاهش زنـانآميـزو در

مي رفتارها اين چراكه كننـداست فراهم را زنان عليه خشونت اعمال زمينه قـوانين.توانند
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حجاب رعايت اسالميدرلزوم فسـاد)638(ماده(جمهوري مراكـز ايجاد از جلوگيري و

به فحشا مكاو سـوءنعنوان جهـت زنـهـايي از قـانون)640(و)639(مـاده(نااسـتفاده

اسالمي دسته)مجازات اين شـده.انداز تـالش ايـران، اسالمي جمهوري در ديگر ازسوي

برخــورد قــوانين وضــع بــا ايجــادتــا و زنــان عليــه خشــونت اعمــال هرگونــه بــا كننــده

خشونتضمانت اين ميزان كافي، اجرايي يابدهاي كاهش .ها

برخورد قوانين حاضر عرصـهگزارش در را زنان عليه خشونت اعمال با هـايكننده

است داده قرار بررسي مورد رواني و جسماني بعدهاي در و خانگي و .اجتماعي

مقدمه

آسيب از يكي آن، اجتماعي يا خانگي مختلف ابعاد در زنان عليه نگرانيخشونت و هايها

است امروز برخ.جوامع پژوهشبرپايه آسيبي معرض در نفر يك زن چهار هر از هايها،

دارد قرار هيچ1.خشونت به زنان عليه عقبخشونت جوامع خاص امري ياوجه و افتاده

نيست مسلمان پيشرفته.جوامع عوارضدر و تبعات از كودكان و زنان نيز جوامع ترين

مي رنج خشونت از خشونت.برندناشي آزاين و روان جسم، ميها تهديد را زنان .كنندادي

مصداق و توسعهتعريف كشورهاي در چه اگر زنان عليه خشونت حالهاي در و يافته

است متفاوت قانوني و فرهنگي تمايزات به توجه با تعريف(توسعه كشورها تمامي بنابراين

ندارند آن مصاديق و خشونت از مي)يكساني تالش كشورها تمامي بااما تا كنند

قانونستگذاريسيا زمينهگذاريو مناسب خشونتهاي اين اعمال دهندهاي كاهش را .ها

�.���	
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زنان.1 عليه خشونت تعريف

اقدامات كلي توصيف براي كه است تخصصي اصطالحي زنان عليه خشونت

بهخشونت زنان عليه اعمال.رودميكارآميز مردم از خاصي گروه عليه خشونت اين

قربانمي جنسيت و استشود آن اصلي پايه متحد.ي ملل سازمان عمومي 1مجمع

را زنان عليه خشونتهر«خشونت عمل بهگونه منجر بتواند كه جنسيت برپايه آميز

فيزيكي شود)بدني(آسيب زنان رواني يا جنسي شاملتعريف»، كه است تهديد«كرده

آزادي مستبدانه سلب يا اجبار اعمال كارها، از قبيل اين د(به درچه چه و اجتماع ر

شخصي در2.شودمي)زندگي زنان عليه خشونت رفع اعالميه 1993سالبراساس

از است ممكن خشونت نااين يا جنس همان از افرادي وهمسوي حكومت جنس،

شود اعمال خانواده .اعضاي

را آن و داده قرار خود توجه كانون را اجتماعي روابط در خشونت پديده اسالم

زشتبه استشدت كرده منع و كليد.شمرده از ظلمهاواژهبرخي ايذاء، غضب،مانند ،

بغيسوء3فظ، تجبر4خلق، مربوط5و خشونت انواع همه خشونت.شوندميبه درباره

واژه استهابدني، رفته كار به قتل و جرح لطم، ضرب، مانند بذيهاواژه.يي مانند 6،يي

1 .UNGA
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ب1،لمز مخاصمه، غيبت، فحش، بد، سبلقب و جدال، مراء، كالمي2هتان، خشونت به

دارند واژه.اشاره نيز رواني خشونت روعهادرباره تجبر، چون عسر،4،خرق3،يي

عنف است...و5استهزا، رفته كار به ديني متون 6.در

به زنان عليه خشونت بهموضوع اسالمي متون در آن خانوادگي نوع شدتويژه

تالش مختلف طرق از و شده شودنهي پيشگيري آن از تا ازدر.شده يكي اسالم آيين

است ديگران به نرساندن آسيب مسلماني از«.شرايط مردم كه است كسي مسلمان

باشند امان در او زبان و بههم.»دست را زنان به رساندن آسيب اسالم پيامبر چنين

ديا و اخالق از دور را دارند روشي چنين كه مرداني و كرده نهي دانستهشدت نت

شده.است نقل اسالم پيامبر آسي«:از همسرش به كه مردي رساندهر بهب خداوند

دستور دوزخ آتش واردمينگهبان دوزخ آتش در صدمه هفتاد او گونه بر كه دهد

كتك«يا.»سازد به خود كه حالي در زند كتك را همسرش كه مردي از شگفتم در

سزاو استاخوردن 7.»رتر

ترتيب دربدين چه و خانواده محيط در چه جسماني و رواني خشونت اعمال

�.8!"9 ">2�1
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است شده نهي و ناپسند امري آموزه1.اجتماع اسالم دين دارددر وجود متعددي هاي

زمينه ميكه كاهش را زنان عليه خشونت بروز آموزه.دهدهاي اين از هايبخشي

آنها نهي و جامعه مردان متوجه خشواخالقي هرگونه اعمال ونتاز زنان عليه مزاحمت ،

است خشم كنترل آموزه.لزوم اين از ديگري لزومبخش و جامعه زنان متوجه نيز ها

آنها عليه خشونت وقوع از پيشگيري جهت خودنمايي از پرهيز و شرعي حدود رعايت

به.است تحقيرآميز آن تبع به و ابزاري نگاه برآوردنبه(زنانوجود جهت عاملي عنوان

مر خشونت)دانهلذات رفتارهاي گسترش ميسبب آنها عليه اسالم.گرددآميز دين در

به او گرفتن نظر در و زن جايگاه ارتقاي با تا شده وتالش ارزش با انسان يك عنوان

شود حذف زن به ابزاري نگاه كرامت، نگرش.داراي اصالح راهكارهاي از يكي

اسال پوشش از استفاده لزوم زن، به زنانابزارگونه خود توسط عفيفانه رفتار و مي

عالوه.است اسالم دين در ديگر عبارت نهبه رفتارهايبر اعمال از مردان ي

نكنندآميزخشونت ايجاد را خشونت ايجاد زمينه شده خواسته نيز زنان از قرآن.، در

است اجتماع در زنان ايذاء كاهش حجاب، آثار از يكي از2.كريم يكي ديگر عبارت به

ميشرطيشپ زنان خود عفيفانه رفتار زنان، براي اجتماعي امنيت تحقق .باشدهاي

زنان.2 عليه خشونت اقسام

اعتبا به را تقسيمخشونت آن كيفيت و قرباني عامل، كردهر است.اندبندي ممكن خشونت

�.�=
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صواز اجتماعي نهاد يا گروه يك اعضاي افراد، از جمعي فرد، گيردرسوي توانمي.ت

راخ تقسيمشونت فردي و ساختاري نوع دو كردبه ساختاري.بندي خشونت قدر وانين،

به جامعه يك فرهنگ افرادگونهيا برخي بر بدني و رواني آسيب موجب كه است اي

تبعيضمثالً.شودمي قوانين و فرهنگي ياهنجارهاي آشكار خشونت نوعي موجب آميز

گروه بر درپنهان زنان يا اقليت ميهاي جامعه ق1.شوديك اعتبار به بهخشونت رباني،

كودكان با خشونت زناناقسام ميو، تقسيم بر.شودپيران تا شده تالش ادامه اساسدر

گيرد قرار بررسي مورد خشونت انواع مختلف، .معيارهاي

بردسته.1جدول خشونت مختلفبندي معيارهاي 2حسب

دستهرديف دستهبنديمعيارهاي بندينوع

رفتاري1 غيرقالب و كالمي كالميخشونت

قرباني2 سن
جوانان، و نوجوانان عليه خشونت كودكان، عليه خشونت

سالمندان عليه خشونت

قرباني3 مردانجنسيت عليه خشونت زنان، عليه خشونت

شده4 وارد آسيب جسمانينوع خشونت رواني، خشونت

خشونت5 رفتار آميزمحتواي
فرهنگـي،خشونت خشونت اجتماعي، خشونت اقتصادي،

سياسي خشونت

خشونت6 رفتار ارتكاب اجتماعيآميزمحل خشونت خانگي، خشونت

�.��@	��"A�DD.

�.� !�"# ��$%�,3B.
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جدول در كه بر1همانطور را زنان عليه خشونت شد، عرصهذكر كهاساس اي

رخ آن در ارتكاب(دهدميخشونت كردمي)محل تقسيم كلي دسته دو به :توان

اجتماعيخشونت.1

خانگي.2 خشونت

اجتماعي.1 خشونت

محسوب خشونت اعمال بسترهاي از يكي تحصيل و كار محيط اجتماع، فضاي

خشونت.گرددمي به خشونت اساس، اين شغليهابر خياباني، تحصيلي محل ...و،

رخييهاخشونت.شودميتقسيم عرصه اين در راميكه بميدهند نوعرتوان اساس

و دستهآسيب دو به شده تقسيم/جسميارد رواني و كردبدني .بندي

جسمي خشونت از زن/منظور به حمله ضرببدني جنسيو، رفتار او، جرح

زنانآزار و دختران فروش و خريد تجاوز، اجباري(دهنده، و)روسپيگري فشار

و كاري اجبار مانند بدني .است...تحميل

در گاه رواني كالمخشونت و بددهانيگفتار تحقير، مثل توهين،است فحش، ،

آسيبمتلك زن به كه كارهايي به تهديد و چهره.رساندميپراني چشمحاالت وها،

است اجتماع در رواني خشونت ديگر موارد از بدن نگاهبه.وضعيت حالت مثال عنوان

ايجاد زنان براي را امنيت عدم احساس مردان از .كندميبعضي

خ.2 انگيخشونت

عموماً تلقيخانه خوشبختي و امنيت ازميپناهگاه بخشي خانگي خشونت اما شود
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است زنان از بسياري كنستابوالري.تجربه النكاشاير تعريف نوعه«)2002(برطبق ر

بد يا خشونت تهديدآميز، رفتار به ميانارتكاب عاطفي يا مالي جسمي، رفتاري

اكنون كه يابزرگساالني يكديگر خانوادهزوج اعضاي چنينجزء گذشته در يا اند

صرفبوده جنسيتاند، از استنظر خانگي خشونت عموما1ً.»شان خانگي درخشونت

باقي بسته نميميمحيط پيدا چنداني اجتماعي بروز و .كندماند

نيز خشونت تقسيمبراين رواني و بدني بخش دو به شده وارد آسيب نوع اساس

.گرددمي

جسمانيخشو)الف ضرب:نت هرگونه مشتوشامل گشتم، گاز رفتن،زدن،

چاقو كردن، خفه و زدن ازسيلي خانه محيط در قتل و مادركشي يا پدر همسر، سوي

.است

رواني)ب عالوهخشونت:خشونت بددهانيرواني تحقير، هرگونه فحش،بر ،

متلك اقتصاديتوهين، خشونت شامل خانه محيط در تهديد و نيزپراني مالي و

مخار.گرددمي زنندادن دادن قرار فشار تحت و زندگي جملهج از او اموال تصرف ،

است موارد .اين

خشونت.3 پيامدهاي

محيط در چه و جامعه در چه روانخشونت و جسماني پيامدهاي شناختيخانواده

دارد .متعددي

�.�!"A 8	(Q! �  !�&G YZL� &� '(
 )��*+X.
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است مرگ زنان، عليه خشونت از ناشي جسماني آسيب اعضاي.بدترين كبودي

دند دادن دست از و شدن لق شدنهانابدن، پاره پا، و دست بيني، شدن شكسته ،

بستري و پزشك به زن كه حدي به آسيب شديد، جراحت و شدن زخمي گوش، پرده

شد شكسته عضو، نقص باشد، داشته نياز جنينشدن سقط و بيهوشي بيني، يا فك ،ن

بيماري داخلي، اندام التهابهاآسيب آسمي پيامدوي، جمله از جسمانيهاايدز ي

است .خشونت

پناه عصبانيت، و پرخاشگري نفس، به اعتماد تضعيف افسردگي، اضطراب،

روان و اعصاب داروهاي به موآوردن تغذيهگردان، اختالالت مشروب، و مخدر اياد

آسيب...و استهااز زنان عليه خشونت رواني .ي

تمهم اعمالأترين خشونتخشونتثير رفتار يادگيري ازخانگي سويآميز

افت نفس، به اعتماد عدم شخصيت، رشد در اختالل ناايمني، احساس است، كودكان

است ديگر موارد جمله از بزهكارانه رفتار به آوردن روي احتمال و .تحصيلي

زنان.4 عليه كاهشخشونت راهكارهاي

پيشگيرانه اقدامات انجام

آموزش.1

آموز :شاملهاشاين

غريبه• با معاشرت عدم مثل پرخطر رفتارهاي از پرهيز براي زنان ،هاآموزش

رفت از محيطوپرهيز در شبهاآمد در خلوت پوشش،هنگامي از يهاپرهيز
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از...آميزتحريك رفتارها اين زنانتمامي آنانميسوي عليه خشونت بروز زمينه تواند

دهد كاهش .را

مهارت• اهاآموزش خشونتي از پيشگيري جهت خشم كنترل مثل .رتباطي

زنان• عليه خشونت اعمال با مقابله قوانين از .آگاهي

حمايت.2 قانونياعمال هاي

ضمانت و برخورد قانونهاشدت اجرايي ازي پيشگيري در مهمي بسيار نقش گذار

زنان عليه باشدميخشونت داشته به.تواند جامعه يك قوانين كه صورتي بادر شدت

مجازات ترس از خشونت فاعلين كنند، برخورد نوعي هر از زنان عليه خشونت اعمال

آن مرتكب كمتر .شوندميقانوني

فرهنگي.3 بسترسازي

تحقير نگاه موارد از بسياري ودر زنان به فرهنگي نقشبيآميز به درتوجهي آنان

زمينه اجتماع و خشونخانواده افزايش استساز فرهن.ت بهدر نه زن به كه عنوانگي

به بلكه انسان شييك يك لذتءعنوان برآوردن جهت ابزار نگاههاو مردان شود،ميي

خشونتمسلماً يافترفتارهاي خواهد افزايش نيز نقش.آميز فرهنگي نگاه اين اصالح

دارد زنان عليه خشونت كاهش در نيز.مهمي زنان خود اينميرفتار اصالح در تواند

منگ فرهنگي باشدؤاه .ثر

يكي شد گفته كه كههمانطور مواردي عليهمياز خشونت با مقابله زمينه در تواند

م قوانيثرؤزنان استباشد، نظام هر در موجود مقررات و اسالمي.ن جمهوري در

به آموزهايران از برخاسته نظام يك باهاعنوان مقابله جهت متعددي قوانين اسالمي، ي
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علي استخشونت شده تصويب زنان قوانين.ه اين از ازبخشي پيشگيرانه قوانين ،

زنان عليه خشونت اعمال با برخوردكننده قوانين نيز بخشي و است خشونت بروز

.است

خشونت)الف بروز از پيشگيرانه قوانين

زنان عليه خشونت وقوع از تا شده وضع قوانيني ايران اسالمي جمهوري در

كند خشونتيكي.پيشگيري ارتكاب به تشويق را خشونت فاعل كه عواملي نمايدمياز

است قرباني خود قربانيبه.رفتار ديگر برميعبارت را مناسبي شرايط ايتواند

خشونت رفتارهاي احتمال كندافزايش فراهم خود عليه عنوان.آميز تحت عامل اين از

آن شدن قرباني در قربانيان رفتارهاي و.دوشمييادهاسهم پرخطر رفتارهاي انجام

ازتحريك عليآميز خشونت وقوع عوامل از يكي زنان، بهسوي آنان خشونته ويژه

است است.جنسي اجتماعي رفتارهاي مصاديق از يكي زنان و دختران پوشش طرز

ديگرانميكه حمايت از برخورداري همچنين و قرباني از فاعل ذهني تصوير بر تواند

اجتماعي( برابر)غيررسميكنترل در خود از دفاع در او رواني توانايي حتي و

ت گذاردخشونت تحقيقيبر.أثير سال1اساس عنوان1389در جامعه«با شناسيتحليل

خأت قربانيان رفتار خشونتثير رفتار با آن ارتباط و آنانشونت عليه فاعالن»آميز ،

ل و است نابهنجار امري خشونت كه امر اين به اطرافيانخشونت يا مفعول جانب از ذا

به شوند مجازات است حكمممكن رفتاري عقالنيت ديدگاه لذا آگاهند كهميخوبي كند

كمترين كه كنند انتخاب كساني بين از را خود هستندقربانيان دارا را اجتماعي .حمايت

�.� !�"# ��$%�*+�.
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پايبنديبر تحقيق، اين كاهشهااساس در مهمي عامل دختران و زنان مذهبي ي

خشونترفت استارهاي آنان عليه امنيت.آميز ايجاد جهت و نگاه همين با نيز اسالم در

زنان براي فحشا،اجتماعي و فساد مراكز ايجاد از جلوگيري و اسالمي پوشش رعايت

ت استأمورد گرفته قرار جامعه.كيد در را عفاف و حجاب رعايت كه قوانيني مجموعه

مادهميالزامي مثل كاق)638(داند قوانيني و اسالمي مجازات بانون كردنه داير

به فحشا و فساد مكمراكز سوءهاناعنوان براي مخالفيي زنان از مثلاستفاده اند

مجاز)640(و)639(ماده شدهقانون وضع فلسفه همين با اسالمي مجموعه.اندات اين

است شده تصويب زن به ابزارگونه نگاه حذف هدف با رفتارهاياين.قوانين قوانين

و زنان در كاهشپرخطر را خشونت اعمال زمينه آن تبع .دهندميبه

برخورد)ب خشونتكنقوانين هرگونه اعمال با نده

با ظلمهرمقابله خشونت،گونه و دغدغهيعلتعدي ازجمله زنان نظامه جمهوريهاي

است بيستماساسبر.اسالمي اساسياصل ملتهمه«قانون زنعماافراد مرداز و

حمايتيكسانطوربه همهقانوندر از و دارند سياسيانسانيحقوققرار اقتصادي، ،،

فرهنگياجتماعي رعايتو ت.»برخوردارنداسالمموازينبا حقوق، اين از مينأيكي

جا آحاد تمامي براي اجتماعي استامنيت زنان ازجمله اصلبر.معه ودومبيستاساس

نيز اساسي جانحيثيت«قانون مال، حقوق، مسكن، شغل، تعرضاشخاصو مصوناز

مواردياست در كندقانونكهمگر هر.»تجويز ازاعمال زنان عليه خشونت گونه

با تا شده تالش و محسوب ايران اسالمي جمهوري در زنان حقوق به تعرض مصاديق

و متعدد يابداجيهاضمانتوضعقوانين كاهش زنان عليه خشونت اعمال زمينه .رايي،

كاهش و سايرين عبرت در مهمي بسيار نقش خشونت فاعلين با قوانين برخورد شدت
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داشت خواهد سايرين و شده مجازات فرد خود ازسوي خشونت به.اعمال ادامه در

شد خواهد اشاره ايران اسالمي جمهوري در زنان عليه خشونت با مقابله .قوانين

ايران.5 اسالمي جمهوري در زنان خشونتعليه اعمال با برخوردكننده قوانين

خشونت كلي دسته دو به جرم ارتكاب محل براساس زنان عليه خشونت كه شد گفته

است تقسيم قابل خانگي و همين.اجتماعي بر نيز زنان عليه خشونت با مقابله قوانين

خش با مقابله قوانين دسته دو به بااساس مقابله قوانين و زنان عليه اجتماعي ونت

تقسيم زنان عليه خانگي .گرددميخشونت

برخورد.1 زنانقوانين عليه اجتماعي خشونت با كننده

خشونتمنظور رفتارهاي اجتماعي خشونت ازاز اجتماع محيط در كه است آميزي

رخ تحصيل و كار محيط خيابان، با.دهدميقبيل مقابله عليهقوانين اجتماعي خشونت

دسته دو به وبرخوردزنان اجتماع در جسماني خشونت با باكنندهبرخوردكننده

تقسيمخ قابل اجتماع در رواني استشونت .بندي

برخورد.1-1 اجتماعقوانين در جسماني خشونت با كننده

اسالمي)621(ماده• مجازات قانون

ماده اين افرابرايبراساس ربودن زنانمجازات ازجمله در15تا5د حبس سال

است شده گرفته .نظر
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)621(ماده

مطالبه قصد به ياهركس عنف به ديگر منظور هر به يا انتقام قصد به يا مال يا وجه

ديگر نحو هر به يا حيله يا مخفي،تهديد يا بربايد را شخصي ديگري توسط يا شخصاً

محكوم سال پانزده تا پنج از حبس به شدكند مجني.خواهد سن كه صورتي عليهدر

مجني به يا پذيرد انجام نقليه وسايل توسط ربودن يا باشد تمام سال پانزده از عليهكمتر

خواهد محكوم شده تعيين مجازات حداكثر به مرتكب شود وارد حيثيتي يا جسمي آسيب

جرا ارتكاب صورت در و ميئشد محكوم نيز جرم آن مجازات به ديگر .رددگم

استـتبصره حبس سال پنج تا سه ربودن به شروع .مجازات

اسالمي)624(و)623(،)622(مواد مجازات حامله:قانون زن عليه خشونت با مقابله

)622(ماده

عالماًهر به،كس ويواسطهعامداً جنـين سقط موجب حامله، زن آزار و اذيت يا ضرب

عالوه قصشود يا ديه پرداخت محكـومبر سال سه تا يك از حبس به مورد حسب اص

شد .خواهد

)623(ماده

بههر شـشواسطهكس بـه گـردد زن جنـين سقط موجب ديگري وسايل يا ادويه دادن

مي محكوم حبس سال يك تا حاملـهماه زن عامـداً و عالمـاً اگر و بـهشود داللـت را اي

وي جنين كه نمايد ديگري وسايل يا ادويه تـااستعمال سـه از حـبس بـه گـردد سـقط
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مـادر حيـات حفـظ بـراي اقـدام ايـن شود ثابت اينكه مگر شد خواهد محكوم ماه شش

شدمي خواهد داده مربوط مقررات مطابق ديه پرداخت به حكم مورد هر در و .باشد

)624(ماده

طبيب بـه،اگر كـه اشخاصي و داروفروش يا طبابـتماما يـا،مامـايي،عنـوان جراحـي

ميدار اقدام اسـقاطوفروشي بـه مباشـرت يـا و سازند فراهم جنين سقط وسايل كنند

ديـه پرداخـت بـه حكـم و شـد خواهنـد محكوم سال پنج تا دو از حبس به نمايند جنين

پذيرفت خواهد صورت مربوط مقررات .مطابق

انسان قاچاق با مبارزه قانون

معمول از بهيكي كه انسان قاچاق انواع توجهدليترين مورد آن سرشار سود ل

سازمانگروه باندهاي و استفادهها براي دختران و زنان قاچاق است، گرفته قرار يافته

مك در آنان بعضاًهانااز و روسپيگري به آنها ساختن وادار و فحشا و فساد بهي

به آنها كلوپكارگيري در پيشخدمت ايران.استهاعنوان اسالمي جمهوري قانون در

شود جلوگيري اقدامات اين از مناسب اجرايي ضمانت ايجاد با تا شده تالش .هم

سوءقاچاق و فحشا قصد به كودكان و اززنان ازبه،آنهااستفاده دهحبس تا دو

و وجوه يا بزه از حاصل اموال يا وجوه برابر دو معادل نقدي جزاي پرداخت و سال

بزه طرف از كه شدهاموالي داده مرتكب به آن پرداخت وعده ثالث شخص يا ديده

.باشدمياست،
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و-»1«تبصره باشد داشته تمام سال هجده از كمتر شده قاچاق فرد چنانچه

فيعمل افساد و محاربه مصاديق از مجازاتارتكابي حداكثر به مرتكب نباشد، االرض

در محكوممقرر ماده .شودمياين

ليكن-»2«تبصره نمايد قانون اين موضوع جرائم ارتكاب به شروع كه كسي

بهنتيجه نگردد، محقق وي اراده بدون محكوممنظور حبس سال دو تا ماه شش

.گرددمي

جرم-»3«تبصره در معاونت انسان«مجازات سال»قاچاق پنج تا دو ميزان به

محبس نقدي جزاي نيز و مورد وحسب وجوه يا بزه از حاصل اموال يا وجوه عادل

از كه بزهاموالي شدهطرف داده مرتكب به آن پرداخت وعده ثالث شخص يا ديده

خواهد 1.بوداست،

مورخ يكشنبه روز علني جلسه در تبصره سه و ماده هشت بر مشتمل فوق قانون

يكهزاروبيست تيرماه اسالميمجسويازسهوهشتادوسيصدوهشتم شوراي لس

استتصويب .شده

همكاري موافقتنامه وزيـرانهاقانون شـوراي و ايـران اسـالمي جمهـوري دولت بين امنيتي ي

هرزگوين و بوسني

مادهشاملكهموافقتنامهاينمتن يازده و مردادتاريخدراستمقدمه ماهبيستم

تصويبهفتيكهزاروسيصدوهشتادو اسالميبه شوراي تاريخومجلس در

�.!������  $� 8	� �	[<4� )� 8�
	\ R��.
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رسيد30/5/1387 نگهبان شوراي تأييد استبه ماده.ه موافقتنامه)10(و)8(در اين

شده توجه دولت دو توسط آن از پيشگيري براي تالش و كودكان زنان، قاچاق به

.است

)8(ماده

ا قاچاق با مقابله و بهپيشگيري سوءنسان به مربوط موارد كودكانويژه و زنان از .استفاده

)10(ماده

مجر اعمال با مبارزه و سوءپيشگيري و افراد مال و جان عليه ايذاءمانه و استفاده

تلقي عمومي عفت منافي كه مشابه جرائم ديگر و 1.گرددميجنسي

اسالمي جمهوري دولت بين امنيتي همكاري ايتالياموافقتنامه جمهوري دولت و ايران

دوبر دو موافقتنامه اين ميلتاساس متعهد به، وشوند امنيت تضمين منظور

سازمان جرائم با انجاميافتهمقابله پيشگيري، هدف با آن، اشكال تمامي در فراملي

اقدامات با مبارزه و زمينهتحقيقات در ازهايتبهكارانه، اجملهمختلف وقاچاق نسان

سوءبه با ارتباط در نمايندخصوص همكاري كودكان از در.استفاده موافقتنامه اين

آبانشهر نهم تاريخ به يكهزاروسيصدوهشتادورم شمسييكماه دو،هجري در

�.���  $� 8	� �	[<4� )� 8�
	\ R�� !���.
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هر و اصلي زبانيكنسخه وبه مقدمه يك شامل انگليسي و ايتاليايي فارسي، هاي

از متون همه كه ماده امضااعتباسيزده به هستند، برخوردار يكسان .رسيدر

حق كنوانسيون تصويب معلوليتقانون داراي افراد وق

در قانون تاريخ13/8/1387اين در و اسالمي شوراي مجلس تصويب به

ت14/8/1387 استأبه رسيده نگهبان شوراي .ييد

ت با قانون اين برأدر بينكيد تبعيضوالملليكنوانسيون اشكال تمامي حذف

كنوا زنان، به نسبت تبعيض اشكال كليه رفع كنوانسيون ونژادي، شكنجه منع نسيون

مجازات ظالمانه،ساير و غيرانساني تحقيرآميز رفتارهاي يا اينوها به اذعان كهبا

در هم و درون در هم بيشتري خطر معرض در غالباً معلوليت داراي دختران و زنان

خانه سوءباميبيرون يا آسيب، خشونت، مورد و غفشند برخوردهاياستفاده، يا لت،

س واقعوءناآگاهانه، استثمار يا و زمينهگردند؛ميرفتار تا شده برايهاتالش الزم ي

آيد فراهم معلول زنان عليه خشونت اعمال با .مقابله

مادهبر قانون،)6(اساس اذعاندولتاين عضو دخترانميهاي و زنان كه دارند

تبعيضات دچار معلوليت تدابيميچندگانهداراي ارتباط اين در و جهتباشند را ري

بهره آزاديتضمين و بشر حقوق تمامي مورد در آنهـا كامل و برابر بنيادينهامندي ي

نمود خواهند .اتخاذ

قانون)15(مادهدر غيرشكنجههرگونه،اين ظالمانه، رفتار يا مجازات انسانييا

تحقيرآميز دولتيا و است شده شناخته نادرست معلولين متعهدهاعليه عضو ي
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قانونيگشته تدابير تمامي تا شكنجه،اند از جلوگيري جهت را الزم قضايي و اداري

دهند انجام .معلولين

موظفهادولتنيز)16(مادهدر عضو اجتماعياندي اداري، قانوني، تدابير تمامي

و درون در معلوليت داراي افراد از حمايت جهت را مناسب تدابير ساير يا آموزشي و

خانه از تمابيرون برابر سوءدر و خشــونت استثمار، اشكال ازمي دراستفاده جمله

جنبه مبتنيهامورد جنسيتي آورندبر آموزش.فراهم و اطالعات جهتهاارائه الزم ي

رفا خدمات ارائه خشونت، و استثمار انواع سوءشناخت به گرفتگانهي قرار استفاده

دولت اين تعهدات از عضو،هادولت.ستهانيز متعهدي وندهمچنين قوانين

سياستهاسياست و قوانين شامل مؤثر بههاي را كودكان و زنان بر متمركز منظوري

برتضمين رسيدگي و خشونتموردكهموارديشناسايي استفادهسوءواستثمار،

گرفته كنندقرار تصويب را 1.اند

مس و حقوق از حمايت عرصههاوليتئقانون در زنان داي بينهاي و الملليخلي

مس و حقوق از حمايت عرصههاوليتئقانون در زنان بـيني و داخلـي المللـيهاي

رس15/11/1385در اسالمي شوراي مجلس تصويب استبه ايـن.يده از فصل سه در

مسئوليت:قانون و مسئوليتهاحقوق و حقوق زنان، فردي وهـاي زنـان خـانوادگي ي

مسئوليت و قضايهاحقوق زي استي شده توجه زنان عليه خشونت با مقابله به .نان

شايسته حيات از برخورداري م،حق و جسماني آنتماميت از محافظت سئوليت

�.���  $� 8	� �	[<4� )� 8�
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هر مقابل تعديدر يا و حادثه بيماري، و)1(گونه زنان حيثيت و مال جان، مصونيت

غيرقانوني تعرض از آنان خصوصي روان)2(زندگي و عاطفي نيازهاي تأمين يحق

مالطفتدخت رفتار از برخورداري و خشونتران از آنان مصونيت و والدين هايآميز

حمايت)17(خانوادگي از زنان برخورداري بهحق الزم تماميتهاي حفظ منظور

اشغال و اسارت جنگ، دوران در زنان ناموس و حيثيت هتك از جلوگيري و جسماني

قانو)126(نظامي تدابير از برخورداري بهحق قضايي حمايت و ازني پيشگيري منظور

آنجرم رفع و جامعه و خانواده در زنان به ستم به)132(و زنان دسترسي حق

بزه تعرض، صورت در زن دادگستري ضابطين و انتظامي ونيروي اتهام ديدگي،

جرم استاز)134(ارتكاب موارد اين .جمله

اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه ايرانوقانون اسالمي جمهوري فرهنگي

بند قانون)111(ماده»ج«در اقداماين ازهاانجام الزم برنامـهي تهيـه هـايجملـه

و قانوني تمهيدات و بهپيشگيرانه زنـانحقوقي عليه خشونت رفع تمنظور كيـدأمـورد

است گرفته .قرار

برنامه وپنجقانون اجتماعي اقتصادي، توسعه جمم ايرانفرهنگي اسالمي هوري

برنامهدر وپنجقانون اجتماعي اقتصادي، توسعه مادهفرهنگيم ،آن)227(و

اسالميدولت موظفجمهوري تدوينايران و تهيه امن«به ملي كودكانيسند و بانوان ت
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اجتماعي روابط برنامه»در و مشاركت اسالميين«زييربا جمهوري انتظامي روي

قضائ قوه بهزهيايران، سازمان شورايي، كشور، وزارت شهرداري، كشور، عاليستي

وزارتخانهاستان جمهوري، رياست خانواده و زنان امور مركز بهداشت،ها، هاي

امور و كار و پزشكي آموزش و .است»اجتماعيدرمان

برخورد.2-1 اجتماعقوانين در رواني خشونت با كننده

بد تحقير، هرگونه شامل خشونت متلكفحش،هانيداين توهين، به، تهديد و پراني

آسيبميكارهايي زن به كه .رساندميگردد

اسالمي)619(ماده مجازات خياباني:قانون مزاحمت با مقابله

عموميهر اماكن در بـاوكس يـا بشـود زنـان يـا اطفال مزاحم يا متعرض معابر

ن توهين آنان به حيثيت و شئون مخالف حركات و شـشالفاظ تـا دو از حـبس بـه مايد

تا و شد)74(ماه خواهد محكوم شالق 1.ضربه

تلفني)641(ماده مزاحمت با برخورد

به كسي دستگاهوسيلههرگاه يا مزاحمتتلفن ايجاد اشخاص براي ديگر مخابراتي هاي

مقرراتعالوه،نمايد اجراي ششبر تا يك از حبس به مرتكب مخابرات، شركت خاص

شدماه خواهد .محكوم

1.���  $� 8	� �	[<4� )� 8�
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مزاحمت اين عمده كه آنجا ايجادهااز زنان راميبراي مذكور قانون شود

كردمي محسوب زنان عليه خشونت با مقابله .توان

قتلمقابله)669(ماده به تهديد هرگونه شرافتبا تهديد و

ياهر شرفي يا نفسي ضررهاي يا قتل به تهديد نحو هر به را ديگري كسي ماليگاه

خود به نسبت سري افشاي به يا اينو از اعم نمايد، او بستگان واسطهيا اين به كه

مال يا وجه بهتقاضاي باشد ننموده يا نموده را فعلي ترك يا امر انجام تقاضاي يا

تا شالق محكوم)74(مجازات سال دو تا ماه دو از زندان يا شدضربه .خواهد

ت يك و بند يك الحاق مادهقانون به مطب)6(بصره وعاتقانون

تاريخ در كه قانون در21/5/1377اين و مجلس تصويب ت25/5/1377به ييدأبه

رسيدهاشور نگهبان افراد،ي از ابزاري استفاده مردازاعم(هرگونه و در)زن

محتوي و زن،تصاوير جنس به توهين و نامشروع،تحقير تجمالت و تشريفات ،تبليغ

استقانوغير كرده اعالم ممنوع را تحقير و اين.ني براي شده گرفته نظر در مجازات

تا شالق يا و سال دو تا ماه دو از حبس است)74(افراد استمرار.ضربه صورت در

مجوز و تشديد افراد اين مجازات كار شدآنهااين خواهد .لغو

اسالمي)608(ماده اشخاص:مجازات حرمت هتك
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ماده اين افرادهردر مورد در ركيك الفاظ استعمال و توهين وازاعم(گونه زن

خواهد)مرد مادهبر.داشتمجازات :)608(اساس

قذف حد موجب چنانچه ركيك الفاظ استعمال و فحاشي قبيل از افراد به توهين

تا شالق مجازات به جزاي)74(نباشد ريال ميليون يك تا ريال هزار پنجاه يا و ضربه

بودمحكومنقدي خواهد

رايانه جرائم ايقانون

سامانهبر از استفاده با هركس قانون اين رايانههااساس مخابراتيي و اي

عليه خشونت و عفت منافي جرائم تشويق و گسترش سبب كه كند پخش را تصاويري

شد خواهد مجازات گردد .زنان

)14(ماده

به)الف سامانههركس رايانهوسيله حاملهاي يا مخابراتي يا محتوياتاي داده هاي

يا ذخيره يا توليد افساد يا تجارت قصد به يا كند معامله يا توزيع منتشر، را مستهجن

نود از حبس به كند، ميليونونگهداري پنج از نقدي جزاي يا سال دو تا روز يك

ميليون)5.000.000( چهل تا مجازا)40.000.000(ريال دو هر يا محكومريال ت

شد .خواهد

روان)ب يا مخدر مواد استعمال يا عفت منافي جرائم ارتكاب به را افراد گردانچنانچه

خشونت اعمال يا جنسي انحرافات يا خودكشي يايا تهديد يا ترغيب يا تحريك آميز
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آموزش يا كند تسهيل را آنها استعمال يا ارتكاب شيوه يا دهد فريب يا كرده دعوت

ح به نوددهد، از ميليونوبس پنج از نقدي جزاي يا سال يك تا روز )5.000.000(يك

ميليون بيست تا مي)20.000.000(ريال محكوم مجازات دو هر يا .شودريال

برخورد.2 زنانكنندهقوانين عليه خانگي خشونت اعمال با

روانـي خشـونت و خانـه در جسـماني خشـونت بـا برخـورد شامل نيز قوانين دراين

خانه .گردندميمحيط

خانه.1-2 محيط در جسماني خشونت با برخوردكننده قوانين

مدني)1102(ماده يكديگر/قانون به نسبت زوجين تكاليف و حقوق در

)1102(ماده

يكديگرندبر با معاشرت حسن به مكلف شوهر و زن ماده اين خلق.اساس حسن اين

گفتار و رفتار .گرددميشامل

مدني)1115(ماده يكديگر/قانون به نسبت زوجين تكاليف و حقوق در

)1115(ماده

براي شرافتي و مالي يا بدني ضرر خوف متضمن منزل يك در شوهر با زن بودن اگر

زن باشد، ضـررميزن مظنـه ثبـوت صـورت در و كنـد اختيـار عليحـده مسكن تواند
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د نخواهد شوهر منزل به بازگشت حكم محكمه زنمزبور، كـه مادام و بازگشـتناد در

معذور مزبور منزل بربه نفقه بوداست خواهد شوهر .عهده

مدني)1119(ماده يكديگر/قانون به نسبت زوجين تكاليف و حقوق در

)1119(ماده

مادهبر اين مياساس ازدواج عقد عقدطرفين مقتضاي با مخالف كه شرطي هر توانند

از عقد ضمن در نباشد يامزبور بنماينددواج ديگر الزم اين:عقد هرمثل شود شرط كه

عليه بر يا نمايد انفاق ترك يا شود غايب معيني مدت در يا بگيرد ديگر زن شوهر گاه

زندگاني كه نمايد سوءرفتاري يا سوءقصد زن تحملآنهاحيات غيرقابل يكديگر با

تحقق اثبات از پس كه باشد توكيل در وكيل و وكيل زن وشود محكمه در شرط

سازد مطلقه را خود نهايي حكم .صدور

مدني)1130(ماده نون نكاح/قا عقد انحالل در

عسربر موجب زن براي زوجيت دوام كه صورتي در ماده اين باشدواساس حرج

عسرميوي اثبات صورت در كند؛ طالق تقاضاي و كرده رجوع دادگاه به حرجوتواند

اجبا را زوج طالقدادگاه به اوعسر.كندمير است عبارت ماده اين موضوع بهحرج ز

ادامه كه وضعيتي آمدن تحملوجود و ساخته همراه مشقت با زوجه براي را زندگي

باشد مشكل مواردجاز.آن اين :مله
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ماهترك• نه يا و متوالي ماه شش مدت به حداقل زوج توسط خانوادگي زندگي

بدون سال يك مدت در موجهمتناوب ،عذر

سوءوضرب• هرگونه يا تحملشتم قابل زوجه براي كه زوج مستمر رفتار

.نباشد

برخورد.2-2 خانهكنقوانين محيط در رواني خشونت با نده

اسالميقان)642(ماده مجازات خانوادگيجرائ/ون تكاليف و حقوق ضد بر م

روانيبر خشونت مصاديق از يكي شد گفته آنچه وخشونت،اساس اقتصادي

است زن.مالي دادن قرار فشار تحت و زندگي مخارج او،ندادن اموال جملهتصرف از

موارد مادهاين در شده)624(است، :ذكر

مالهر استطاعت داشتن با نفقهكس تأديهي از يا ندهد تمكين صورت در را خود زن

واجب اشخاص ساير سالنفقهنفقه از را او دادگاه نمايد پنجامتناع تا روز يك و ماه ه

حبس ميماه .نمايدمحكوم

گيرينتيجه

مقررات و قوانين وضع با شده تالش اسالمي جمهوري در شد مالحظه كه همانطور

يا كاهش خانه محيط و اجتماع عرصه در زنان عليه خشونت بروز زمينه .بدمختلف

قوانين قوانين، اين از ابخشي در خشونت بروز از استپيشگيرانه اين.جتماع در

تالش بلكهميقوانين جنسي ابژه به نه زنان و شود حذف زن به ابزاري نگاه تا شود
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گردندعنوانبه مطرح اجتماع در انسان اجتماع.يك در پوشش از استفاده 638(لزوم

اسالمي مجازات فحشا)قانون و فساد مراكز ايجاد از جلوگيري قانون640و639(و

اسال موارد)ميمجازات اين جمله پرخطر.استاز رفتارهاي قوانين )كنندهتحريك(اين

و زنان كاهشدر را خشونت اعمال زمينه آن تبع .دهندميبه

حوزهعالوه در قوانين وضع با تا شده تالش اين شديدهابر برخورد و مختلف ي

خش اعمال خشونت، عاملين و متخلفان يابدبا كاهش زنان عليه اجراييضم.ونت انت

قوانين اين در شده گرفته نظر سايرينميدر و مجرم توسط جرم مجدد وقوع از تواند

بازدارنده.بكاهد قوانين اين هرچه است باشندمسلم نرخ،تر كاهش در بيشتري نقش

كرد خواهند ايفا جرم .آن
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زنان.2جدول عليه خشونت اعمال با برخوردكننده قوانين

قوانينهاعرصه

مقابله قوانين

خشونت با

عليه اجتماعي

زنان

با مقابله قوانين

خشونت

در جسماني

اجتماع

اسالمي)621(ماده مجازات افراد/قانون ربودن با مقابله

اسـالمي)624(و)623(،)622(مواد مجازات خشـونت/قانون بـا مقابلـه

حامله زن عليه

انسان قاچاق با مبارزه قانون

همكاريقانون وهاموافقتنامه ايـران اسالمي جمهوري دولت بين امنيتي ي

هرزگوين و بوسني وزيران شوراي

اسـالمي جمهـوري دولـت بـين امنيتي همكاري دولـتموافقتنامه و ايـران

ايتاليا جمهوري

معلوليت داراي افراد حقوق كنوانسيون تصويب قانون

مس و حقوق از حمايت عرصهيهاوليتئقانون در بينزنان و داخلي الملليهاي

و اجتمـاعي اقتصـادي، توسـعه چهـارم برنامه جمهـوريقانون فرهنگـي

ايران اسالمي

برنامــه وپــنجقــانون اجتمــاعي اقتصــادي، توســعه جمهــوريم فرهنگــي

ايران اسالمي

با مقابله قوانين

رواني خشونت

اجتماع در

اسالمي)619(ماده خيابانيمقاب/مجازات مزاحمت با له

اسالمي)641(ماده تلفني/مجازات مزاحمت با برخورد

اسالمي)669(ماده شرافت/مجازات و قتل به تهديد هرگونه با مقابله

مطبوعات قانون

اسالمي)608(ماده اشخاص/مجازات حرمت هتك با مقابله

رايانه جرائم ايقانون

مقابله قوانين

خشونت با

عليه خانگي

زنان

با مقابله قوانين

خشونت

در جسماني

خانه

مدني)1102(ماده زوجين/قانون معاشرت حسن لزوم

مدني)1115(ماده هم/قانون به نسبت زوجين تكاليف و حقوق در

مدني)1119(ماده هم/قانون به نسبت زوجين تكاليف و حقوق در

مدني)1130(ماده زنرفتاسوء/قانون براي نكاح فسخ مجوز ر

با مقابله قوانين

رواني خشونت

خانه در

اسالمي)642(ماده مجازات اقتصادي/قانون خشونت با برخورد
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مĤخذ و منابع

منصورهاعظم.1 راضيهوآزاده، جامعه.دهقان، بين دسترسرابطه در منابع جنسيتي، پذيري

زنان عليه خشونت با خانوادگي رابطه و پژوهشزنان پژوهشي علمي مجله تهران، در

دوره ش4زنان، تابستان2و1، و بهار ،،1385.

چروده.2 جامعه.مجيد،حيدري تتحليل باأشناسي آن ارتباط و خشونت قربانيان رفتار ثير

خشونت سالرفتار ايران، اجتماعي مسائل بررسي پژوهشي و علمي مجله آنان، عليه آميز

دوم،اول .1389،شماره

امررئيسي.3 م.اهللاسرتشنيزي، عوامل و زنان عليه برؤخشونت مورديثر مطالعه آن

ش زنان، پژوهش فصلنامه شهركرد، بهار3شهرستان ،1381.

زنان؛.رضامحمدفر،ساالري.4 عليه خانگي منابعخشونت به نگرش با درمان و علل بررسي،

ناظرين قم:اسالمي، بستان، حسين و باروتي علميهشورا:عصمت حوزه عالي مركز،ي

حوزه نشرمديريت مركز زنان، تحقيقات و مطالعات دفتر خواهران، علميه ،هاجرهاي

1389.

اساسي.5 .قانون

اسالمي.6 مجازات .قانون

مدني.7 .قانون

.ايرايانهجرائمقانون.8

انسان.9 قاچاق با مبارزه .قانون

همكاريقانون.10 جمهوريهاموافقتنامه دولت بين امنيتي ايراني شوراياسالمي و

هرزگوين و بوسني .وزيران
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