
ن با اهداف مختلفی سايت خانه ام
تاسيس شده است. اين اهداف 

 :عبارت است از
ظرفيت سازی جامعه مدنی و  −

شتيبانی حقوقی ايران در جهت پ
  .از قربانيان خشونت خانگی

افزايش آگاهی عمومی ايرانيان  −
درباره خشونت خانگی و انواع 

های پيشگيری و کنترل آن و راه
 .خشونت خانگی

فراهم آوردن فضاو فرصتی  −
برای فعاالن جامعه مدنی و 

برای بحث و گفت وگو   وکال
  .درباره خشونت خانگی در ايران

آموزش از طريق برگزاری  −
ميزگردهای آن الين و کالس های 

  .آموزشی
 

 همچنين 
يک دفتر ” امن  خانه” سايت وب 

وکالی ما  وکالت مجازی است که 
ارايه خدمات مشاوره  آماده

رايگان به افرادی هستند که با 
ل مختلف خشونت خانگی اشکا

. اين وکال فارغ مواجه هستند
التحصيالن رشته حقوق از 
دانشگاههای مورد تاييد وزارت 
علوم ايران هستند که پروانه 

اشته و سوگند رسمی وکالت د
. تاکيد بر اين وکالت ياد کرده اند

کته ضروری است که اين فضای ن
، کنترل خشونت خانگی و مجازی

تجهيز زنان به شيوه های قانونی 
و اجتماعی برای دفاع از خود را 

 در نظر دارد. 
از سوی ديگرتالش می کنيم 
زمينه ای در اين وب سايت فراهم 

  و ديگر متخصصان،شود که وکال
در زمينه  ،جربه های خود

چگونگی رفتار پليس با قربانيان 
خشونت را مطرح نمايند و برای 
انتشار در اختيار گردانندگان سايت 
بگذارند. گاهی پليس نيازمند آن 
است که احساس کند به صورت 
واقعی مورد احترام است و وکيل 
مدافع از نقش سودمند او برای 
 تامين امنيت جانی مردم آگاه است. 

 
روزی که در هيچ خانه به اميد ”

 .“ ای خشونت نباشد
 

khanehamn@gmail.com 
 

 فرم همکاری با ما
 

 

 
 
 

 
 خبر نامه خانه امن

 1392مهر  ،1شماره 
 

  تجربه های ديگران

که به تدريج همه دولت ها  قوانين ديگر کشورها به اين نتيجه رسيد بررسیخانه امن ضمن 
به صورت خاص قانونگذاری می کنند. همچنين مشاوران » خشونت خانگی« پيرامون
در نه تنها دولت ها و نهاد های قانونگذاری خوشحال هستند از اينکه  "خانه امن"حقوقی 

اکثريت  جمعيت با کشورهایبلکه دولت های کمونيستی و دولت ها در ، کشورهای غربی
موضوع پی برده و با هدف حفظ کرامت انسانی نيمه ای از  اين به اهميت نيز، مسلمان
، به قانونگذاری در اين زمينه اقدام کرده اند. آن چه به اين رويکرد اعتبار می بخشد جمعيت

ی کمونيستی به اين بهانه که قانونگذاری با هدف کنترل خشونت اين است که دولت ها
خانگی، بر گرفته از فرهنگ سلطه گر غرب است، راه حل های قانونی را مورد غفلت 
قرار نداده اند. دولت ها در کشورهای با اکثريت مسلمان هم به اين بهانه که ايجاد خانه های 

اسالمی است، از قانونگذاری با هدف کنترل امن برای زنان قربانی خشونت بر ضد تعاليم 
اين است که در باره ی خشونت خانگی، سر باز نزده اند. چين يک نمونه از اين رويکرد

جهان خشونت خانگی امر  راری کرده و باورهای ضد غربی را دموضوع به کرات قانونگذ
که باورهای  شمول دخالت نداده است. مالزی نمونه ديگری از اين رويکرد انسانی است 

در  راديکال اسالمی را در امر قانونگذاری برای زنان قربانی خشونت، دخالت نداده است.
اين باره نظرات ميانه رو های اسالمی مبنای قانونگذاری بوده است. ميانه رو های اسالمی 
در ايران تفاسير روزآمدی از اسالم انتشار می دهند که می تواند پشتوانه قانونگذاری با 
هدف کنترل خشونت خانگی قرار گيرد. اين تفاسير کمک می کند تا ذهنيت قضات نسبت به 
موضوع تغيير کند. وکالی مدافع، ميانجی اين مبادله سازنده بوده و می توانند با اقزودن بر 

 دانش خود در اين زمينه، روی قاضی اثر بگذارند.

 مهار قانونی خشونت خانگی،تجربه های ديگران در پژوهشگران خانه امن ضمن بررسی 
از وکالی مدافع ايرانی انتظار دارند با توجه به اين الگوها که غربی نيست، بحث را در 

مطبوعات و شبکه های اجتماعی باز کنند و با ايجاد فضای گفت و دينی و محافل حقوقی و 
از اين الهام با گذاری کشور، آنها را متقاعد کنند تا  گو با نهادهای قانونگذاری و سياست

و  قوانين  برای حفظ سالمت جسمی و روانی خانواده و حفظ کرامت انسانی زنان ايرانی
شرايط اجتماعی و  بر اساسو  برنامه ريزی کرده سالم سازی جامعه و محيط زيست،

ايران،  نظرات حقوقدانان برجسته ايرانی را مبنای قانونگذاری در اين  امروزفرهنگی 
 . زمينه قرار بدهند

  پايگاه اينترنتی خانه امن آماده انتشار نظرات حقوقدانان ايرانی در اين زمينه است.
 دو نمونه چين و مالزی را در وب سايت خانه امن بررسی کرده است:» خانه امن«

  چرا از چين الگو برداری نمی کنيم؟
 کمبودهای قانونی کنترل خشونت خانگی ايران در مقايسه با مالزی
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 خانه امن به قربانيان خشونت خانگی مشاوره رايگان ميدهد.
 .را پر کنيد ، اين فرماگر به مشاوره نياز داريد

 
 خبر در حوزه پليس

 
 
 

مشاوران خانه امن با بررسی ريشه های ترس و نگرانی 
قربانيان خشونت خانگی در مراجعه به کالنتری ها، پس از 

اند که پليس جمع آوری پاسخ های موکلين به اين نتيجه رسيده 
در ايران و به خصوص پليس زن برای کنترل خشونت 
خانگی آمادگی ندارد و نياز مبرم برای بازآموزی پليس در 

تا بتواند در برخوردهای خود با  احساس می شود اين زمينه
قربانی تجديد نظر کند. وکالی مدافع ايرانی در شرايطی که 

کنار خشونت  پليس با قربانی چندان همکاری نمی کند و از
خانگی با بی اعتنائی می گذرد، مشکل بتوانند موجبات رهائی 
قربانی از تکرار خشونت را فراهم کنند. قربانی در شرايطی 
که احساس می کند پليس درجه مشقت او را جدی نمی گيرد، 

 اغلب از ادامه پيگيری سرباز می زند.

ا آن چه در اين باره شگفت انگيز است برخورد پليس زن ب
قربانيان خشونت خانگی است. پليس زن در کالنتری های 
تهران حضور دارد و شاکی را نزد او هدايت می کنند. ابتدا 
قربانی بسيار خوشحال می شود که پليس همجنس اوست و 
درد آشناست، ولی به سرعت ناراضی می شود. پليس زن، 

ی ضرب و شتم زن توسط يطوری برخورد می کند که گو
شوهر می داند. پليس زن ، قربانی را از قوه  شوهر را حق

قضائيه نااميد کرده و او را دست خالی به خانه می فرستد با 
در دست  ديگری نقدر پرونده های مهمآاين تاکيد که قضات 

رسيدگی دارند که به اين پرونده های بی اهميت اصال نگاه 
ه نمی کنند. به عالوه در چند مورد از پليس زن شنيده شده ک

ده و مجروح گفته است به ما بخشنامه شده ربه زن کتک خو
بفرستيم به خانه تان تا اين موارد را جدی نگيريم و شماها را 

 و سفارش کنيم طوری عمل نکنيد که مرد خشمگين بشود.

عالقه مند است با همکاری وکالی ايرانی و » خانه امن« 
ی رساندن صدای قربانيان خشونت خانگی به مقامات باال

پليس کشور، پليس و به خصوص پليس زن رفتارش را نسبت 
به قربانيان خشونت خانگی اصالح کند. در وضع موجود، 

های  باورهای پنهان پليس مانع می شود تا قربانی در ايستگاه
پليس احساس کند که پليس از حقوق انسانی او در برابر 

کتوب شوهر دفاع می کند و با کالم دلجويانه شکايت او را م
کرده و در روند رسيدگی قضائی قرار می دهد. در صورتی 
که بخشنامه ای با مضمون ياد شده از سوی فرماندهان پليس 

آن را که با قانون  بدون شک می توانابالغ شده باشد، 
اساسی در تعارض است به ديوان عدالت اداری برد و بطالن 

فع ايرانی آن را خواستار شد. خانه امن به همياری وکالی مدا
های خود را از ما  در اين خصوص نياز مبرم دارد. کمک

 دريغ نکنيد.

 

 برای دريافت اطالعات بيشتر به اين آدرس نگاه کنيد:

 های پليس زن در ايران و جهانبررسی تطبيقی نقش 
 
 

 
 

 آيا مايل هستيد تجربه و دانش حقوقی خود را در اختيار ديگران بگذاريد؟  آيا می خواهيد با خشونت خانگی مبارزه کنيد؟
 کنيد شرکتدر ميزگردهای خانه امن 

هدف ما اطالع رسانی، آموزش، افزايش سطح آگاهی و نشان دادن اين مهم به قربانيان خشونت خانگی است که آنها تنها نيستند و 
 هنوز کسانی هستند که می توانند به آنان اعتماد کنند.

موضوعات مختلف از جمله: نقاط قوت خانه امن هر ماه ميزگرد آنالينی برگزار می کند و از متخصصان برای سخنرانی در مورد 
و ضعف قوانين مربوط به خشونت خانگی عليه کودکان و حقوق آنان، خشونت خانگی و قانون ايران ... دعوت بعمل می آورد. اين 

 ميزگردها بر گفتگوها و تبادل نظرهای متخصصان در مورد مهمترين موضوعات روز متمرکز است.
نی است که صدايشان شنيده نمی شود و متحد کردن متخصصان برای پايان بخشيدن به خشونت هدف خانه امن حمايت از قربانيا

 خانگی است.
  

 

http://www.khanehamn.org/hotline-online-form
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قوقخبر در حوزه ح  

 
 
 

 حبس خانگی
فعاليت خود، با  نخستمشاوران حقوقی خانه امن در سه ماه 

 آشنا شدند شموضوع "حبس خانگی" زن ايرانی توسط شوهر
خشونت  نمونه رايج از و به اين نتيجه رسيدند که به اين

خانگی ، کمتر پرداخته شده است. زنانی که در اين شرايط 
به طيف های گوناگون فرهنگی و  روزگار می گذرانند،

کرده دانشگاهی و  اقتصادی تعلق دارند و زنان تحصيل
توسط . آنها هستند "خانه امن"حوزوی هم در جمع مراجعين 

از حق روابط با خويشاوندان و دوستان و رفت و انشان شوهر
آمد در شهر و لذت بردن از زندگی اجتماعی ممنوع شده اند. 

ر موارد اشخاص ثالث مسئله حقوقی آنها را با ما در تبيش در
از  خود. زنان در حبس خانگی از سوی شوهرگذارده اندميان 

 ،. اين واقعيتمی شونددسترسی به تلفن و اينترنت هم ممنوع 
را برانگيخته تا از حقوقدانان ايرانی دعوت کند،  "خانه امن"

حقوقی و  حبس خانگی زنان توسط شوهران را در محافل
مطبوعاتی به بحث بگذارد. با اين مضمون که حتی در قوانين 

و » آدم ربائی«ايران، اين اقدام می تواند مصداق جرم 
. باشدشناخته محروم کردن يک انسان از آزادی های مشروع 

به دادستان  را ردامو يک از اينهرموضوع  ،آيا اگر مطلعين
خ به اين پرسش، پاسگزارش بدهند، به آن رسيدگی می شود؟ 

حقوقی و حقوق بشری قابل وايای ز تمامیموضوع را از 
 طرح می سازد.

موضوع حبس خانگی زنان ايرانی را جدی می  "خانه امن" 
گيرد. اين درجه از خود مختاری شوهران در خشونت ورزی 
نسبت به زنان، نزديک به مفاهيم بردگی است و با اسناد بين 

در تعارض است.  ،کرده ءرا امضا المللی که دولت ايران آنها
 و اسالم ديری است رسم بردگی را بی اعتبار اعالم کرده

 1337در سال  57از انقالب سال پيش  20دولت ايران 
برده فروشی و قرارداد تکميلی منع بردگی و «شمسی 

مجموعه : منبع( کرد را از تصويب » عمليات مشابه بردگی
تا  591 صرسمی، ص، ناشر روزنامه 1337قوانين سال 

« ، بردگی اين گونه تعريف شده است: ). در اين سند 596

بردگی به معنی حال يا وضع کسی است که اختيارات ناشی 
نسبت به او اعمال می شود و  "يا جزئا "از حق مالکيت کال

زنان در  . »برده کسی است که در چنين حال و وضعی باشد
شابه بردگی به حبس خانگی شوهر در ايران در موقعيت م

سر می برند و از آنها حمايت قانونی نمی شود. مشکل چيست 
 ؟ راه حل کدام است؟

 1948اعالميه جهانی حقوق بشرمصوب سال دولت ايران بر
ماده به  30ميالدی مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در 

رفع تبعيض و خشونت زدائی از مناسبات دولت با شهروند و 
و دو  ، صحه گذاشته استستور می دهدشهروند با شهروند د

مصوب سازمان ملل ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی 
مصوب صادی و فرهنگی و حقوق اقت 1966متحد در سال 

 کرده است. ءامضا را 1966سازمان ملل متحد در سال 
، از حق انسان صرفنظر از جنسيت برای رفت سه سنددراين 

 از دگی و جهان و همچنينو آمد آزادانه در کشور محل زن
حقوق بنيادين ياد  بعنوان ،ل و ادامه تحصيلغآزادی انتخاب ش

تا مفاد  ،کرده استمتعهد را کننده ء دولت های امضاشده و 
دولت ايران از آن را نسبت به شهروندان به اجرا بگذارند. 

نسبت به اجرائی کردن مفاد اين سه سند  ،جمله اعضای متعهد
 اری است.ذگ اری و سياستذدر جريان قانونگ

بنابراين به يک تالش همه جانبه برای پيدا کردن راه حل 
حقوقی با هدف پايان بخشيدن به حبس خانگی زنان توسط 

تمام امکانات  "خانه امن"شوهران ايرانی به شدت نيازمنديم. 
در فضای مجازی، و در شبکه های اجتماعی و فيس خود را 

اين پيرامون رد تا ايرانی می گذدر اختيار حقوقدانان ابوک 
درمحافل حقوقی درون ايران بحث کرده و با انتشار موضوع 

واقعيت های متناسب با  نظرات گوناگون حقوقی و فقهی
را در قربانيان  بر غنای بحث ها بيافزايند و امروز ايران،

 اين بحث ها دخالت دهند.
 زنان در حبس خانگی  نگاه کنيد به مقاله

 

 
پيشرفت فعاليت های خانه امن در گرو همکاری و پشتيبانی داوطلبان است. داوطلبان به قربانيان خشونت خانگی مشاوره داده، 

در حال حاضر بسياری از داوطلبان با خانه  متخصصين را گرد هم جمع می کنند.موجب افزايش آگاهی و حساسيت عمومی شده و 
 امن همکاری می کنند و تعداد زيادی نيزثبت نام کرده اند.

من از شما وکالی گرامی دعوت بعمل می آورد که به اين جنبش بپيونديد و با نوشتن مقاله، ترجمه متون حقوقی به زبان اخانه 
در ميزگرد های خانه امن  در زمينه های: مشاوره حقوقی به قربانيان خشونت خانگی، افزايش آگاهی فارسی و يا سخنرانی 

 عمومی، ... ما را در اين امر مهم ياری دهيد. لطفا" امروز آنالين ثبت نام کنيد.
 

 

 خانگی مشاوره رايگان ميدهد. خانه امن به قربانيان خشونت
 را پر کنيد ، اين فرماگر به مشاوره نياز داريد 
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http://www.khanehamn.org/collaborate-with-us
http://www.khanehamn.org/hotline-online-form


 
 خبر در حوزه حقوق

 
 
 

 خود داری زنان قربانی از دادخواهی
فعاليت در سه ماهه نخست از » خانه امن«بهترين دستاورد 

اين بوده که متوجه ترس زنان قربانی خشونت از طرح 
 تا جائيکه است شکايت بر ضد شوهران خشونت ورز شده

مشاوران خانه امن با اين ترس به چالش پرداخته اند. چالش 
آسان نبوده و نيست. اين زنان همزمان گرفتار دو گونه ترس 

 :می شوند

در مراکز پليس و مراجع  خوداگر از شوهر که می ترسند – 1
قضائی شکايت کنند، اين اقدامات منجر به طالق حسب 

از دست  خود را خواسته مرد شود و نه تنها رفاه و امنيت مالی
 هم محروم شوند. شان رزندانفبدهند، بلکه از ديدار 

ترس از اين که مراکز پليسی و قضائی آنها را جدی  – 2
دست خالی به خانه  ،ند کهنگيرند و آن قدر دست به سرشان کن

قرار بگيرند که  شانبازگردند و بيشتر مورد خشونت شوهر
از کاستی های قانونی و در مراحل رفت و آمد به اين مراجع، 

در قوانين داخلی ايران اجرائی که به نفع مردان خشونت ورز 
 با خبر شده است.گنجانده شده، 

خشونت از با خودداری زنان قربانی  "خانه امن"مشاوران 
خانه "شکايت و دادخواهی مواجه شدند. در نتيجه با مشاوران 

در زمينه های روانپزشکی و روانشناسی به گفت و گو  "امن
نشستند. از ترکيب نظرات دو گروه مشاور حقوقی و 

 روانکاوی اين نتيجه حاصل شد که:

در صورتی که وارد نبرد قانونی برای  ،زنان قربانی خشونت
متوقف کردن شوهر در خشونت ورزی نشوند، بيشتر آسيب 
می بينند. تجربه ها از آن حکايت می کند که زنان خاموش و 
تسليم در برابر خشونت شوهر، گرفتار افسردگی می شوند.  
تسليم زن در برابر خشونت خانگی، دوام زندگی زناشوئی را 

همسر ديگری اختيار می شوهر سرانجام يا  تضمين نمی کند.

از فرط  يا زن و طالقش می دهد هنگام سالمندیيا کند، 
در سنين باال متقاضی طالق می شود. به عالوه بچه  ،بيزاری
چنين محيط پرورشی ناسالم و پرخشونت، از خانه  ها در

 گريزان شده و به جمعيت آسيب پذير می پيوندند.

مشاوران حقوقی خانه امن تصميم  فکری ها، پس از اين هم
گرفتند به زنان قربانی پيرامون حقوق قانونی شان بيشتر 

وظايف و  ،قانون مدنی 1115برای آنها ماده  توضيح دهند.
از آن به بيش های پليس نسبت به آنها شرح داده شد.  مسئوليت

مراجعه به پليس و مراجع قضائی  "آنها آموزش داده شد تا اوال
تا دريافت حکم نهائی از دادگاه،  "نند و ثانيارا شروع ک

و رضايت ندهند.  در اين  دهدادخواهی را نيمه کاره نگذار
آموزش به ضرورت جمع آوری مدارک پزشکی قانونی، آماده 
سازی شهود، مذاکره با افراد خانواده شوهر، و در نهايت اخذ 
تعهد رسمی و کتبی از شوهر در دادگاه مبنی بر اين که 

 نت را تکرار نکند، توجه داده شد.خشو

حاصل اين بود که ضمن تماس های مکرر با اين قربانيان، 
را باز يافتند و اکنون  خود آنها اعتماد به نفس از دست رفته

تعداد زنان قربانی خشونت خانگی که از طريق دادخواهی، 
توانسته اند امنيت خود و زندگی مشترک را بهتر حفظ کنند رو 

به نظر می رسد کنکاش در قوانين داخلی و  است. به افزايش
اطالع رسانی به قربانی خشونت خانگی در باره ظرفيت های 
مثبت قوانين داخلی ، اميد و اعتماد به نفس به قربانی می دهد 

 و او را در دادخواهی توانمند می سازد.

 

 برای دريافت اطالعات بيشتر:
چگونه می توانيد بوسيله قانون خشونت بر ضد خود را  

 کنترل کنيد؟
 

 
 

حقوقی رايگان به قربانيان خشونت خانگی است. ما معتقديم همه خانه ها بايد خانه ای يکی از اهداف اوليه خانه امن ارائه مشاوره 
امن باشند و مشاوره حقوقی می تواند اين را به واقعيت تبديل کند. خدمات مشاوره ای خانه امن، با همکاری و پشتيبانی شبکه ای از 

 خشونت خانگی کمک کنند، تشکيل شده است.وکال و کارشناسان حقوقی حرفه ای که تمايل دارند به قربانيان 
 کنيد.  اينجا کليکبرای دريافت اطالعات درباره مشاوران ما 

 را پر کرده و به خانه امن بپيونديد. اين فرماگر شما هم سابقه حرفه ای در زمينه حقوق داريد، ما شما را دعوت می کنيم 
 

 

 

 خانه امن به قربانيان خشونت خانگی مشاوره رايگان ميدهد.
 .را پر کنيد اين فرم، اگر به مشاوره نياز داريد 

 

http://www.khanehamn.org/archives/3271
http://www.khanehamn.org/archives/3271
http://www.khanehamn.org/archives/3271
http://www.khanehamn.org/meet-our-counselors
http://www.khanehamn.org/program-participation-form
http://www.khanehamn.org/hotline-online-form

