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  سايت هاي زنان
  

  :تغيير براي برابري

http://www.signforchange.info/ 

 
  :كمپين رشت

http://campaignrasht.wordpress.com/ 

 
  : ميدان زنان

http://www.meydaan.info 

 
 : مدرسه فمينيستي

http://iranfemschool.com/ 

  
  : كانون زنان ايراني

http://www.ir-women.com/  

 
  :براي تماس با ما

com.gmail@barabary  
  

http://www.signforchange.info/
http://campaignrasht.wordpress.com/
http://www.meydaan.info
http://iranfemschool.com/
http://www.ir-women.com/


       

    

   نوامبر، روز جهاني مبارزه با 25
   خشونت عليه زنان

  :مقدمه
خشونت عليه زنان در اشكال مختلف ،در خانه در اجتمـاع و در محـل          

  .كار زنان را آزار ميدهد و در همه ابعاد زندگي آنان در جريان است 

مهار خشونت و خشونت گري و كاستن از شدت و حدت آن بستگي به 

  تالش و مبارزه زنان دارد 

ه محصول تعامالت   از انجا كه خشونت نه در ذات ادمي و طبيعت او ك           

اشتباه فرهنگـي اسـت ،بنـابراين كـار جمـع ي آگاهانـه انـسانها ،مـانع                  

  ومحدود كننده عملكرد خشونت گران است

خشونت عليه زنان ،با وجود ادعاهاي نهادهاي بـين المللـي مبنـي بـر               

  .كاهش آن ،همچنان پديده اي گسترده و آشكار و شنيع است 

ي مختلـف ،امـاج خـشونت هـاي     زنان جهان با تفاوتهـايي در كـشورها   

گوناگون ،از سركوب دولتي ،ضرب و شتم در جامعه و خانواده ،تحقير 

  .،محروميت هاي اقتصادي گرفته تا قرباني قتل هاي ناموسي هستند 

  تهديد ،خشونت كالمي  نيز بخشي از اين خشونت هاست 

طبق آمار صندوق جمعيت سازمان ملل متحد هر ساله پنج هـزار زن      

سر جهان توسط خانواده هاي خود به داليـل نامـسي بـه قتـل        در سرا 

از هر پنج زن ،يك زن در زندگي خود مورد تجاوز و يـا در           .ميرسند  

 . معرض تهديد و تجاوز قرار گرفته است

  

  

  
  

 بـراي  فمينيـستي  براي اولين بار در اولين گردهمـايي        1981در سال   

تا در كلمبيا تـشكيل  آمريكاي التين و جزاير درياي كارائيب كه در بگو        

روز جهـاني مبـارزه بـا خـشونت عليـه      " نوامبر به عنوان 25شد روز   

 اعالن شد و در آن گردهمايي، زنان به طور اصولي و پايـه اي،        "زنان

خشونت برپايه جنس را از خشونت بدني در محدوده خانواده گرفته      

تا تجاوز و آزار و اذيت جنسي و همچنين خشونت دولتي كـه شـامل           

  . محكوم كردند است، نجه و آزار زندانيان سياسي زنشك

 نوامبر به يادبود خاطره سه خواهر اهل جمهوري دومينيكن، 25تاريخ 

 در  1960قتـل ايـن سـه زن در سـال           . خواهران ميرابل، انتخاب شـد    

اعـالن ايـن   . دوران حكومت ديكتاتوري رافائل تروخيلو صورت گرفت 

 احترام براي "با خشونت عليه زنان مبارزه جهانيروز "روز به عنوان   

به خواهران ميرابل و همچنين اذعان بـه وجـود خـشونت جنـسي در       

  .جهان است

 در هفتمين جلسه كميته انساني و فرهنگي در 1999در نوزدهم اكتبر 

پنجاه و چهارمين دوره مجمع عمومي، نمايندگان جمهوري دو منيكن     

مه اي را مبني بر قرار  كشور عضو پيشنويس قطعنا74از جانب خود و 

روز جهاني مبارزه بـا خـشونت عليـه    " نوامبر به عنوان   25دادن روز   

 مجمـع عمـومي     1999 اكتبـر    17و سـرانجام در     .  ارائه دادنـد   "زنان

روز جهـاني مبـارزه بـا    "سازمان ملل متحـد ايـن روز را بـه عنـوان            

  . نامگذاري كرد"خشونت عليه زنان



       

    

  
  

  

  

كوچـك و بـزرگ ،زن و مـرد در    .هاست خيابان خط واصل همه آدم     

واقع پلي است كه همه ما به طور اجتناب ناپذير طي آن با آدم هـا و                

اين برخورد هميشه هـم زيبـا و   .افكار و احساسات انها برخورد ميكنيم    

دوست داشتني نيست وقتي جامعه بيمار ،فرهنگ بيمار را بازتوليد كند 

 لغزان گذاشت و مطمئن بود كه ،ديگر نمي توان با اعتماد پا بر اين پل

  .به سالمت از اين پل عبور ميكنيم 

واژگاني مانند همسر ،زوجـه  "ناموس"در لغت نامه دهخدا كنار واژه   

،زن هاي متعلق به يك مرد آمده است كه مادر خواهر و مادگان يك      

  خانواده را در بر ميگيرد 

ندش اين مفهوم ريشه در حس مالكيت مرد نسبت به زنـان خويـشاو             

دارد و اين يعني وقتي بر زني خشونت و تعرض جنسي واد شود ،عالوه 

بر آنكه به حقوق و حيطه شخصي اش تجاوز شده ،تازه بايد پاسخگوي 

مردان  خانواده باشد چرا كـه خـود او بـه مثابـه مـايملكي در دسـت         

  .مردان خانواده است

سـت  مزاحمت ها و خشونت هاي خياباني ،حاصل يك فرهنگ مردانه ا      

،فرهنگي كه در آن هر مردي حق دارد ،به خاطر مرد بودن و قدرت 

فيزيكي بيشتر داشتن هر زني را به جز مادر و خواهر خود ،موضوع و 

اما در اين فرهنگ ،همين طعمه ها مـورد خطـاب   .طعمه جنسي ببيند   

قرار ميگيرند و نكوهش ميشوند كه بيشتر مراقـب رفتـار و پوشـش             

  .خود باشند 

ي خشونت ديده در خيابان ،فرياد زني در تاكسي يا اتوبوس تصوير زن

خيلي ناآشنا و دور از ذهن نيستند هر يك از ما اگـر قربـاني ايـن              .. و

  رفتارهاي خشونت آميز در خيابان نباشيم ،حد اقل شاهد آن بوده ايم

سواستفاده جنسي غير تماسي به وسيله متلك گفتن مردان از ستايش    
ان كلمات مـستهجن  گفـتن ،مطـالبي كـه موجـب      ظاهر و زيبايي تا بي    

رنجـش زن ميـشود و او را تحقيـر ميكتــد ،تمـاس بـدني،نگاه كــردن      

ربودن دختـران و تجـاوز   ...شهواني،لمس بدن در تاكسي و اتوبوس و    

همه وهمه از تصاوير تكـراري ذهنـي عـابرين گذرنـده از خيابـان               ..و

  .هستند 

يكنيم اما بار سنگين نگاه هـا و  خيابان به پايان ميرسد ،در خانه را باز م        

كالمها و رفتارهاي خشونت آميز ديگر هنوز بر ذهن و فكر فرود مي  

آيد و بار سنگيني كه به راحتي نميتوان در مقابل آن قد راست كـرد            

هجوم فشارهاي مختلف از هر طرف و اينكه اين همان خياباني اسـت     .

يري آن تلخــي كـه فـردا و فرداهــا بايـد از آن عــور رد و گريزناپـذ    

  .ممتدي ميشود بر پيكره وجودي زن 



       

    

از كار :حاصل تمامي اين خشونت ها ،آنقدر هست كه به شمارش نيايد

افتادگي ادراكي ،از ين رفتن اعتماد به نفس ،انواع افسردگي ها گريـز    

  ..از مشاركت در امور اجتماعي ،پناه بردن به دارو هاي روان گردان و

ر خانه را باز ميكنيم ،اي كاش خانه جاي امني    خيابان به پايان ميرسد ،د    

  ..باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

 
  

 

 
 
 
 

ــه آرزو  داريم خانه محلي باشد   همـــ

مرد، چـه كـودك،     كه در آن همه ، چـه زن، چـه          
ــديگر را     ــد، هم ــش كنن ــساس آرام ــته اح دوســـت داشـ

ــديگر    ــت از يك ــشق و محب ــا ع ــند و ب حمايـــت كننـــد و باش

  .پشت و پناه هم باشند 

رزو هاي ما در موارد بسياري برآورده نمي شوند و اين روزها       اما آ 

متاسفانه خانه و خانواده با آنچه كه آرزو داريم و مي پسنديم، بسيار           

  .تفاوت دارد

خانه هاي بسياري به جاي آنكـه محـل كـسب آرامـش روانـي بـراي                 

اعضاي خانواده باشند، به محلي به شدت نا امن به خصوص براي زنان 

  .تبديل شده اندو كودكان 

 رخ " خانه"خشونت عليه كودكان و به خصوص زنان هيچ جا بيش از           
نمي دهد، زنان هرگز در خيابان يا محل كار به شدت خانـه هايـشان         

مورد ضرب و شتم قرار نمي گيرند، تحقير نمـي شـوند، مـورد بـي                 

اعتنايي قرار نمي گيرند و اگر به اين موضـوع توجـه كنـيم كـه طبـق        

 المللي هر گونه اجبار به برقراري رابطه ي جنسي تجـاوز      تعاريف بين 

است، و فرقي نمي كند اين اجبار توسط همـسر باشـد يـا در خيابـان،      



       

    

  .زنان هيچ جا به اندازه ي خانه هايشان قرباني تجاوز جنسي نمي شوند

آمار نشان مي دهد،درصـد بـااليي از آزارهـاي جنـسي بـه كودكـان                

  . و توسط محارم آنها صورت مي گيردمخصوصا دختربچه ها، در خانه

خشونتي كه در خانه صورت مي گيرد به شدت تلخ تر و دردناك تـر       

از خشونتهايي است كه در بيرون از خانه رخ مي دهد و اثرات ويرانگر 
فراواني بر روح و روان زنان مي گـذارد، زيـرا از يـك سـو قربانيـان               

 اغلـب مـردان   خشونت در خانه ، مجبورند با خـشونت كننـدگان كـه          
خانواده اند زندگي كنند و هر دم نگران تكـرار خـشونت باشـند و از                 

سويي ديگر زنان در حالي در خانه خشونت مي بينند كه انتظار دارند        
  .خانه نه محل اعمال خشونت كه محل كسب آرامش باشد

  اين شرايط تلخ و ناگوار را چگونه مي توان تغيير  داد؟

نان باور كنيم كه هيچ كس به هيچ دليلي حق پيش از هر چيز بايد ما ز   
همچنين بايد اين باور  كـه زن خـوب نبايـد در     . اعمال خشونت ندارد  

  .مقابل خشونت مقاومت كند را از خود دور كنيم

ما بايد باور كنيم كه پنهان كردن خشونت، آبرو داري نيست و وظيفه    
  .تالش كنيمداريم با آشكار كردن خشونت براي جلوگيري از تكرار آن 

اما بخش بزرگي از كارهايي كه بايد براي جلوگيري از خشونت خانگي  

صورت بگيرد، در توان حكومتها است نه مردم، اين حكومتهـا  هـستند       

كه مي توانند قـوانيني كـه خـشونت كننـدگان را مجـازات مـي كننـد         

تصويب كنند و يا مراكزي بـراي حمايـت از خـشونت ديـدگان ايجـاد        

  !ه در بيشتر كشورهاي دنيا صورت گرفته استكنند، كاري ك

اما در ايران قوانين نه تنهـا عليـه خـشونت نيـستند بلكـه گـاه از ايـن               

خشونت دفاع مي كنند، مثل قوانيني كه بـه موجـب آن مـردان مـي          

توانند حتي حق خروج از منزل را از زنان بگيرند و يـا قـوانيني كـه از           

استه هاي جنسي شوهرانشان،  زنان مي خواهند تا در برابر همه ي خو

  .هر چقدر هم وحشيانه يا غير طبيعي، تسليم باشند

ما زنان در عين اينكه بايد در زندگي شخـصي خـود در برابـر اينكـه                  

قرباني خشونت شويم مقاومت كنيم، بايد در تالشي جمعي همگـام بـا    

زنان ديگر بكوشيم تا قوانيني كه از خشونت عليـه زنـان حمايـت مـي           

  .و شوندكنند لغ

  



       

    

بـــــــه 

دفعات شـنيده ايـم زن خـوب يعنـي زن           

ساكت، مهربان، نجيب سر به زير زني كه لب به اعتراض نمي گـشايد      

راضي به تقدير خود باشد و بار مشكالت را به تنهايي به دوش بكشد و 

اين طرز تفكر يك پيـشينه تـاريخي دارد كـه خـود يكـي از عوامـل         ..... 

  . كار و به طور كلي جامعه  استخشونت عليه زنان در خانه، محل

 به كسب اجازه از همسر خـود مـي    مجبورزنان براي رفتن به سركار 

باشند، در ادارات سازمان ها و كارخانجات زنان بسيار كمتر از مردان     

و معموال براي كارهاي اداري و دفتري استخدام مـي شـوند، عمومـا              

  .خوردار نيستندارتقاء شغلي نمي گيرند و حتي از حق اوالد نيز بر

بنا به تجربه شخصي من عمومـا مـردان انتظـار دارنـد زنـان بـدون                 

هيچگونه اعتراضي بيشتر از بقيه هم رديفان مرد خود كار كنند و جايي 

كه بحث حقوق و دستمزد پيش مي آيد از آنجا كه مسئوليت خانواده 
  .را بر دوش خود مي بينند حق بيشتري براي خود قائل هستند

ع را هيچوقت از يـاد نمـي بـرم وقتـي در مقابـل فريـاد و            اين موضو 

 تو يك زنـي   "توهين يكي از همكاران مرد خود ايستادم  به من گفت            

  "حق اعتراض و داد زدن نداري زن بايد حجب و حيا داشته باشد

من بايد حجب و حيا داشته باشم در صورتي كه بارها شاهد شـنيدن             

  .نه بودم الفاظ ركيك از كارمندان مرد كارخا

  

بسيار ناظر اين موضوع بودم كـه مـردان بـسياري بـراي كنـار زدن                 
رقيبان زن خود دست به تهمت و افترا زده اند تعدادي از زنان نيز به 

دليل اتهام واهي ِ ارتباط با مردان همكار از كار اخراج شده انـد و يـا                 
ود خود استعفا داده اند اين موضوع فقط به داخل كارخانه ختم نمي ش

حتي چندين بار به طور ناشناس و به عنوان فردي خيرخواه با خانواده 

همكاران خانم من تماس گرفته شده و با داليل دروغين از آنهـا مـي    

خواستند براي حفظ منزلت خانوادگي مانع از سر كار آمـدن آن زن            
  .شوند

مردان از زنان همكار خود انتظار دارند كه به آنها لبخند بزنند خوش 
رخورد باشند و بدون هيچ اعتراضي بيش از وظيفه خـود كـار كننـد      ب

بــــدون اينكــــه 

متقاضــي اضــافه 

  .حقوق باشند

بــه عقيــده مــن 

اين خشونت هـا    

ريـــــــــشه در 

فرهنگ ما دارد   

ــا  و جـــــزء بـــ



       

    

متاسفانه در رسانه ها كمتـر  . فرهنگ سازي با هيچ چيز حل نمي شود 

 ملـي شـاهد   به اين موضوع پرداخته مي شود و گاهي در رسانه هاي    

اين موضوع هستيم كه چاره ايـن مـشكل را در پـاك كـردن صـورت              
مسئله، يعني خانه نشين كردن زنان و يا اشتغال زنان در مشاغل ويژه             

  .اي  چون معلمي و مامايي مي دانند

  .زنان بايد سكوت كنند و مردان مي توانند هر چه مي خواهد بگويند

  .زنان بايد  لبخند بزنند در حالي كه مردان مي توانند خشمگين شوند

  زنان نبايد اعتراض كنند چون هر گونه اعتراضي مختص مردان است

   ي آن تار شكست  توان كاسه  مي

  

 
  ي آن ساز گسست  توان نغمه مي

 
   اي طبل گران توان گفت هان، مي

 
    پس از اين خاموش بمان 

 
  مخوان ان گفت به چكاوك اما نتو 

  

  

  آمار

دهد كه يك زن از هـر سـه    مي  آمار در سطح جهاني نشان     §

گيـرد، مجبـور بـه     مي وشتم قرار زن درجهان مورد ضرب

مـورد   هـاي مختلـف   شود و يا به صورت روابط جنسي مي

 .گيرد سوءاستفاده از سوي نزديكان خود قرارمي

 زن متاهل در سـطح دنيـا از سـوي همـسران     7يك زن از   §

 درصد اجبار به 25شوند و  مي جبور به عمل جنسيخود م

 .افتد اعمال جنسي در زندگي زناشويي اتفاق مي

 ميليون دختر در جهان 2ساالنه طبق آمار سازمان بهداشت  §

 .ختنه مي شوند

 200دهد كه ساالنه بـين   ديده بان حقوق بشر گزارش مي      §

 .شوند  هزار زن به اروپا قاچاق مي300تا 

بان حقوق بشر خاورميانه حاكي از آن  هگزارش مستقل ديد §

كه زنان مهاجر كارگر در كويت غالبـا مـورد ضـرب     است
دليـل نداشـتن    گيرند كـه بـه   مي وشتم و آزار جنسي قرار

 .كارت هويت قادر به بازگشت هم نيستند

الملـل هـزاران زن در    سازمان عفو بـين  بر اساس گزارش §

رد تجاوز قرار مو دار ها به طور نظام دنيا در درون زندان

  گيرند مي
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خانواده و هم در سطح جامعه بـا  در  هم در ايران خشونت عليه زنان

در  محروميـت دختـران   .گيـرد  صورت مي هاي قانوني و سنتي زمينه

بـسته خانـه و سـلطه رفتـار      ه از محـيط كـ خانه نـه فقـط از قـوانين بل   

بـه   اين خـشونت . هاي هزاران ساله دارد ه ريشهك آميز است خشونت

مرزهـاي   اه دختـران، گهر. ي دختران متفاوت استگان زندكنسبت م

ذارند، گا ب پهر خانواده را زير ي  شده ذيرفتهپهاي  وبچارچهسنتي و 

 .كشيدسرنوشت خوشي را انتظار نخواهند 

و مـرد بـه همـين    مرد اسـت   ي طبق قانون، رياست خانواده برعهده

، بزنـد  كتكش،  كندتوهيندهد كه به زن خود  انه، به خود اجازه ميبه

بـرايش بـه   ر گمورد ديصدها مالي و  هاي   محدوديتتحقيرش كند و 

رد بـه اسـتخوان زنـان       كـا  تا   ،اما در اثر فشارهاي سنتي    . وجود بياورد 

 .زنند آميز خود حرفي نمي ي خشونتگزند نرسد، از

هاي غيرمـذهبي توجيـه     و سنتو رسوم  خشونت عليه زنان را آداب
ه تاييدي كدارند  هاي زيادي وجود المثل اصطالحات و ضرب .نندك مي

مردساالر، مردان را  گفرهنبراي مثال، . هستند بر خشونت عليه زنان

خـود رفتـاري آمرانـه     نند تا بـا زنـان  ك  ذليل سرزنش مي صفت زن با

ه از ديـن،  تفـسيرهاي سـنتي و مردسـاالران    امـا بعـضي  . داشته باشـند 

بـازي   نقـش را در توجيـه خـشونت عليـه زنـان در ايـران       تـرين  مهم

سياسـي و   ، اجتمـاعي، محيط زنـدگي  به ،عليه زنان خشونت. نندك مي 

ي كـه از  براي مثال، زنـ . بستگي داردتفسيرهاي خاص از دين و قانون    

و سنتي جامعه مورد حمايت   در ساختار قانونيشود شوهرش جدا مي

تـا خـانواده متزلـزل      باشـند خواهـد صـبور   ز زنان ميجامعه ا .نيست

، و حكومت نيز در نبـود قـوانين حمـايتي، مـشكل آنـان را حـل         نشود

  .كند نمي

ي    زمينـه ،ي سـنت  شتوانهپـ  هه بـ كـ اين قانون است  در بيشتر موارد،

  .ندك را فراهم مي تبعيض و خشونت عليه زنان

 :نيمك  اي از اين قوانين را با هم مرور مي ارهپ

  

گر قانون مجازات اسالمي؛ بلوغ شرعي، آغاز 49  به موجب ماده)اول

 سال 9بلوغ دختران،  طبق قانون مدني،. دوران مسئوليت جزايي است

ساالن گـ ي ماننـد بزر گسال 9ه دختران از سن كبه اين معنا . تمام است

  سـاله 9ر دختـري  گـ  ا.شـوند  مجـازات مـي  جرم،  ابكدر صورت ارت

در حالي . شود مي  ساله مجازات40ند فردي ب جرمي شود مانكمرت

  .تشخيص بسياري مسايل را ندارد  ساله توانايي9دختري كه 

  

حجاب  ه بدونكقانون مجازات اسالمي؛ زناني  638  طبق ماده)دوم

وم كـ محو يا جـزاي نقـدي    شوند به حبس شرعي در معابر حاضر مي

را ك وشـا پتخـاب  با اين ماده نه تنها، آزادي ان ذارگقانون. خواهند شد



       

    

حجاب شرعي، اعتبار و آبروي  ردنكه با تعريف نكبرد بل زير سوال مي

هاي   كه نتيجه آن برخوردذاردگ  مجريان قانون مي زنان را در دست

هاست كه اين روزها بسيار شاهد  اي با زنان و دختران در خيابان سليقه

  .آن هستيم

  

  شـوهر تعيـين  هكـ مدني؛ زن بايد در منزلـي    براساس قانون)سوم

 برعهده شوهر )هزينه زندگي زن ( نفقه،نينچند، همكي گند زندك مي

 را انجام ندهـد،  ، وظايف زناشوييمشروع ر زن بدون مانعگاست و ا

 .مستحق نفقه نخواهد بود

 زن مجبور است براي دريافـت نفقـه، بـه اجبـار هـم شـده       بنابراين،

بـه مـردان اجـازه     كـه قـوانين  ايـن  .  را انجام دهد   تعيين شده وظايف  

 بر خانـه و دادن نفقـه، زنـان را از بـسياري     دهد به دليل رياست مي

ي گبـروز خـشونت خـان    ترين داليل نند از عمدهكحقوق خود محروم 

 نياز مادي و عـالوه بـر فـشارهاي سـنتي     به دليله زنان   كا  چرهستند  

 .خود تن بدهند ها و تبعيض عليه شوند به انواع خشونت مي مجبور

  

 اه زن بدون مانعگ قانون مدني؛ هر1108ي  ماده  به موجب)مهارچ

) هزينه زندگي زن (د مستحق نفقهكنشرعي از وظايف زوجيت امتناع    

ي جنسي با  ه رابطهك دهد اين ماده به صراحت نشان مي. د بودهنخوا

ي گه مرد تمايل بـه همخـواب  كو هر زماني  شوهر از وظايف زن است

  .ندكنبايد از آن امتناع ، داشت

فاقد اختيار  ي ايران، زن در اين زمينه و سنتي جامعه در بستر قانوني

 ،يگنوين حقوقي، اجبار به همخواب هاي اهگه طبق ديدكاست در حالي 

سنت، به  ي شتوانهپ بهآيد و قانون ما  جنسي به شمار مي نوعي تجاوز

زناشـويي هـر زنـي آمـاده      يگراحتي بستر اين تجاوزات را در زنـد 

 ي زناشـويي گايران بـه موضـوع تجـاوز در زنـد     در قوانين. ندك مي

د، كنجنسي شوهرش امتناع  ه از تمايالتكرداخته نشده و حتا زني را پ

 .كند از حقوقش محروم مي

  



       

    

تواند هـر وقـت    قانون مدني؛ مرد مي 1133  به موجب ماده)پنجم

 طالق را تقاضايمرد  در اين حالت،. بخواهد زن خود را طالق دهد هك

ه حق طـالق بـا اوسـت،    كند و از آنجا ك مي اه خانواده مطرحگدر داد

 ه زنكـ امـا در صـورتي   . ندك طالق را صادر مي ي اه نهايتاً اجازهگداد

ه جان را ك يگاي از استيصال و درماند تقاضاي طالق بدهد بايد درجه

، اثبات كند كه كار بسيار سختي در معرض خطر جدي باشدش و حيثيت
  .است

  

دختران و  ارتكقوانين مربوط به زنان مهاجر، حفظ ب حضانت،موضوع 

ر پدل اجازه كبراي دختران به ش دريپر و جد پدنترل همسر توسط ك

سقط جنـين، انتخـاب    دختر براي ازدواج، قوانين مربوط به باروري و

ه همسرش اجازه كند كار كتواند  مي ه زن درصورتيكحرفه و شغل 

به قـصاص و ضـرب و    ت، قوانين مربوطقوانين مربوط به تابعي دهد،

و مـوارد ريـز و درشـت بـسياري در قـوانين و       چندهمـسري شـتم،  

به تحمل خشونت  ه زنان را واداركهزار ساله وجود دارند  هاي سنت

   .نندك تر مي اين خشونت را برايشان سخت عليه خود و يا راه فرار از

 
 
 
 
 
 
 

  آشنايي با  

  ديده مراكز حمايت از زنان آسيب
  

ي فرآيندهاي پيچيده در ابعـاد اقتـصادي،          هاي اجتماعي، نتيجه    آسيب

هـا   افتد و بـه اشـكال مختلفـي از آسـيب          اتفاق مي ... اجتماعي، رواني و  

آزاري  ازجمله كودكان خياباني، دختران فراري، همسرآزاري، كـودك  

مركـز مداخلـه در بحـران    . شـود   و صدها مـوارد ديگـر آشـكار مـي         

 مركزي است كـه بـه عنـوان اورژانـس مـسايل             ،)اورژانس اجتماعي (

همسرآزاري، (هاي خانوادگي  كند و موارد خشونت   اجتماعي عمل مي  

  .دهد  را پوشش مي... ، خودكشي، طالق و )آزاري كودك

كند، زنـان و دختـران در       هاي زيادي را دنبال مي      اين مركز كه هدف   

يـده،  ي اجتماعي، همـسر آزارد  ديده معرض آسيب اجتماعي يا آسيب  

كودكان آزارديده، و دختران و پسران فراري از منـزل را هـم تحـت     

روزي   خدمات اين مركز كه به صـورت شـبانه        . دهد  پوشش قرار مي  

تواننـد در شـرايط بحرانـي      گيرد، رايگان است و افراد مي       صورت مي 

گيـرد بـه ايـن     مثل زماني كه زني  مورد خشونت خانوادگي قرار مي   

ايـن مركـز،   .  تماس بگيرنـد 123ا شماره تلفن مركز مراجعه كنند يا ب   

هـاي شـهر مـستقر     مراكز سياري را هـم راه انداختـه كـه در ميـدان           

  .شوند مي

گيرند و ادامه زنـدگي   زناني كه مورد خشونت همسرانشان قرار مي      

انـدازد،   شـان را بـه خطـر جـدي مـي           در خانه، امنيت جـاني و روانـي       



       

    

هاي اين مركز، درخواست  ه پايگاهتوانند با تماس تلفني يا مراجعه ب     مي

 24در اينصورت، مركز اجازه دارد زنـان آزارديـده را تـا    . كمك كنند 

ساعت در مراكز خود نگهداري كند و براي نگهداري بيـشتر از آن، از        

اورژانـس اجتمـاعي در شـهرهاي رشـت،         . مراجع قضايي مجوز بگيرد   

ر آسـتانه تنهـا   انزلي، الهيجان، تالش و فومن مستقر است، اما در شـه        

توانند از اين طريق، تقاضاي كمك   فعال است و افراد مي123خط تلفن 

  . كنند

عالوه براين، خانه سـالمت بـا هـدف حمايـت از دختـران در معـرض                 

مـراجعين بـه   . هاي اجتماعي در استان گيالن تاسيس شده است     آسيب

خانه سالمت، پس از پذيرش به مدت شش ماه تا يك سـال نگهـداري            

 سال تحـت حمايـت مركـز    5شوند و پس از سازماندهي به مدت     مي

  .گيرند قرار مي
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