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  چكيده
ي مطمـح نظـر   جـد  معضـلي بـه صـورت    دنياي معاصر كه درزنان  يةخشونت عل مسألة
 ،انيجسـم  پيامد هـاي مختلـف:   يدارا هاي شاخص عدالت كيفري قرار گرفته است، نظام
يـت  و عـدم حما  يتـوجه كم كه به علت  . چالشيباشد يم ي و اجتماعي و فرهنگيروان

در كشور ما نيز، نظر به وجود زمينه هايي چون: فشار اقتصـادي   .فزوني يافته است ،بايسته
بر سرپرست و اعضاي خانواده، كمبود اشتغال و شيوع بيكاري، اسـتعمال مـواد مخـدر و    

وسعه سواد روان گردان، تهاجم رسانه اي، مهاجرت و حاشيه نشيني، فقر فرهنگي وعدم ت
 يـن از ا يناشـ  يز،رفتارهايِ خشونت آميتي در افراد و تنوع طلبي، اختالالت شخصرسانه، 

از محـيط خـانواده هـا، بـه      درون يـا خـارج  عمـد   غيـر  يـا  يعمد به صورت يب ها،آس
يد، شـد ي خشونت آميز، بعضا منجر به ضرب و جرح هـاي  رفتارها يناپيوندد.  مي  وقوع

غيرقابل جبران، همچون: قتـل، قطـع عضـو و     يآن يت هايِوقوع جنا يو حتلطمه روحي 
 يةعل يزدر مقابل رفتارهايِ خشونت آم يتيو حما يشگيرانهپ اقدامات .گردد يمسقط جنين، 
در آن و ذي اثـر،   ينهادهـايِ اجتمـاع   يشتراست كه الزم است ب فرآين گسترده زنان، يك
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مهـوري اسـالمي ايـران در ايـن     مطالعه نقش حمايتي نيروهـاي پلـيس ج  به ، »بانوان  عليه
جدانه، حمايـت قـانوني از زنـان    مي پردازد. كشف به موقع جرم، پيگيريي قضايي م  راستا

در راستاي كاسـتن از لطمـات    مناسب يراتخاذ تدابديده خشونت جسماني و همچنين،  زهب
از زمـره  مـرتبط،  كيفـري و حقـوقي   وضـع مقـررات   ناشي از عمـل مجرمانـه، توصـيه و   

. وارده بـر ايـن قشـر از زنـان مـي باشـد      جهـت كـاهش صـدمات     ،راهكارهايِ مناسـب 
اجـع قـانوني ذي ربـط، در قالـب     راست پليس ايـران در كنـار سـاير نهادهـا و م      شايسته

هـايِ    جستن از ابزارهاي قهري و غيرقهـري دراختيـار خـود، از طريـق ايجـاد دوره       مدد
آموزشي مفيد فايده براي پرسنل خود (از جمله در حوزه: كشـف جـرم، تعقيـب مجـرم،     
بازرسي، تفتيش، بازجويي و تفهيم اتهام)، نيز با الهام ازآموزه هاي نوين جـرم شـناختي و   

  روانشناختي، حمايت درخور توجهي از زنان قرباني خشونت، بنمايد.
  زنان، خشونت جسماني، پليس، حمايت ويژه. :ها هواژكليد

  
  .مقدمه1

  نيازشناسي حمايت ويژه و افتراقي 1.1
ديدگان در ارتكاب جرم، ابتدا در قالب يك نگـرش منفـي گرايانـه و بـا      مطالعه بر نقش بزه

امـا بعـدها بـه ويـژه از اواسـط       ديده در رويداد جنايي بـه وجـود آمـد.    بزهتأكيد بر تقصير 
ديـدگان را   ديدگان آغاز گرديد، كه بـزه  ميالدي، جنبشي در جهت حمايت از بزه 1970  دهه

هـايِ مـادي،    گيري پديده جنايي، مستحق حمايت و كمـك  صرف نظر از نقششان در شكل
ين برخورد و مواجهه بـا قربـاني   ه غالبا، اولدانست. اين درحاليست ك معنوي و اجتماعي مي

ديـده، بـه داليـل مختلـف و بـه       سوي دستگاه پليس صورت مي گيرد؛ و در ادامه نيز بزهاز
: 1395(تـازيكي،  نماينـد  دفعات متعدد، در فواصل زماني محدود به كادر پليس مراجعه مـي 

يدگان، بسيار مهم، د ). اين تعامل موجب گرديد تا جايگاه و نقش پليس در خصوص بزه71
خطيرو اثرگذار بر شئون مختلف بزه ديده باشد. چراكه اگر از همـان آغـاز فرآينـد جنـايي،     

ديـدگان خـاص شـامل     ديـدگان عـام و بـزه    مأمورين پليس با مجني عليه جرم (اعم از بـزه 
ديده مدار داشته باشند، گامي اساسي در جهت  تعاملي بزه كودكان، سالمندان، بيماران و زنان)

  اند.  اجراي عدالت و احقاق حقوق صدمه ديده آن ها برداشته
ن ويـژه هسـتند؛ ايشـان بـه جهـت      ديـدگا  زنان بزه ديده خشونت بدون شك، جزء بـزه 

گرفتن در موقعيت ضعيف تر جسمي و رواني، عدم توانايي دفاعي يا قـابليتي محـدود،   قرار
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ابيت هاي خلقتي و غريزي، ترس از هتك حيثيت اجتماعي و شرايط خاص بـارداري و  جذ
قاعدگي، بيش از مردان مورد هجمه و تجاوز قرار گرفته و هزينه ارتكاب جرم عليـة آنـان،   

ديـده خشـونت، بـه     از ايـن قشـر بـزه   » حمايـت ويـژه  «نازل مي باشد. امروزه، نياز شناسي 
گردد. چه اينكه، قائل شدن  هاي قانون گذاري، از زنان بر ميهايِ جامعه ونيز نهاد باورداشت

اصل تسـاوي، بـه اصـل رعايـت و احتـرام بـه       به سياست جنايي افتراقي و عدول از مطلق 
ديده، در چرخه ي به سازي  هايِ پررنگ تر از زنان بزه  ، الزمه حمايتتفاوت ها به نفع زنان

). در ايـن ميـان   28: 1388رب بـافراني، و اصالح ساختار نظام عدالت كيفري مـي باشـد(ع  
نيروي پليس، به عنوانِ بازوي حافظ نظـم و امنيـت جامعـه، نقـش چشـمگيري در مقابلـه       
مثمرثمر با خشونت عليه بانوان دارد؛ و مي تواند با عملكرد مثبت و همسو بـا آمـوزه هـاي    

م خشــونت آميــز عليــه زنــان را پلــيس علمــي، رونــد كــاهش ضــررهاي ناشــي از جــرائ
هايِ پيشگيرانه و حمايـت از    بخشد. در آغاز كالم خاطر نشان مي گردد: كه سياست  سريعت

تواند توسط ارگان هـاي   ، مي»ديدگي پيش از بزه«بانوان به عنوان نيمي از بدنه فعال اجتماع، 
فرهنگي، وزارت آموزش و پرورش، اداره پيشگيري از جرم قوه قضاييه و پليس كـارآزموده  

  ديدگي جلوگيري بعمل آورد.  ز اثرات وخيم بعد از بزهصورت گيرد و ا
اين موضوع خود نيازمند به مجال و مقال ديگري است و در نوشتار حاضر، رويكرد بـر  

ون توجـه قـرار گفتـه اسـت. امـا      اقدامات پليس و نيروي انتظامي پس از ارتكاب جرم كـان 
ه قـانون گـذار كيفـري    نشان مي گردد به صورت اختصاري اهم اقدامات و وظايفي كخاطر

ايران در مقام پيشگيري از وقوع خشونت عليه زن، مقرر مي دارد، و نهاد پلـيس ايـران نيـز    
ملتزم به اين موارد مي باشد، جهت استحضار ذكر مي شود. بي ترديد مهم تـرين راهكـار و   

عي برنده ترين ابزار، به دليل عجين شدن قوانين با تمام جنبه هاي زنـدگي فـردي و اجتمـا   
شهروندان، قدرت قانون گذار در تقليل دادن مراجعه زنان به عنوان بزه ديده خشـونت، بـه   
نظام عدالت كيفري و امحاء يا به حداقل رساندن آن مي باشد. قانون در حقيقت تبلـوري از  
 انديشه اكثريت جامعه اي است كه انعكاسـي از بـرآورده سـازي مطالبـات مردمـان اسـت      

). جامعه زنان نيز از اين حيـث چشـم بـه كمـك هـاي قانونگـذار       210:  1384زاده،  (عظيم
دوخته اند؛ قانون واقع گرا و عدالت مدار زمينه را براي دگرانديشي نهادهاي كيفري در روند 
اصالح اخالقي فراگير، تسريع خواهد كرد. معهذا شايان ذكر است در حوزه مقررات جزايي 

قانون مـدني) از سـوي   1106م به پرداخت نفقه (ماده با صبغه ي پيشيني، مقرراتي چون: الزا
، الزام زوج به طـالق بـا   )قانون مدني1116و1115زوج، تامين جاني و حيثيتي زوجه (مواد 
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)، بيان امكان جدايي بـا تقاضـاي    قانون مدني1130اثبات وجود شرايط عسر و حرج (ماده 
قـانون مـدني)،   1118زن (مـاده  قانون مدني)، تاكيد بر استقالل اقتصـادي  1119زوجه (ماده 

قانون مدني)، 1078پيش بيني مهريه از سوي قانونگذار با هدف تامين حقوق مالي زن (ماده 
)، 1375تعزيـرات  - قـانون مجـازات اسـالمي   619مقابله كيفري با مزاحمان خيابـاني (مـاده   

 - ميقانون مجـازات اسـال  622حمايت از زنان باردار در مقابل خشونت هاي فيزيكي (ماده 
ــرات ــاده  1375تعزي ــاق زوجــه (م ــرك انف ــانون مجــازات اســالمي 642)، مجــازات ت  - ق
)، الزام به ثبت واقعه ازدواج و طالق بـا هـدف جلـوگيري از سـوء اسـتفاده      1375تعزيرات

)، تعريـف ضـمانت   1375تعزيرات - قانون مجازات اسالمي645مردان نسبت به زنان (ماده 
ــار در از   ــردان فريبك ــا م ــي ب ــراي جزاي ــاده اج ــالمي 647دواج (م ــازات اس ــانون مج  - ق

)، تالش هايي اگرچه ناكافي به منظور پيشـگيري از قـرار گـرفتن بـانوان در     1375تعزيرات
معرض خشونت مي باشد. در اين مسير پويا سازي و فعال نمودن نيروي انتظامي جامعه كه 

و حمايت بـه  به عنوان بازوان اجرايي اين ضوابط اعمال نقش مي كند، جهت خارج سازي 
  موقع از زنان در معرض چرخه خشونت، مهم و بي بديل است.

  
  خشونت جسماني .2

در ميان انواع آثاري كه اعمال مجرمانه عليه زنان ايجاد مي كند، و به اقسام و عناوين متنوعي 
چون: خشونت جسماني، خشونت جنسي، خشونت رواني، خشـونت كالمـي و خشـونت    

ورت و مدل مورد اتفاق صاحب نظران و حقوقدانان، و حد اجلي مالي قابل شناسايي اند؛ ص
كـه در ايـن مقالـه كـانون توجـه      است » خشونت جسماني عليه زنان«و مصداق آشكار آن 

است. نكته ديگر آن كه علي رغم وظيفه پليس در توجه به تهديـدهايِ مرتكـب و    گرفتهقرار
ار(مثال زوج در يك خشونت خانگي)، حمايت زن در برابر آن ها، معموالً تا زماني كه بزهك

مرتكب جرمي رويت پذير، مانند ضرب و جرح نشده باشد، افسران پليس دليـل مسـتندي   
ــين ته   ــاً چن ــد و عرف ــه در موضــوع نمــي بينن ــراي مداخل ــيس  ب ــا واكــنش پل ــدهايي ب دي

شود؛ و غالبا، اقدامات عملي و حمايتي ايشان پس از ارتكاب خشونت جسماني  نمي  مواجه
 - ، صدمه به تماميـت فيزيكـي  »علية زن يخشونت جسمان«و بروز مي يابد. منظور از ظهور 

بدني مجني عليه است كه به صورت عيني، به طور مستقيم يـا بـا واسـطه ابـزار و وسـايل      
. در واقع توسل ي گيردهايِ گوناگون انجام م وهيبه شمختلف، بر پيكر زن وارد مي شود؛ و 

ــاد  ــدامات م ــه اق ــه هرگون ــيزيو ف يب ــه   ي راك ــر ب ــه منج ــايعاتك ــمان ض ــردد  يجس گ
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خـالف  خشونت بـه هرگونـه رفتـار     ني. انديگو )Physical Violence( »جسماني  خشونت«
شروع شده و كودك گردد كه از لمس كردن بدن زن  ياطالق م زين اخالق و ضد اجتماعي

). 79: 1375حميدي، ( دهد يجسم زن را مورد آزار قرار م ،يتا مرحلة تجاوز جنس يو گاه
ري قـرار گرفتـه و ديـه يـا ارش     اين قبيل ارتكاب جرم طبق قانون صراحتا مورد جرم انگـا 

از خشونت عليه تماميت جسماني زن، بر اساس مفاد كتاب چهارم از قـانون مجـازات    ناشي
شكي قـانوني، بـراي مجنـي عليـه     ، در باب ديات، با جلب نظر كارشناس پز1392اسالمي 

با صـدور حكـم قطعـي از سـوي مرجـع قضـايي در ايـن خصـوص،          مطالبه است، و قابل
  ). 143:1395(موسوي، گردد مي  پرداخت

ترين صور خشونت علية زن مي باشد؛ كه ممكن است درون  اين نوع خشونت از شايع
تر و در مرئي و منظر عـام چـون: محـل كـار، مدرسـه، هنگـام        خانواده يا جامعه اي بزرگ

هايِ سر،   ديگر اماكن عمومي ارتكاب يابد. انواع شكستگيسفرهاي شهري، در پارك ها و 
آيـد،   هايِ مارپيچي كه به علت پيچاندن دست يا پاي زن به وجود مـي   دست، پا، شكستگي

قماشـچي،  ( گـردد  ريزي مغزي مـي  شكستگي و ضربات به سر و جمجمه كه منجربه خون 
سوزاندان بـه وسـيله سـيگار،    كردن و  )، نيز ضربات دستي مانند پرت كردن، داغ 24: 1385

فرو نمودن سيخ، اتو، ادوات فلزي تيز و برنده در بدن زن، ضربه با وسايل آشـپزي، زدن بـا   
سيم، شالق، گاز گرفتن، هل دادن، پرت كردن و خفه كردن زن از ديگر اعمال خشـن و در  
زمره انواع آزار و اذيت جسمي زن است. آثار اين صـدمات بـر پيكـر شـخص، بـه صـور       

وناگوني چون: تغيير رنگ پوست (احمرار، اخضرار، اسوداد)، تورم، جراحت سـطحي يـا   گ
س پنجگانـه، اخـتالل در مشـاعر،    عمق، قطع عضو، ازكارافتادگي عضو، از بين رفـتن حـوا  

 جنــين، قتــل، فلــج شــدن عضــو، ازالــه بكــارت و مــرگ مغــزي زن متصــور اســت ســقط
تماعي وي را به صورت موقت يـا دائمـي   )؛ كه ادامه حيات فردي و اج46: 1396(لطيفيان،

  مختل، و هزينه هاي درماني را بر قرباني، و اطرافيانش تحميل مي كند.
 ) است.Sexual violence( »يخشونت جنس«نوع شاخصي از اشكال خشونت جسماني، 

ــي،   ــونت جنس ــود از خش ــارمقص ــه رفت ــي،  هرگون ــهواني و غيراخالق ــت، ش ــافي عف  من
را ز و عمـل مقاربـت   تا تجاو ، عريان نمودنلمس كردنره كردن، نظاگردد كه از  يم  اطالق
و بـه   واقـع شـود   يخـانوادگ  يزندگ طةينوع خشونت ممكن است در ح نيا د.ريگ يمدربر

، يـا اجبـار اعضـاء خـانواده     محارم جنسي با رابطة، الزام به از شوهر نيصورت الزام به تمك
 ياجتماع يزندگ طةيگردد، در ح اعمال نسبت به زن، جهت برقراري رابطه با فردي ناشناس
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 ي افراد آشنا يا بيگانگان، در محـيط هـاي مختلـف،   از سو، ممكن است چنين خشونتي زين
  ).75: 1384ميزان، ( ابدارتكاب ي

در تعريفي ديگر: خشونت و آزار جنسي، عبارت است از درگير كـردن زن، در فعاليـت   
توانـد بـه آن    ارتكاب آن آماده نيست، و نميجنسي كه وي هيچ تمايلي به آن ندارد و براي 

و يـا هنجارهـاي     رضايت دهد؛ يا درگيرنمودن زن، در فعاليـت جنسـي كـه قـانون، شـرع     
ســي زن، طيفــي از رفتارهــا را كنــد بــر خــالف ميــل او. آزار جن اجتمــاعي را نقــض مــي 

يا اجبار زن  گيرد. برخي از مصاديق اين عمل را مي توان چنين برشمرد: اغوا نمودن، ميدربر
،  كشـي از زن در فحشـا   رهبه وارد شدن در هرگونه رفتار جنسي غيرقـانوني، اسـتفاده و بهـ   

. )64: 1389، (ايروانيـان  نگـاري و پـورن   استفاده از زن در راستاي تهيه مطالـب هـرزه   سوء
هايِ  هايِ جنسي زن، وادار كردن آنان براي لمس اندام   نوازش و لمس كردن، بوسيدن اندام

نسي فرد ديگر، اجبار نمودن زن به در آورن البسه اش، قراردادن زن در وضعيتي خاص با ج
مبتذل، بيان اجباري داستان، شعر، خاطره، پيام مستهجن براي زن و   هدف تهيه فيلم يا عكس

  لذت جويي از اين طريق، از ديگر موارد اذيت و آزار جنسي نسبت به زنان است.
  

  حمايتي ويژه از سوي پليسضرورت اتخاذ تدابير  .3
در جوامع امروز بشري و در دامنه مفهوم دولت مدرن، كه مبتني بر نظام تفكيـك مسـئوليت   

اقتصـادي،   ها ميان قوا، اداره مي گردد، پيش از وقوع جـرم، الزم اسـت كـه سـازوكارهايِ    
مـي باشـند    بـزه  وقـوع  از پيشـگيري  بـه  معطوف كه اجتماعي و سياسي فرهنگي، حمايتي،

 از بزهكارانه هايِ آماج كاهش و بزه از بازدارندگي ابزار پيشگيرانه، از مقصود رايي گردد.اج
مقصـود مـد نظـر را     است. حال اگر اين تدابير پيشـيني  ديده) بزه شهروندان (از جمله زنان

نجفـي  ( نمود جو و جست ديگر راهكارهايِ در را مردم از حمايت ميبايست نكرد، حاصل
 عـين  در ديـدگي  بـزه  و جـرم  از پيشگيري در شده ياد تدبيرهايِ كه چرا. )83: 1387توانا، 

هاي  نيازمند زيرساخت تدريجي بوده، ها، آموزه اين اجراي غالبا و اند، ناكافي بودن ضروري
ساز  است. در واقع مسائل اقتصادي و فرهنگي، زمينه طوالني و داراي فرايندي از پيش فراهم

هـايِ روانـي فـردي و      شوند و با كاهش توانمندي افراد مي  بروز مشكالت مختلف ارتباطي
اجتماعي اشخاص، معضالت در تعامالت روزمره شهروندان بروز مي كند و مقابله بـا ايـن   

اين شرايط مطلوب و ايده آل،  شدن نهادينه ).26: 1389رنگرز، مشكالت را الزم مي سازد(
 ارتكـاب  بـه  دسـت  كـه  افـرادي  يك شبه و به يك بـاره ميسـور نخواهـد بـود؛ و هسـتند     
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 تجربـه  همچنين. يابد مي تحقق افراد (از جمله بزه ديدگي زنان) ديدگي بزه و زنند مي  جرم
 هتـاكي  جسورانه، خطرناكي، حالت داراي چنان جامعه، اعضاء از برخي كه است داده نشان

منكر، اعالم  از نهي و معروف به امر خانواده، آموزش نصيحت، با كه هستند شكني قانون و
در رسانه ها و تنذير قانوني، باز هم دست به ارتكاب جرم زده و فرد يا افراد يا اجتماعي را 

، ، تمهيد برخورد با بزهكاران بعد از وقـوع جـرم  لذا به جز اقدامات پيشيني صدمه مي زنند.
احقاق حـق و جبـران مافـات بـراي     اهميت دارد و هدف آن، بازگرداندن امنيت اجتماعي، 

  مكرر مردمان است. ديدگي بزه از پيشگيري و كيفري عدالت تأمين ديده، زهب
گونه كه فوقا اشاره شد، خشونت جسماني و فيزيكي عليه زنـان،   از سوي ديگر و همان

ها و جراحات گرفته تا مرگ مجني عليـه،   نه تنها منجر به صدمات فراوان از جمله معلوليت
عمال خشن، كـه بـا چشـم سـر نيـز      رواني اين ا- ر روحيگردد، بلكه مسلما آثار زيان با  مي
شهود و مالحظه نيستند، بسي خطرناك تر و رنج آورتر از جراحت هاي ظاهري است.  قابل

پيامدهاي منفي و لطمه رواني ناشي از خشونت، تالمات عميقي در روح شخص بـزه ديـده   
خواهد ساخت. مع الوصف  ايجاد نموده، و اين رخداد، تا مدت ها جسم قرباني را نيز متأثر

خشونت جسماني، عالوه بر ايجاد صدمات فيزيكي رويت پذير، حس انتقـام جـويي را در   
بــا آســيب و تنبيــه بــدني بــزه ديــده، زنــده مــي نمايــد. شخصــي كــه دوران زنــدگي اش 

گـردد؛ و دوسـت دارد    ام جـويي مـي  است، در آينده اي نزديك، دچار عقده انتق بوده  همراه
قده را به ديگران انتقال دهد. افرادي(از جمله زناني) كه به هر دليلي از سوي نحوي اين ع به

ها  گردند، دچار افسردگي با درجات مختلف شده و سطح يادگيري آن ديگران تنبيه بدني مي
آيد. زناني كه بخش زيادي  ها در محيط، در آينده پايين مي تنزل يافته و قدرت سازگاري آن

تواننـد نقـش مادرانـه     اند، نمي هايِ خانواده به سر برده    ايه خشونتاز زندگي خود را در س
گيرنـد، و بـراي فرزنـدان خـود سرچشـمه مهـر و        خود را به درستي و در آرامش به عهده

). اثر رواني خشونت، به ايـن دليـل كـه ممكـن اسـت      66: 1391محسني، عطوفت باشند (
اسـت.    شـكاري نداشـته باشـد، مخـرب    ها عاليم بيروني واضـح و آ  پنهاني بوده و تا مدت

يادآوري و مرور متوالي صحنه جرم، اعتماد به نفس زن را مي كاهـد و موجـب نااميـدي و    
اضطراب، افسردگي، خطور افكار خودكشي،  .گيري وي و اختالل در ارتباط مي گردد گوشه

چنين عقب ماندگي رشد اجتماعي و رشـد تحصـيلي در سـنين     اختالالت شخصيتي و هم 
گر، در تعارض شديدي  ايين تر، از ديگر آثار آزارجسماني است. زنان در خانواده خشونتپ

گرا، قـرار مـي گيرنـد،     بين دلبستگي و وابستگي به افراد خانواده حتي فرد يا افراد خشونت
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توانايي كافي در عشق ورزي با اعضاء خانواده خويش نداشته، و در روابط اجتمـاعي، درك  
يـابي    هايِ بين فردي دارند. اين زنان در روابـط بـا همسـاالن و دوسـت       پاييني از موقعيت

گردند؛ و بيشتر از افراد عـادي، رفتارهـايِ پرخاشـگرانه و ضـداجتماعي از      مشكل مي  دچار
).  بايد توجه داشت خشونت جنسي عليه بانوان، 59:1398(طائفه، گذارند خود به نمايش مي

زن است، از جمله آسيب هـاي سـنگيني اسـت كـه      كه شعبه اي از خشونت جسماني عليه
ماند؛ و به همين دليل هم ممكن است زن مكررا و بارها از سـوي   عمدتاً مخفي و پنهان مي 

 علت ترس و واهمـه از تضـييع آبـرو و    مجرم مورد تعرضات بعدي قرار گيرد، و قرباني به 
اء خانواده، مشاور، نيـروي  حيثيت اجتماعي خود، تمايل ندارد ديگران را مطلع نمايد و اعض

پليس يا مقام قضايي را از واقعه با خبر سازد؛ و وحشـت از تهديـدهايِ كالمـي، سـرزنش     
ديگران، حبس شدن، تحمل تنبيه و تعذيب بدني، توهين، دشـنام و تحقيـراز ديگـر عوامـل     

  .)63: 1389(فيروزي،  پنهان كاري اوست
گيـري از جـنس مخـالف اسـت.      ارهاز ديگر پيامدهايِ خشونت جنسي علية زنـان، كنـ  

ورزي با جنس مخالف و گاهي بالعكس عنان گسيختگي و افـراط در برقـراري روابـط     كينه
غيراخالقي و غير متعارف با مردان (به عنوان يك ارزش يا خرده فرهنگ بزهكارانـه) بـراي   

معهـذا، موضـوع    .)34 :1391شـيري، ( قرباني خشونت جنسي، از ديگر عواقب سوء اسـت 
يت هايِ مربوط به خشونت علية زنان حائز اهميت اند؛ و بديهي است كه نگـاه پلـيس   شكا

نظـر بـه ذات و ماهيـت فرابخشـي     نبايد به آن كم اعتنا، ترديدآميز و بـابي تـوجهي باشـد.    
هايِ اجتماعي، مالحظه ي حمايتي همه جانبه از زنان بـزه ديـده، نيازمنـد همكـاري      آسيب

(با محوريـت پلـيس اجتمـاعي نيـروي      ون ميان دستگاه پليسمستمر، منظم، فعال و روزافز
  انتظامي) و ديگر نهادهاي ذي ربط، علي الخصوص مددكاران اجتماعي مي باشد. 

  
  خشونت جسماني ةپليس نسبت به زنان بزه ديد ةراهبرد ويژ .4

در اين قسمت از بحث و طي سطور ذيل راهكارهاي چندگانه اي با عنايت به ظرفيت هاي 
  ي فرآيند تعقيب كيفري در ايران، به اختصار بيان مي گردد:كنون
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  امكان دسترسي سهل و فوري به پليس 1.4
ويژه پليس بايد سريع  دسترسي زنان بزه ديده خشونت به نهادهايِ دستگاه عدالت كيفري به 

ترين زمان و كمتـرين فاصـله مكـاني     و آسان باشد. چنين بزه ديدگاني بايد بتوانند در كوتاه
ــد؛ و از    ــري نماين ــرح و آن را پيگي ــويش را مط ــكايت خ ــق  ش ــن طري ــت الزم در اي امني

ديـدگي امكـان    مواقع نيز، آسيب ديدگان جرائم پـس از وقـوع بـزه   باشند. گاهي   برخوردار
دسترسي سريع و آسان به پلـيس را بـا توجـه بـه وضـعيت نامسـاعد جسـمي، روحـي و         

شان ندارند. در اين خصوص نيز در مورد زناني كه نخستين بار بـزه ديـده خشـونت     رواني
ـ      واقع شده ي ندارنـد، نقـش پلـيس    ديـدگ  زهاند و از اين حيـث تجربـه اي در مـورد رفـع ب
روزي جهـت   هـايِ شـبانه   است. استقرار پليس در اماكن عمومي، اختصاص تلفن   مضاعف

هـايِ پرجمعيـت و پـر خطـر،       ها در مكان ديدگان زن، گسترش كالنتري پاسخگويي به بزه
ديدگان زن آسان  هايِ سيار و نظاير آن، دسترسي به اولين ملجا و پناهگاه را براي بزه  پاسگاه

ترين اقدامات پليس در اين زمينه، ايجاد  ). يكي از مهم78: 1390(قاسمي،  سازد و ممكن مي
هايِ اخير است. دسترسي آسان زنـان بـزه ديـده در      در سال 110هايِ پليس  مركز فوريت 

ديـدگي،   ترين زمان به پليس، انجام خدماتي مانند اعزام سريع پليس در محل وقوع بزه كوتاه
، ممانعت از فرار متهم، صيانت از داليل جرم، تنظيم صـورت مجلـس در   حفظ صحنه جرم
هايِ   هايِ پزشكي، حفاظت و حمايت از مجني عليهم، اعزام ايشان به محل محل، اعزام تيم 

ديدگي ثانوي و غيره  امن، حفظ امنيت آنان، ارائه گزارش به مراجع قضايي، جلوگيري از بزه
 ر حمايت از زنان بزه ديده خشونت محسوب مي گـردد د 110از موارد مهم دخالت پليس 

ــد،  ــز پ 47: 1389(بيرانون ــا در مراك ــه قطع ــن پروس ــايي  ). در اي ــتي ه ــوني كاس ليســي كن
برخـي پنهـان كـاري هـا و     خورد و فرهنگ عمومي جامعه ما نيز هنوز مبتال بـه   مي  چشم به

روي  مشـكالت پـيش  زدگي است؛ ليكن بر عهده دستگاه پليس است كه بـا شناسـايي    عوام
هـايِ    ديدگان زن، در مسير رسيدگي به جنايت، موانع ياد شده را مرتفع ساخته و ديدگاه بزه

رساني صـحيح، گسـترده و    ديدگان، و ساير شهروندان را نيز با استفاده از اطالع نادرست بزه
  مؤثر در اين خصوص، تصحيح نمايد.

  
  ترغيب به سوي اعالم جرم 2.4

وي قربـاني اسـت. از ايـن رو    ديد بزه ديدگي زنان، عـدم گـزارش از سـ   يكي از عوامل تش
رسد يكي از راهكارهايِ اساسي پليس براي پيشگيري از بزه ديدگي هـاي متـوالي    مينظر به
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زنان، تشويق آن ها به گزارش دادن است. روشن است كه اين مسئله نيازمند فرهنگ سازي، 
دستگاه قضايي و از بين بردن نگرش هايِ منفي و اعتماد آن ها به پليس و  جلب توجه زنان
بزه ديده است. گاهي در چنين حوادثي، نگرش هايِ بدبينانـه اي نسـبت بـه     عرفي، در زنان

قرباني، وجود دارد؛ و آن اين كه، خود اين بانوان اند كه زمينه سودجويي بزهكاران را   زنان
هر چند در مورد برخـي از زنـان،   فراهم مي آورند و تقصير متوجه ايشان است. اين فرض، 

صادق و خالي از تأثير نيست، اما به نظر مي رسد كه اين تصور ريشه فرهنگي داشته و متأثر 
از باورهاي عوامانه و سنتي است؛ كه از ديرباز تا كنون ريشه دوانده اند. اما امـروزه شـرايط   

و داراي پوشش كامل  اجتماعي تغيير كرده و خطر خشونت و جرائم، حتي به بانوان عفيف
). از ايـن رو نمـي تـوان    88: 1388صـفري كـاكرودي،   و حيدري ( نيز سرايت داشته است

جامعه زنان را عنصر مقصر دانست، و با ديد منفي به ايشان نگريست و رفتار آنان را عاملي 
  مهم يا منحصر در بزه ديدگي شان قلمداد نمود.
مبارزه با روند رو به رشد جرم عليه زنان، با لذا پليس در مسير علت يابي، ريشه كني و 

را متقاعـد نمايـد كـه هـر نـوع رفتـار مجرمانـه،         اتخاذ سازكارهايِ حمايتي، ميبايست زنان
خصوصا جرم توام با خشونت را گزارش دهند. اگر به هر دليلي اين اشخاص، نمي خواهند 

مشخصـات يـا بـه    هويتشان شناخته شود، دست كم بتواننـد گـزارش خـود را بـدون درج     
يس اجـازه مـي دهـد تـا حـد اقـل       صورت تلفني يا مكتوب، ارائه دهنـد. ايـن كـار بـه پلـ     

هايِ دقيق تري از تعداد و آمار قربانيان دريافت كند، و بتواند بـا توجـه بـه گسـتره      گزارش
بزهكاري، حجم متناسبي از نيروهايِ مادي و معنوي خود را براي رسيدگي، مقابله و اصالح 

يـت هـايِ الزم را فــراهم آورد.   ل اختصــاص داده، و بـراي قربانيـان بســتر حما  ايـن معضـ  
بزه ديده به اظهار گزارش بزه ديدگي حداقل به برداشتن دو گـام   سازي سوق دادن زنانفضا

  و تامين دو مولفه نيازمند است:
  :گام اول - الف

 را قانون حاكميت، س پيش رو تر از هر ارگان ديگريپلي در جامعه قانون گرا انتظار مي رود
و آيـين    قـانوني  تشـريفات ، مـوازين  چهارچوب در را خود هايِ مأموريت و شمرده محترم

 و جـذب  معيارهـايِ  پيش بينـي  ،قانوني دموا وضع موازات به اين رو از دهد. انجامدادرسي، 
و  ، اهل فـن، كارآزموده افسران تربيت نيز، و متعاقب آن ،در درجه اول پليس ينيرو استخدام

ـ  اهميـت  از قواعـد  ايـن  جهـت اجـراي   ايجاد دوائر پلـيس متخصـص و خبـره     سـزايي ه ب

 توسـط  سـالح  و از زور استفاده اساسي اصول« 18 مادهبه عنوان نمونه، در است.   برخوردار
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 از به استفاده نسبت ها دولت تكاليف برميالدي هاوانا، 1990مصوب  1»قانون اجراي مأموران

 و هـا  دولـت «مـاده   اين ه موجباست. ب گرديده تأكيد پليس سازمان در متخصص نيروهايِ
 رهگـذر  از مـأموران  كليـه  كـه  نماينـد  حاصل اطمينان الزم است ضابط دادگستري نهادهايِ

 جهـت  الزم جسمي و اخالقي، رواني از ويژگي هايِ و ،شده اند انتخاب مناسب هايِ آزمون

 و صـحيح، روشـن   پيش بينـي معيارهـايِ  مع الوصف ». برخوردارند خود نقش مؤثر اجراي
پلـيس،   بـه حرفـه   ورود ابتـداي  در داوطلبـان  جسـمي  و روحـي  سالمت احراز جهت علمي
 در آنـان  حفظ سالمت جهت اداري ، اجرايي بسترهايِ ي، پزشك حمايت هايِ آوردن  فراهم

و كـاهش   كـار محـيط   و اسـترس  فشـار  از ناشـي  تنش هايِ كاهش نيز ،خدمت دوران طول
 مـوازين حقـوق   رعايت در سزاييه ب پليس، سهم سازمان از متعارض و ناهمگون انتظارهايِ

) از آنجـايي كـه   42: 1388دهرويه، ( داشت. خواهد انتظامي هايِ مأموريت اجراي در بشري
 ،هاست مقدم بر تخصصي كردن آني پليس، نحوه استخدام و حساسيت در امر گزينش نيرو

، آميز احترام كاري، رفتار وجدانقبولي از تعهد، مسئوليت پذيري، احراز وجود سطح قابل لذا 
 ناماليمـات، از  و سـختي هـا   برابـر  در بـاال  تحمـل  قـدرت  از برخـورداري امانـت داري،  

و  ارزيـابي  مـورد  مختلـف  هـايِ  روش بـه  پليس داوطلبان در استخدام كه دنباش  هايي ويژگي
  2گيرند.مي  قرار سنجش
در زمينه حمايت از بـزه ديـدگي    پليس نيروهايِ جذب در توجه مورد معيارهايِ از يكي

 صـالحيت و دانشـگاهي  تحصـيالت  از داوطلب برخورداري نيروهايِ ميزانخشونت زنان، 

 تأكيد جديد با نيروهايِ گزينش در پليسي هايِ نظام از بسياري گذشته است. برخالف علمي

ديگـر   . درمـي دارنـد    ابراز دانشگاهي جمدار به توجه ويژه اي ،افزاري نرم شاخص هايِ بر
كشورها نيز همچنين است و بارقه ي توجه بـه سـطح علمـي و ميـزان آگـاهي و توانـايي       
آكادميك كادر پليس كانون توجه بيشتري قرار گرفته است. به طور مثال، دركشـور ايـاالت   

الج هـا،  كـ  بـه كـادر خـود    حرفه اي هايِ براي آموزش پليس مراكز بيشتر هم اكنون متحده،
نيـز   ايـران  كشـورمان  . در (Skinner, 2003: 12)آورده انـد  روي يآموزش مراكز و ها دانشگاه

تاسيس و توسعه دانشكده هاي متنـوع افسـري در حـوزه هـاي مختلـف علـوم جنـايي، و        
همچنين، توسعه علمي دانشگاه علوم انتظامي(امين)، جـذب و ترتبيـت دانشـگاهي نيـروي     

 مختلف علوم جنايي ، طي دودهه گذشته، و حضور اين بانوان درپليس زن در گرايش هاي 
 ادارات پليس، كالنتري ها، فرودگاه ها و زندان زنـان، در همـين راسـتا انجـام شـده اسـت      

و تخصصي كـردن   تربيت جهت ). در ادامه اين مسير نيز شايسته است50: 1388شايگان، (
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 تري و جزئي خاص تدابيردر زمينه حمايت پررنگ تراز شئون زنان بزه ديده،  پليس نيروهايِ

، گردد تالش و ارتقاء كادر فعال دستگاه پليس، بايد آموزش در كنار. علي هذا شود انديشيده
براي انجام اين وظيفه حساس و حمايـت   زبده تري، جديد نيروهايِ به لحاظ كيفي و كمي،

ه منظور بيكي از راهكارهاي استخدامي د. نگرد استخدامشونت، از زنان يا كودكان قرباني خ
 و د،باش جامعه هاينياز با و در حد مكفي متناسب پليس نيروهايِ نيل به اين هدف كه شمار

كارآمـد و تـازه نفـس     جديـد  نيروهايِ نظر به ضرورت هاي معنون، بتواننيز  ديگر طرف از
، سطح سواد با كارايي مأموران موعد از پيش يبازنشستگ به نسبت كهآن است  نمود، استخدام
تشـريك   و متخصـص  افسـران جديـد   بـا  ايشان جايگزينيبه سوي  و، اقدام پايين و تجربه
به همـين منـوال يكـي از اقـدامات مـؤثر در حـوزه ي       . )90(طاهرلو، پيشين: گرددمساعي 

خبـره، بـا لحـاظ     حمايت از زنان بزه ديده نيز، به كارگيري كمي و كيفي نيروي پلـيس زن 
  3.اوصاف فوق الذكر است

، كمبـود يـا عـدم حضـور     عدم گزارش بزه ديدگي زنـان مي توان گفت، يكي از داليل 
پلييس زن در چرخه تعقيب جرم و اجراي عدالت كيفري است. بسياري از بـانوان، بنـا بـه    
داليل قابل پذيرشي تمايل و رضايت ندارند، بـزه ديـدگي خـود را خصوصـا در موضـوع      
خشونت جنسي و جرائم منافي عفت، به طور كامل به پليس مرد گزارش و توضيح دهنـد؛  
از اين رو وجود نيروي پليس زن كه بـه طـور مسـتقل بـراي حمايـت از زنـان بـزه ديـده         
خشونت، آموزش ديده و متخصص امر باشد، و به شكل حرفه اي و با آمادگي الزم با ايـن  

رايي پليسي جامعه امروز مان ضرورت دارد. دقيقـا در  موضوع برخورد نمايد، در ساختار اج
همين راستاست كه در جمهوري اسالمي ايران استخدام زنان در نيروهايِ انتظامي و با توجه 

جنبه رسمي و قـانوني   27/04/1374مقررات استخدامي نيروي اانتظامي مصوب  20به ماده 
سي براي تقويت حس همـدردي بـا   يافته است، به كار گيري نيروهايِ زن در تشكيالت پلي

بـي ترديـد،    جنسان بزه ديده شان و آشناسازي ايشان با معضالت خاص زنان و كودكان هم
ــه ــه ب ــدگان خشــو  گون ــزه دي ــان ب نت و دســتگاه انتظــامي را اي مســاعدتر اعتمــاد الزم مي

نمايد. زيرا نگاه زن در معرض خشونت يا خشونت ديده، به يك نهاد پليسي مـرد   مي  ايجاد
محور، تداعي كننده مجموعه مرد ساالر براي اوست كـه گـويي زن و حمايـت از او در آن    

ديـد، ايجـاد نظـام پليسـي زن نيـز      . بـي تر )53: 1384(عظيم زاده، جايگاه و اولويتي نـدارد 
صورتي مي تواند راهگشا، اميدبخش و موجب تشويق بزه ديدگان زن به گزارش شود كه در
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رسـتي و بـا صـحت    وه قضائيه و در چارچوب قـانون بـه د  تكاليف خود را تحت نظارت ق
  دهد.  انجام
  :گام دوم - ب

و نبود حمايت مالي، عاطفي و اجتماعي از زني كه مـورد خشـونت    موقعيت فرودستي زنان
قرار گرفته دليل ديگري است كه آنان را به تحمل عالوه تر خشونت مجبور مي كند. ايجـاد  

ولتي چـون پلـيس، بـراي    هايِ مردمي يا نهادهايي قضايي دپناهگاه هايِ امن توسط انجمن 
)، و اسكان مناسب آنـان همـراه   Safe House»(خانه امن«بزه ديده به عنوانِ  دادن به زنان  پناه

درماني سريع، تأمين نيازهايِ مالي و در نهايـت مسـاعدت    - ارائه امكانات، خدمات ترميمي
يگيـري ايـن فراينـد در حـوزه عـدالت      حقوقي به آنان جهت چگونگي شكايت كيفري و پ

كيفري، يكي از راهكارهايِ مناسب و عملي است كه مي تواند در حمايت و بهبود شـرايط  
در برابر خشونت، نفش چشمگيري ايفا نمايد؛ و ايشان را از بـزه ديـدگي    آسيب ديده زنان

به عنـوانِ  مكرر و خشونت مضاعف نجات دهد. اين مهم در بسياري از كشورها، از دير باز 
 يك ضرورت انكار ناپذير مورد توجه قرار گرفته و پليس تاسيس مراكـز حمايـت از زنـان   

ـ     بزه ه عنـوانِ نمونـه در فرانسـه از    ديده خشونت را مورد حمايت خـود قـرار داده اسـت. ب
 Office for the Protection »(دفتر حمايت از همه بزه ديدگان«وزارت دادگستري  1982  سال

of Victims( مؤسسه ملـي كمـك بـه    « 1984را ايجاد كرد و در ادامه ي همين برنامه از سال
)تشـكيل شـد و در حـال حاضـر     Institution nationale pour les victimes ( »ديـدگان  بـزه 
انجمن ديگر كمك به بزه ديده در اين زمينه فعال اند؛ و از دولت و مؤسسات عمومي   150

در سراسـر  ند. ايـن مؤسسـه پانصـد دفتـر پـذيرش      محلي كمك هايِ مالي دريافت مي دار
هزار بزه ديده را در زمينه هايِ ميانجيگري، تهيه اليحـه و   75دارد و هر ساله حدود   فرانسه

(نجفـي   شكايت، معاضدت قضايي و پيشگيري از بزهكاري، كمك و راهنمايي مـي نمايـد  
عي، تأسيس خانه هايِ امن ). به اين ترتيب ايجاد حمايت هايِ اجتما234: 1388ابرندآبادي، 

به طور فراگير، نيرومند، با ضابطه، با برنامه، اصول  و راه و رسم روشن در كشور مان يكـي  
از بهترين راهكارها براي حمايت از زنان بزه ديده خشونت و ممانعت از بزه ديدگي مجـدد  

  آنهاست.
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  مكتوم و محفوظ داشتن مشخصات هويتي زنان قرباني خشونت 3.4
ظ هويت و اسرار بزه ديده از جمله مهمترين ضوابطي اسـت كـه قانونگـذار بايـد آن را     حف

 حفـظ  فرانسه، كيفري دادرسي آيين قانون 11 نمونه، ماده مورد عنايت خود قرار دهد. براي
: 1389ساالري فر، شمرد( مي بر تعقيب، مسئول هايِ مقام وظايف زمره در را 4شغلي اسرار

ديده در بيشتر موارد در خصوص آشكار شدن موضوع شـكايت شـان   ). افراد خشونت 13
تمايلي ندارند؛ زيرا بر اين اعتقادند كه اين معضل، از زمره امور كـامال شخصـي، حيثيتـي و    
خانوادگي شان تلقي شده، و به همين دليل ضروري مي نمايـد پلـيس در حفـظ هويـت و     

مايد. بايـد بـه گونـه اي فراينـدهايِ     اسرار فرد خشونت ديده دقت الزم و كافي را مبذول ن
جنايي را سامان داد كه بزه ديده امنيت جاني و رواني داشته باشد و بـا حمايـت از زنـدگي    
خصوصي او، حس اعتماد به او داده شود. به همين منظور، نام، آدرس اقامتگاه، محـل كـار،   

صميمي در اين باره شماره تلفن و ديگر مشخصات بزه ديده را نبايد فاش نمود و هرگونه ت
قانونگذار تا زمان تصويب . در كشورمان )192: 1395(رايجيان اصلي،را بايد به دادگاه سپرد
در خصوص اعالم و افشاي هويت بزه ديدگان ساكت بود. بـا   ،1392آيين دادرسي كيفري 

، انتشار محاكمـات علنـي   1378قانون آيين دادرسي كيفري  188اين وجود، به موجب ماده 
ق.م.ا.  697و مرتكب به مجازات مفتري موضوع ماده  مجاز نبودهاز قطعي شدن حكم،  قبل

، انتشـار مـذاكرات محـاكم    5»قانون مطبوعات«محكوم مي گرديد؛ از طرف ديگر در  1375
 6مـاده   6غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني، به موجب بند 

را براي مرتكـب بـه دنبـال     1375ق.م.ا.  698موضوع ماده آن قانون، مجازات نشر اكاذيب 
قـانون   225خواهد داشت. به عالوه انتشار جريان رسيدگي جرائم اطفال بـه موجـب مـاده    

افشـاي اسـرار حرفـه اي موضـوع      مستوجب مجازات قـانوني  1378آيين دادرسي كيفري 
  تلقي مي شد. 1375ق.م.ا.  648  ماده

به موضوع حمايت از حقوق بزه ديده  1392رسي كيفري خوشبختانه در قانون آيين داد
اشاره شده است. مقنن در اين ماده  40به صراحت در ماده از طريق عدم افشاي هويت وي 

افشاي اطالعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه ديـده، شـهود و مطلعـان و    «بيان داشته 
ر مـواردي كـه قـانون    تري، جـز د ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسـط ضـابطان دادگسـ   

اخير، به صـورت ضـمني اشـاره و     قانون 91همچنين در ماده ». ممنوع استمي كند،   معين
است، كه كليه اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي حضور دارند، موظف بـه   شده  قيد

  . مقنن در اين ماده بيان داشته:حفظ اين اسرار هستند
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تحقيقات مقدماتي به صورت محرمانه صورت مي گيرد مگر در مواردي كه قـانون بـه   
نحو ديگري مقرر نمايد. كليه اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي حضور دارنـد  

جرم افشاي اسـرار  موظف به حفظ اين اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات 
  .محكوم مي گردند شغلي و حرفه اي

انتشـار  «قانون اخير اشاره شـده اسـت كـه:     353ماده  2اد مذكور در تبصره عالوه بر مو
جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شـاكي و  
متهم است، در صورتي كه... ضرورت يابد، به درخواست دادسـتان كـل كشـور و موافقـت     

عدم افشـاي  ن ماده اين است كه اصل بر برداشت از اي». پذير است رئيس قوه قضائيه امكان
  است مگر با احراز شرايط مذكور در ماده.  اطالعات هويتي بزه ديده

 43در ديگر قوانين موضوعه كشورمان در اليحه حمايت از حريم خصوصي و در مواد 
نيز انتشار نام، تصوير و ساير جزييات زندگي بزه ديدگان ممنـوع اعـالم شـده و     45و 44و 

  6را مستوجب مجازات هايِ مقرر در آن اليحه كرده است.مرتكب 
  
  بازداشت و محدود نمودن آزادي متهم به خشونت 4.4

 »بازداشـت اجبـاري  «در كشورهايي كه به مسائل خشونت عليـة زنـان اهميـت داده شـده،     
)Mandatory arrest(  فرد مرتكب خشونت مورد عنايت قانون گذار قرار گرفته است. در اين

پليس مطابق با قانون آيين دادرسي كيفري كشورشـان اختيـارات فراوانـي در ايـن      كشورها
، ضابطان بايد مطابق با 1392قانون آيين دادرسي كيفري  46خصوص دارد. با توجه به ماده 

كشـف جـرم و تكميـل تحقيقـات      دستور دادستان تحقيقـات و اقـدامات قـانوني را بـراي    
هم را تحت نظر قرار دهند. در ذيل ماده، امكان دستگيري بياورند؛ ولي نمي توانند مت  عمل به

يا بازداشت متهم منوط به اين است كه قرائن و امارات قوي بر ارتكاب جرم مشهود توسط 
متهم وجود داشته باشد. ممكن است تصور گردد وقتي كه جرم، مشهود باشـد، طبعـاً و بـه    

متهم وجود دارد. لذا قيـد مزبـور   خودي خود، قرائن و امارات قوي بر ارتكاب جرم توسط 
جـرم مشـهود مـذكور در بنـدهايِ     اضافي تلقي گردد. ولي به نظر مي رسد تمـام مصـاديق   

قانون ياد شده از جهت وجود قرينه قوي بر ارتكاب جرم توسـط مـتهم، بـه يـك      45  ماده
). حـال بـا توجـه بـه اينكـه      106: 1394ميزان نبوده و شدت و ضعف دارنـد(ناجي زواره،  

ــ ــذار   مص ــدنظر اســت و قانونگ ــة زن م ــونت علي ــوده،  اديق خش ــاري نم ــرم انگ آن را ج
ــيس ــي  پل ــة زن     م ــوع خشــونت علي ــر وق ــوي دال ب ــارات ق ــرائن و ام ــد چنانچــه ق توان
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صـورت نيـاز بـه بازداشـت فـرد       باشـد، اقـدامات الزمـه را انجـام داده و در     داشـته   وجود
پليس در زمـان رسـيدن بـه محـل     گر اقدام نمايد. از سوي ديگر، يكي از اقدامات  خشونت

ارتكاب خشونت علية زن، دور نمودن فرد خشونت گر مي باشد. زماني كه خشونت عليـة  
زن توسط فرد خشونت گر اتفاق مي افتد، اغلب مرتكب بسيار هيجاني است و ممكن است 
پس از مدت اندكي نيز به حالت عادي خود بازگردد و از رفتار منفي خود نـادم باشـد. لـذا    

ليس مي تواند به دور كردن فرد خشونت گر اقدام نمايد. دراتريش پلـيس اجـازه دارد تـا    پ
 Forced to stay away from »(الـزام بـه دور مانـدن از منـزل    «براي مرتكب خشونت دستور 

home  )1384شـايان،  ) به مدت دو هفته را صادر نمايد و نيز اختيـار بازداشـت وي را دارد :
77.(  

  
  ز زنان قرباني خشونت در مواجهه با مرتكبپشتيباني ا 5.4

در فرايند دادرسي كيفري غالباً منجر به بزه ديـدگي مضـاعف مجنـي     رويارويي با بزه ديده
عليه يا گواهانش مي گردد و با وجود اين احتمال مي بايست از رويارويي اجباري بزه ديده 

اب ناپذير است، الزم است تـدابير  يا گواهان او، با متهم جلوگيري نمود؛ يا اگر اين امر اجتن
با توجه به اين كه در طي مراحل تحقيقات و انجام  مراقبتي براي اين قشر در نظر گرفت. لذا

دادرسي، بزه ديده و متهم در جلسات مختلفي شركت مـي نماينـد، مواجهـه ي ايـن دو در     
د و يـا از  جلسات مختلف صورت پذيرفته؛ و امكان دارد بزه ديده مورد صـدمه واقـع گـرد   

لحاظ روحي دچار اختالل گردد، و همين مسئله، در مورد شهود وي نيز صادق است، بدين 
كـه از بـروز ايـن آسـيب هـا       ترتيب مي بايسـت تـدابيري از طـرف پلـيس اتخـاذ گـردد      

). در قانون آيين 92: 1383شده و يا حداقل آن را كاهش داد(گل محمدي خامنه،   جلوگيري
بـه   62اين زمينه گام هايِ مهمي برداشته شـده اسـت و در مـاده    در  1392دادرسي كيفري 

برابـر تهديـدات، توسـط پلـيس      صورت ضمني به حمايت از بـزه ديـده و خـانواده او در   
است. قانونگذار در زمينه حمايت از بزه ديده زن، در مقابل تهديدات، وظايفي  گرديده  اشاره

قـانون آيـين دادرسـي     97نيز بر عهده مقامات قضايي بر شمرده است. براي مثـال در مـاده   
اعالم داشته كه در صورت ضرورت، انجام برخي از اقدامات احتياطي را براي  1392كيفري 

بـه ضـابطان دادگسـتري دسـتور مـي دهـد و ضـابطان        حمايت از اين قشر آسـيب پـذير،   
  مقنن در اين ماده بيان مي دارد:دادگستري مكلف به انجام اين دستورها هستند. 
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منظور حمايت از بزه ديده، شاهد، مطلع، اعالم كننده جرم يا خانواده آنان و  بازپرس به 
رخي از اقدامات همچنين خانواده متهم در برابر تهديدات، در صورت ضرورت، انجام ب

احتياطي را به ضابطان دادگستري دستور مي دهد. ضابطان دادگستري مكلف به انجـام  
  .ا و ارائه گزارش به بازپرس هستنددستوره

، آيـين نامـه اجرايـي    1392 7قانون آيين دادرسي كيفري 214در اجراي تبصره يك ماده 
بـه تصـويب    26/10/1394تبصـره در تـاريخ    7مـاده و   18حمايت از شهود و مطلعان در 

 رسيده است. براي نمونه برخي از مواد اين آيين نامه ذكر مي گردد:

مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با طرفين دعوي، طبق قانون مجاز اسـت،   - 3ماده 
بر  قبول درخواست شاكي يا متهم مبني تواند از اما در صورت بيم خطر، مقام قضايي مي

 لع با طرفين دعوي خودداري كند...مواجهه حضوري شاهد يا مط

قـانون، مـانع از حـق     214عدم مواجهه حضوري مذكور در بند الف ماده  - 8ماده 
نيست؛ مگـر اينكـه بـه نظـر      اطالع از هويت و مشخصات شاهد يا مطلع طرفين براي

 باشد وجودداشتهاي اطالعات مذكور نيز كننده بيم خطر در صورت افش  قاضي رسيدگي
ــن صــ ــذكور كــه در اي ــد از انعكــاس و افشــاي اطالعــات م ــام قضــايي باي  ورت مق

 .كند  خودداري

مقام قضايي پس از تشخيص و اتخاذ تصميم به عدم افشـاي اطالعـات،    - 12ماده 
ايـن   2مشخصات واقعي شاهد يا مطلع را بدون ثبت در پرونده به واحد مقرر در ماده 

دارد كـه در تمـامي اوراق    افت مياي با كد مخصوص دري نامه اعالم كرده و برگه  آيين 
احضار چنـين شـاهد و    .جلسات، اين مشخصات ذكر خواهد شد  بازجويي و صورت

مطلعي با دستور مقام قضايي صرفاً از سوي واحد مذكور و از طريق ضابطاني كه براي 
  گيرد... اص خواهند يافت، صورت مياين امر اختص

  
  جابجايي قربانيان خشونت به محلي ايمن 6.4

ا بايـد  در مورد اختيارات پليس در انتقـال زنـان بـزه ديـده خشـونت بـه مكـان امـن، بـدو         
داشت كه اين زنان، غالبا به لحاظ اقتصادي و معيشتي وابسـته بـه شـوهر يـا پـدر يـا         دقت

سرپرست خود هستند، و يكي از عللي كه آن ها را از اعالن خشونت باز مـي دارد، همـين   
موضوع كه زن بعد از شكايت و اعالم جرم ديگر جايي براي وابستگي اقتصادي است. اين 

زندگي نخواهد داشت و خانواده، آغوش خود را از او استنكاف خواهند نمود، ممكن است 
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دليلي براي انتخاب سكوت باشد. اما زماني كه زن بـزه ديـده از حمايـت دسـتگاه عـدالت      
شونت خواهد داد(رنگرز، پيشـين:  كيفري از وي آگاه باشد، كمتر تن به خاموشي در برابر خ

ــيس ممكــن اســت  150 ــا پل ــا سرپرســت خــود را  ). ازســويي زن در تمــاس ب شــوهر ي
نمايد و به اين ترتيب زنان، در معرض خطر خشونت مجـدد قـرار گيرنـد. بـه       تر خشمناك

از اسـكان زن در فضـايي ايمـن و    همين دليل پليس موظف است پـس از اطمينـان خـاطر    
يِ خشونت گر، محل را ترك گويد. گـاه زوج خشـونت گـر، اعـالم     شدن از تهديدها  دور

شكايت زن را دقيقا مساوي عدم تمايل به ادامه زندگي مشترك تلقي مي كند و به تهديد يا 
انتقام جويي وطالق متوسل مي شود؛ و لذا افسران پليس بايد تدابير الزم را براي مقابلـه بـا   

مونه در انگلستان پليس وظيفه ويژه اي در خصـوص  چنين تهديدهايي بينديشند. به عنوانِ ن
بررسي امنيت بزه ديده خشونت بر عهده دارد. وظيفه پليس در همراهي بزه ديده تـا مراكـز   
اسكان و اطمينان يافتن از امن بودن مكان وي، در ايران جايي ندارد؛ چرا كه حتي با فـرض  

ا خانـه امـن بـراي اسـكان وي     در معرض خطر و تهديد بودن زن، مكاني مانند پناهگـاه يـ  
است. البته مراكز اورژانس اجتماعي در سازمان بهزيستي كشور، با هـدف   گرفته نشده  درنظر

حمايت از زنان و كودكان بي سرپرست در برخي موارد اقدام به اسكان موقت زنان قربـاني  
مراكـز  خشونت مي نمايند و افسران پليس در تحويـل دادن دختـران بـي سـرپناه بـه ايـن       

اختياراتي دارند اما موظف به همراهي زن تا اين مراكز نيستند. نكتـه ديگـر آن كـه عليـرغم     
وظيفه پليس در توجه به تهديدهايِ مرتكب و حمايت زن در برابر آن ها، معموالً تا زمـاني  
كه زوج، مرتكب جرمي رويت پذير مانند ضرب و جرح نشده باشد، افسـران پلـيس دليـل    

ديـدهايي بـا واكـنش پلـيس     داخله در موضوع نمي بيند و عرفـاً چنـين ته  مستندي براي م
اورژانـس اجتمـاعي، منـوط بـه      شـود، در حـالي كـه پـذيرش زنـان در مراكـز       نمي  مواجه
  شتم ايشان نيست و تنها كافي است از ناحيه شوهر احساس تهديد جدي كنند.و ضرب
  
قربـاني خشـونت    خدمات اجتماعي بـه زنـان   ةرساني، ارائ تكريم، اطالع 7.4

  توسط پليس
از جمله اقدامات شاخص پليس، برخورد انساني و سنجيده با زنان بزه ديده خشونت است 
به نحوي كه پاسخگوي شرايط خاص وي باشد. تعامل با زنان بزه ديده خشونت بايد همراه 

ي) (توانايي درك دقيق احساسات بزه ديده و ارتباط برقرار كردن بـا و  با همدردي وكرامت
 انساني، كرامت رعايت ديده خشونت، زنان بزه با مدار كرامت رفتار از صورت گيرد. منظور
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زنان  كرامت رعايت. باشد مي آنان انساني شأن رعايت و داشتن احترام، گرامي با توأم رفتار
 مـادي  هايِ آسيب دادخواهي، جبران حق آنان، نيازهايِ خشونت مستلزم شناسايي ديده بزه
 ايـن . اسـت  كيفري عدالت فرآيند آنان در به قضايي غير و قضايي ارائه خدمات و معنوي و

 بـا  مواجهـه  در داننـد  مـي  آنهـا  كنـد،  مـي  تقويـت  خشونت را ديده اعتماد زنان بزه رفتار،
. همراهـي زنـان   )70: 1389(قـوام،  مي نمايد حمايت از آنان جامعه و نيستند تنها ديدگي بزه
درماني نيز مي تواند تأثير مثبتي در روحيـه آنـان داشـته باشـد و     خشونت تا مراكز  ديده بزه

احساس تنهايي در مواجهه با جرم را تعديل كند. همچنين پليس مي توانـد بـا دادن شـماره    
خشونت، به آنان اطمينان خاطر دهد هر زمـاني   ديده تلفن مأمور مسئول پرونده به زنان بزه
). 156: 1383شـيريان،  ( ه خدمت رساني به آنهاستكه نياز به كمك داشته باشند پليس آماد

در اين ميان نكته اي كه جاي تامل و نظارت دارد، فقدان رويه هايِ ثابت در نحوه ي كنش 
با قرباني و نوع برخوردهاست؛ كه باعث مي گردد گاهي بعضي از بزه ديدگان از دستيابي به 

ناسب مأموران، به بزه ديدگي ثـانوي  حقوق خود محروم بمانند و يا به دليل برخوردهايِ نام
  دچار گردند. 

استخدام، آموزش و استفاده روز افزون از پليس زن را مـي تـوان يكـي از راهكارهـايِ     
دستگاه عدالت كيفري در مورد برخي رفتارهايِ ناشايست مأموران مرد دانست. اشـاره شـد   

شونت، الزام بـه واگـويي   خشونت براي عدم اعالم خ ديده كه شايد يكي از داليل زنان بزه
 ديـده  مسائل خصوصي براي يك مرد، ناتواني پليس هايِ مـرد در درك شـرايط زنـان بـزه    

خشونت و شدت آسيب ناشي از اين خشونت ها و كم اهميت تلقي شدن مشكالت ايشان 
خشونت همواره از بازگويي بزه ديدگي نزد پليس مـرد،   ديده از سوي مردان باشد. زنان بزه

رضايتي كرده اند؛ اين نارضايتي به ويژه زماني كه مشكل بزه ديده بـه حيطـه روابـط    ابراز نا
خصوصي او مربوط مي شود، ابعاد و حواشي جديدي پيدا مي كند. به همـين منظـور و بـا    

خشونت و جلوگيري از بزه ديدگي دوباره آنان  ديده هدف توجه بيشتر به وضعيت زنان بزه
عدالت كيفري و فراهم آوردن شرايطي مناسـب اعـالم جـرم    در فرايند رسيدگي در دستگاه 

براي آنان، در برخي كشورها حضور يك افسر پليس زن در صحنه وقـوع خشـونت عليـة    
كالنتـري   500زنان يا در كالنتري ها الزامي شـده اسـت. بـراي نمونـه در برزيـل بـيش از       

 ديـده  ن و كوكان بزهشخصي كه همه كاركنان آن زن هستند، جهت ارائه تسهيالت براي زنا
. در ادامـه  )122: 1384(حسـامي،  خشونت و همچنين تهاجم هايِ جنسي، ايجاد شده است

در خصـوص   1392قـانون آيـين دادرسـي كيفـري مصـوب       38بايد توجه داشت كه ماده 
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سازي بزه ديده از حقوق خود كه از جمله وظايف ضابطان دادگستري تلقي مي گـردد،   آگاه
بطان دادگستري مكلفند شاكي را از حق درخواست جبـران خسـارت و   ضا«مقرر مي دارد: 

بـه  ». هايِ حقوقي آگاه سـازند   موجود و ساير معاضدت 8بهره مندي از خدمات مشاوره اي
عنوانِ نمونه در مورد زنان و كودكان بزه ديده خشونت در برخي كشورها هماننـد اسـتراليا،   

 Relief of women and »(ن قرباني ضـرب و شـتم  امداد زنان و كودكا«كارت هايي با عنوانِ 

children victim of beating    وجود دارد كه حاوي اطالعاتي در خصـوص حقـوق قـانوني (
. (Gelles, 1999: 49) زنان و كودكان بزه ديده خشونت، نكات امدادي و مراجع مربوطه است

ن آيين دادرسي كيفري قانو 38به نظر مي رسد در راستاي عملي شدن دستور مقرر در ماده 
ص حقـوق خـود مـي نمايـد، بايـد      كه پليس را موظف به آگاهي دادن به بزديده در خصو

بشود، و در بيشتر موارد اين اقدام انجام نپذيرفته و به عبارتي، اغلب ضابطان در مقـام    مداقه
  انجام وظيفه در اين خصوص حمل بر اختيار مي نمايند.

  
  گيري . نتيجه5

ه از جرائم عليه تماميت جسماني اشخاص، با لحاظ ويژگـي هـايِ خـاص    زنان آسيب ديد
يــژه قانونگــذار و حمايــت جســمي وروانــي بــانوان، نســبت بــه مــردان نيازمنــد توجــه و 

 - نخستين مرجعي كه زنان بزه ديده خشونت جسماني يـا جنسـي  اغلب  باشند. مي  بيشتري
مي شـان را بـه صـورت رسـ    پس از اينكه به اين مرحله نائل مـي شـوند كـه بـزه ديـدگي      

مرجع دستگاه پليس مي باشد. در كشورمان اين اقدام اكثرا از طريق تماس بـا   - نمايند  اعالم
انجام شده، و در پي اعالم وقوع خشونت توسط فرد خشونت ديده و يـا ديگـر   110پليس 

هي افراد نزديك به او، متعاقباً با حضور پليس در محل مورد تقاضا، كيفيت و نحـوه سـاماند  
امر و برخورد با بزه ديده زن، حائز اهميت خواهد بود. در تحقق اين مهم، بعد از زماني كـه  
گزارش خشونت علية زنان به پليس اعالن مي گردد، و مأموران پليس مطابق وظايفشان در 

و  الزم است به عنوانِ نيروي انتظـام بخـش   كمترين زمان ممكن در محل حضور مي يابند،
س و مال مردم، و ارگان مسئول جهـت برقـراري و حفـظ نظـم و امنيـت      حافظ جان، نامو

ار قهـري را در اختيـار دارد،   جامعه، و نهادي كه در حد قابل توجهي امكان توسـل بـه ابـز   
هايِ مناسب و در خور توجهي در مديريت بحران، مقابله صحيح با متهم و پشتيباني از  پاسخ

   شته باشند.زنان بزه ديده در جرائم خشونت آميز، دا
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تأمين امنيت زنان بزه ديده خشونت، انتقال مجني عليه بزه به مكاني امن، دور نمودن فرد 
خشونت ورز، عنداالقتضاء بازداشت متهم، ثبت شكايت شفاهي و اخـذ شـكايت كتبـي در    

ي و تمام اوقات شبانه روز، حفظ هويت مجني عليـه، معرفـي مصـدوم بـه پزشـكي قـانون      
ن بزه ديده خشونت در خصوص حقوق حقه و دفاعي خـود، از جملـه   بخشي به زنا آگاهي

وظايف و اقدامات پليس ايران مي باشد؛ كه در اجرا و عملياتي ساختن آن ها، طبـق قـانون   
بانوان پليس نيز نيروي انتظامي را در تدبير هر چه بهتر معضل، همياري مي دهند. الزم است 

هـا و   ونت، به مراكز بهزيستي و مددكاري، با تكنيكپليس، تا قبل از انتقال زن بزه ديده خش
اي مدبرانـه و   گونـه   هايِ خاصي كه مبتني بر آموزش هاي تخصصي مي باشـد، بـه     روش

گونه زنان رفتار نمايد؛ تا احساس امنيت خاطر آنان فراهم آيد. استفاده از  كرامت مدار با اين
توسط پليس، اعتماد به نفس را در هايِ صحيح برخورد با بانوان در معرض خشونت   روش

آنان تقويت نموده و اين امر موجب مي شود، زن بزه ديده با اطمينـان بـاالتري نسـبت بـه     
هايِ تلـخ اتفـاق افتـاده بـردارد؛ و از تـرس،        نيروي پليس، پرده از تمامي حقايق و واقعيت

آن است كه زن دلهره، اضطراب و ياس ناشي از وقوع خشونت و آزار كاسته شود. واقعيت 
هايِ عاطفي، جنسي و جسمي، ناخودآگاه، تصويري   بزه ديده و در معرض خشونت، اذيت

ويـژه شخصـي كـه بـه او      ان و بـه از آن لحظات آسيب را مرتبا به همـراه دارد، و از اطرافيـ  
هگـاه  رسانيده واهمه و دلهـره خواهـد داشـت. چنـين شخصـي قطعـا نيازمنـد بـه پنا          آزار

گونه مـوارد ضـمن    آن آرامش از دست يافته خود را بازيابد. پليس در ايناست تا در   ايمني
هايِ اوليه و الزم، به مددكار ويژه زنان اطالع داده، و يـا مجنـي عليـه را نـزد       انجام مراقبت

انتظامي جمهوري اسالمي ايران،   قانون نيروي 4مددكار گسيل مي دارد. در ادامه نظر به ماده 
و از جمله زنان مي باشد كه نيمي  ايف پليس، حفظ امنيت عموم مردمترين وظ يكي از مهم

 آمـوزش همگـاني  اهتمام به - 1 ذا در اين خصوص پيشنهاد مي گردد:از آحاد ملت اند. معه
نسبت به كليت اقشار و بدنه اجتماع و خانواده ها، از طريق رسانه هاي جمعي و با ايجاد و 

دينوسيله در سطح مهمي باعـث جلـوگيري از از   گسترش مراكز مشاوره صورت پذيرد، تا ب
اختصاص مأموران ويژه و - 2وقوع و تشديد خشونت علية زنان و مقابله صحيح با آن باشد. 

مأموران كـارآزموده و  دوره ديده در روند پيگيري اين جرائم و در صورت امكان استفاده از 
برقراري ارتبـاط مسـتقيم و   براي رسيدگي به خشونت علية زنان، به منظور  متبحر پليس زن

مراكـز   تمهيـد و تاسـيس  - 3 سازنده با بزه ديده خشونت، ضـروري بـه نظـر مـي رسـد.     
اسكان موقت ايـن قشـر   اختصاصي در اداره پليس يا در دسترس پليس، جهت نگهداري و 
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ي اسـت  بزه ديده، تا زمان برطـرف شـدن تهديـد و مخـاطره از آنـان، راهكـار ديگـر        زنان
  مايت پليس از اين بزه ديدگان كمك شاياني بنمايد..واهللا العالم.تواند به ح مي  كه

  
ها نوشت پي

 

1. Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials.(Adopted 

by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of 

Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990) 
 عمـومي  بيان شرايط ) در1374ايران ( اسالمي جمهوري انتظامي نيروي استخدامي مقررات قانون. 2

 سياسي هاي گروه در عدم عضويت و اسالمي احكام به عملي التزام مانند ويژگي هايي استخدام، به

 نسبت تبعيض آميز گاه و است. برداشت هاي گوناگون، سليقه اي كرده اشاره الحادي و غيرقانوني

 از برخـي  شـرايط، ورود  ايـن  از هريـك  احـراز  عيني بـراي  شاخص هاي فقدان و معيارها اين به

 روبـه رو  نـامرئي  موانـع  بـا  پلـيس  سـازمان  را بـه  نژادهـا  و ها، فرهنـگ هـا، قوميـت هـا     انديشه

 و قـومي، نـژادي، زبـاني    ويژگـي هـاي   بـه  استخدامي پليس مقررات در ساخت. هرچند  خواهد
 نشـده اسـت، ولـي    اياشـاره   پلـيس  سازمان در براي جذب مانعي عنوان به سياسي هاي گرايش

 شود داوطلباني ورود به نسبت مانع ايجاد به منجر عمل است در ممكن مبهم معيارهاي اين بيني پيش

: 1387(كشـفي، هستند. براي اطالعات بيشتر ر.ك.  اين ويژگي هاي تخصصي از برخي داراي كه
91.(  

زن از طريـق  عمومي جذب و بكارگيري پليس  –براي مطالعه بيشتر در خصوص شرايط علمي . 3
  police.ir/indexر.ك : دانشگاه علوم انتظامي

 و طبـا  ا: دارد مـي  مقـرر  تعزيـرات  648مـاده  موجـب  به نيز اسالمي مجازا قانون زمينه درهمين. 4
ــه كــه كســاني كليــه و داروفروشــان و ماماهــا و جراحــان ــا شــغل مناســبت ب  خــود حرفــه ي

 روز يك و ماه سه كنند،به افشا را مردم قانوني،اسرار موارد از غير در گاه شوند،هر مي  اسرار محرم
  .شود مي محكوم نقدي، جزاي ريال ميليون شش تا هزار پانصد و ميليون يك به يا و سال يك تا

 شـوراي  مجلـس  در تبصـره  23 و مـاده  36 ،1364 سـال  ماه اسفند22تاريخ در مطبوعات قانون. 5
 در قـانون  ايـن . رسـيد  نگهبـان  شـوراي  تأييـد  بـه  26/12/1364 تاريخ در و تصويب به اسالمي
  .يافت انتشار 11976 شماره رسمي روزنامه در 24/01/1365  تاريخ

 نظيـر ( زنـدگي  جزئيـات  ساير و تصوير انتشارنامه، - خصوصي حريم از حمايت اليحه 43 ماده .6
 هـاي  رسـانه  در انـد  كـرده  خودكشي به اقدام كه اشخاصي) غيره و سكونت محل قسمت، شغل،

 يـا  و قضـايي  مقـام  حكم به يا آنان مقام قائم يا نماينده يا آنان اجازه با اگر است، ممنوع همگاني
  .ديگر خاص قوانين
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 سـكونت  محـل  سـمت،  شـغل،  نظير( زندگي جزئيات ساير و تصوير ، نام انتشار،  - 44 ماده
 هـاي  آسـيب  دچـار  مصـنوعي  يـا  طبيعي بالياي يا حوادث وقوع نتيجه در كه اشخاصي) غيره  و

 نسـبت  متعـارف  انتظار صورتيكه در همگاني، هاي رسانه در اند شده رواني يا جسمي ناخوشايند
 مقـام  قـائم  يا نماينده آنان، خود اجازه با مگر است، ممنوع باشد داشته وجود آنها انتشار عدم به

  .آنان
 كـه  قربـاني  كـه  زنـاني  و كودكـان  كـار  محـل  و سـكونت  محـل  تصوير، هويت،  - 45 ماده

  .شود پخش يا منتشر همگاني هاي رسانه در نبايد اند شده واقع جنسي جرائم يا ها سوءاستفاده
 حمايـت  مراتب جزئيات به ورود با و مفصل طور به قانونگذار نيز قانون همان 214 ماده در

 بـيم  هرگـاه « داشـته  بيـان  مـاده  اين در مقنن. است داشته اعالم ضمني صورت به را قشر اين از
 اما باشد، داشته وجود آنان خانواده يا و مطلع يا شاهد براي مالي ضرر يا و حيثيتي يا جاني  خطر

 علـت  ذكر با و مطلع يا شاهد از حمايت منظور به بازپرس باشد، ضروري آنان اظهارات استماع
 شـاكي  با مطلع يا شاهد بين حضوري مواجهه عدم - الف: كند مي اتخاذ را زير تدابير پرونده، در
 يـا  سـكونت  محل و خانوادگي مشخصات هويت، به مربوط اطالعات افشاي عدم - ب. متهم يا

 ارتبـاط  وسايل با دادسرا از خارج در مطلع يا شاهد اظهارات استماع - پ. مطلع يا شاهد فعاليت
  . دور راه از

 يـا  و شاكي يا متهمان يا متهم توسط مورد حسب مطلع يا شاهد شناسايي صورت در - 1 تبصره. 7
 بـه  بـازپرس  آنـان،  بـراي  خطـر  بـيم  وجـود  و شناسـايي  احتمال بر مبني شواهد، يا وجودقرائن
 و جسـمي  سـالمت  از حفاظـت  بـراي  آمـوزش  قبيل از الزمرا تدابير مطلع، يا شاهد درخواست

 ظـرف  كه است اي نامه آيين موجب امربه اين ترتيبات. كند مي اتخاذ آنان مكان تغيير يا روحي
 و گـردد  مـي  تهيـه  دادگسـتري  وزارت توسـط  قـانون  ايـن  شدن االجرا الزم تاريخ از ماه شش

  .رسد مي قضائيه قوه رئيس تصويب به
صرفا البته ايرادي كه بر اين ماده وارد است اينكه برخي معتقدند ضابطين موظف هستند شاكي را . 8

  مورد حق اشاره شده در اين ماده آگاه كنند نه كليه حقوق. رد
  
  نامه كتاب

 مطالعـات  چاپ اول، تهـران، مركـز   دهي، پاسخ تا شناسي علت از آزاري كودك )،1389امير( ايروانيان،
 .قضاييه قوه قضايي توسعه و حقوقي معاونت

 دوره نامـه  پايـان  شـهروندي،  از قـوانين  حمايـت  در پلـيس  اختيـارات  حـدود  )،1389رضـا(  بيرانوند،
  مركزي. تهران آزاد اسالمي، واحد دانشگاه شناسي، جرم و جزا حقوق ارشد كارشناسي
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حمايت كيفري از زنان بزه ديده خشونت در حقوق ايران با نگـاهي بـه اليحـه     ،)1395(افسانه تازيكي،
شـوراي اروپـا در مـورد     2011تامين امنيت زنان در برابر خشونت و مقايسه ي آن بـا كنوانسـيون   

، پايان نامه ارشد حقـوق، دانشـگاه آزاد   پيشگيري و مبارزه با خشونت علية زنان و خشونت خانگي
 .اسالمي، واحد شاهرود

 ارشد، كارشناسي نامه پايان خانوادگي، خشونت برابر در زنان از كيفري حمايت )،1384سميه( حسامي،
  س.مدر تربيت دانشگاه انساني، علوم دانشكده

 .، مجله فرزانه، دوره سوم، شماره هشتم»حقوق بشر و خشونت علية زنان« )،1375حميدي، زهرا(

تهران،  ديده، بزه كودكان از حمايت در پليس جايگاه عابدين، كاكرودي، و صفري )،1388الهام( حيدري،
 نوجوانان. و كودكان براي كيفري عدالت نظام و پليس همايش

بررسي تأثير استفاده از رسانه ها بر ميزان احساس امنيت شهروندان تهرانـي بـا   ، )1388(محمد دهرويه،
ه فرمانـدهي و سـتاد، دانشـگاه    دانشـكد پايان نامه كارشناسـي ارشـد،   هايِ پليسي،  تأكيد بر فعاليت

 .انتظامي  علوم

 و حقـوق  پـژوهش  مجلـه  ،»بايسته هايِ حمايت و حقوق: ديدگان بزه« )،1395مهرداد( اصلي، رايجيان
  نهم. و بيست شماره هجدهم، سال سياست،

 مطالعـات  فصـلنامه  ،»خـانوادگي  خشـونت  ديـده  بزه زنان قبال در پليس وظايف« )،1389رضا( رنگرز،
 پانزدهم. شماره پنجم، سال جرم، از پيشگيري

 منـابع  بـه  نگـرش  بـا  درمان و علل بررسي، زنان؛ علية خانگي خشونت )،1389محمدرضا( فر، ساالري
 هاجر. نشر مركز انتشارات اول، چاپ اسالمي،

 معاونـت  قضـايي  توسعه مطالعات مركز انتشارات تهران، ديدگان، بزه براي عدالت )،1384علي( شايان،
  قضاييه. قوه قضايي توسعه و حقوقي

 پـنجم،  سـال  انتظـامي،  دانـش  فصـلنامه  ،»زن پلـيس  بكـارگيري  اصول و مباني« )،1388فريبا( شايگان،
  سوم.  شماره

)، جزوه دوره دكتراي تخصصي درس جرم شناسي فرهنگـي، دانشـكده حقـوق و    1391شيري، عباس(
 علوم سياسي، دانشگاه تهران.

 ارشد، كارشناسي نامة پايان كيفري، عدالت نظام در ديده بزه زنان وضعيت بررسي )،1383امين( شيريان،
  نراق. واحد اسالمي، آزاد دانشگاه حقوق، دانشكده

)، نقش پليس در حمايت از زنان و كودكان بزه ديده، پايان نامه كارشناسـي ارشـد،   1398مجتبي(طائفه، 
  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد پرديس.

 خـانگي،  خشونت برابر در زنان از اجتماعي و حقوقي هايِ حمايت بررسي ،)1388(اكرم بافراني، عرب
 .انساني لومع دانشكده مدرس، تربيت دانشگاه حقوق، ارشد نامه پايان

 حقـوق  ارشد كارشناسي نامه پايان خشونت، برابر در زنان از كيفري حمايت )،1384شادي( زاده، عظيم
 تهران. و علوم سياسي، دانشگاه حقوق دانشكده شناسي، جرم و جزا
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، »پويايي جلوه هاي سياست جنايي در حمايت از زنان بزه ديـده خشـونت  «)، 1384( شادي زاده، عظيم
  حقوقي دادگستري، پاييز و زمستان، شماره پنجاه و دوم و پنجاه و سوم.مجله 

 اسناد و ايران قوانين در خانوادگي خشونت از ناشي ديده بزه كودكان از حمايت )،1389فيروزي، گلناز(
آزاد اسـالمي، واحـد علـوم     دانشـگاه  شناسـي،  جـرم  و جـزا  حقـوق  ارشـد  نامـه  پايان المللي، بين

 تهران.  تحقيقات

 مطالعـات  فصـلنامه  ،»ديـدگي  بـزه  از ناشـي  هايِ آسيب كاهش در پليس نقش«)،1390مسعود( قاسمي،
  هجدهم. شماره ششم، سال پيشگيري،

 ناجا. اجتماعي معاونت انتشارات چاپ اول، تهران، آزاري، كودك )،1385فردوس( قماشچي،

 انتظام پژوهشي علمي فصلنامه ،»پليس از آنان هايِ خواسته و ديدگان بزه حقوق« )،1389ميرعظيم( قوام،
  دوم. شماره دوم، سال اجتماعي،

 و انگلستان ايران، حقوق در كيفري فرايند در پليس اختيارات تطبيقي بررسي )،1387سعيد( سيد كشفي،
 بهشتي. شهيد دانشگاه ارشد، كارشناسي نامه پايان ولز،

انتظـامي،   علـوم  ماهنامـه  دو ،»مـتهم  ريدستگي و دادگستري ضابطين« )،1383علي( خامنه، محمدي گل
  پانزدهم. شماره انتظامي، علوم دانشگاه انتشارات

بررسي رابطه اعتياد اينترنتي و خشونت خانگي با طـالق عـاطفي در ميـان زنـان      ،)1396(مريم لطيفيان،
  .علوم بهزيستي و توان بخشي دانشگاه كارشناسي ارشد، نامه پايان ،متاهل شهر تهران

)، نگاهي نو به مجموعه قوانين(آخرين اصـالحات قـانون مجـازات اسـالمي     1395سيد رضا(موسوي، 
 )، تهران، انتشارات هزار رنگ.1392

 و خشـونت  امـر  در مطالعـه  كميتـه  مـأمور  گـزارش  خشـونت،  به پاسخهايي )،1391مرتضي( محسني،
  سمت. انتشارات تهران، پرفيت، آلن رياست تحت بزهكاري

 و جـزا  حقـوق  ارشـد  پايـان نامـه   زنـان،  علية خشونت شناختي جرم بررسي )،1384عبدالرضا( ميزان،
 .مركزي تهران واحد اسالمي، آزاد دانشگاه حقوق، دانشكده شناسي، جرم

ــاجي ــي( زواره، ن ــنايي )،1394مرتض ــا آش ــين ب ــي آي ــري، دادرس ــاپ اول، ج كيف ــران،  اول، چ ته
  خرسندي.  انتشارات

 حقـوق  تحقيقات مجله ،»محلي پليس و بزهكاري از پيشگيري« )،1388حسين(علي  ابرندآبادي، نجفي
  شش. و بيست و پنج و بيست شماره بهشتي، شهيد دانشگاه حقوق دانشكده

 انتشـارات  تهـران،  چهـارم،  چاپ نوجوانان، و كودكان بزهكاري و نابهنجاري )،1387علي( توانا، نجفي
 تربيت.  راه

 .1393 مجلس، پژوهشهاي مركز سايت كشور، مقررات و قوانين سامانه افزار نرم
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