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بـه  تیـزنان اسـت. بـا عنا هیمسئله خشـونت عل ،یاز موضوعات مهم حقوق بشـر یکی هدف:

بــه  یاست، اما ارتکاب خشـونت خـان  تیاهم یاشکال خشـونت دارا یکه مقابله با همه نیا

کــه  یو روح یجسم یجـد یهابیآس ـلیجهان و بـه دل یدر کشـورها اریبسـ وعیشـ لیدل

هــا و اعمـــال مصــداق خشـــونت، متــور توجـــه دولت نیتــرمهم نــوانبــر زنـــان دارد، بـــه ع

شـده اسـت. خشونت در واقـ  شـامل هـر نـوع  یالمللنیو ب یدر دو حوزه داخلـ یـیراهکارها

؛ از ایـن رو هـد  شـودیدر حوزه خانواده و جامعه مـ رهیو غ یو جنس یروان ،یخشونت جسم

 هایخشـونتامنیـت زنـان در کـاهش  ینتـأمالیته صـیانت، کرامـت و  تأثیرپژوهش بررسی 

 ازو بـا اسـتفاده  یلیتتل یفیمقاله حاضر با روش توص روش پژوهش:. اجتماعی و خانواده بود

امـر  نیمقاله بر ا جینتا :هاافتهیموضوع مورد اشاره پرداخته است.  یبه بررس یاروش کتابخانه

 یواسـههزنـان به تیامن تأمینکرامت و  انتیص تهیال یو اجرا بیداللت دارد در صورت تصو

جرم  ها،یبانوان در کالنتر تیامن ژهیاز زنان، واحد و تیصندوق حما سیهمچون تأس یریتداب

زنـان در  تیـامن تـأمین یها و نهادهـا بـرادست اه یبرخ تیخون بس، استفاده از ظرف ین ارا

... تـه،یدر ال یهـر نـوع خشـونت یبـرا یزنان، جـرم ان ـار تیامن تأمینحفظ کرامت و  تهیال

 بیدر صـورت تصـو :یریگجهینتباشد.  دیها در خانواده مؤثر و مفدر کاهش خشونت تواندمی

زنان در برابر خشـونت در مللـس ا ـر فـرد متکـوم  تیامن تأمینو  کرامتحفظ  تهیال یینها

شده تا خسارات زنان پرداخت شـود،  ینیبشیپ یرا بدهد، صندوق دهیزن خشونت د هینتواند د

 یرفتارها که تاکنون جرم ان ار یبرخ یبرا یمانند جرم ان ار یخاص یهاینوآور تهیال نیدر ا

 نشده بود وجود.
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 مقدمه

 تواننمیمتفـاوت اسـت و  وبیشکممختلـف،  هایفرهنگشـایان ذکـر اسـت مصادیـق خشـونت در 

، برای تعیین خشـونت خان ـی بـه کار  رفـت؛ بـه عنـوان مثـال در هافرهنگثابت در تمـام  ایکلیشه

، عـدم کندمیاقتصـادی همسـر  هایهزینه تأمینجوامعـی کـه قانـون و فرهنـگ مـرد را موظـف بـه 

مصـداق خشـونت باشـد؛ امـا در جایی کـه چنین انتظـاری از مرد نیسـت،  واندتمیپشـتیبانی اقتصـادی 

ویـن  المیه. با وجود ایـن که در بنـد پنلم اع رددنمیعـدم حمایـت اقتصـادی، خشـونت تلقـی 

مختلـف بـر حقوق بشـر  هایسنتمفاهیـم مهمـی از قبیـل فرهنـگ و ادیـان  تأثیرضـرورت توجـه بـه 

جهانی مـورد توجـه  صرفاًاهـی عمدتاً بـا ن قـرار  رفتـه، اما موضوع خشـونت ً علیـه زنـان  أکیدتمـورد 

، متـدود بـه کشـورهای در حال توسـعه و شناسدنمیخشـونت خان ـی علیـه زنـان مـرز  ؛ یردمیقـرار 

ـاری احسـاس ناامنـی سـنتی نیسـت. زنـان غربـی نیـز از ایـن ناهنل هاینظامجهـان سـوم و دارای 

 (9914:909)ره شای، کننـدمی

و قوانین و قواعد و هنلارهای حقوق بشر،  هاارزشامروزه بشریت نسبت به شناسایی و تشخیص اصول و 

 اندکردهو نهاد اقدام  هاآموزهاز اسناد و  ایملموعهاز ره ذر  هاآنو اجرا و نظارت بر  راهکارهای تضمین

کلی رشد  جریـان ناکامی (.10:9911)خاقانی،  شودمیحقوق بشر یاد  المللیبینبا عنوان نظام  آنکه از 

ایلاد در  بیشتر خود را نمایان کرد که یزمان ترعادالنه دنیایـی ایلـاد در المللیبینو حقوق بشر  بشریت

 در و 9962 دهـه اواسـط از که شـد باعث برای بخش زیادی از بشریت یعنی زنان ناتوان بود که عدالت

 در و شـوند توسـعه بـه تتقیقات مربـوط وارد زن متـور رویکردهـای جنسـیتی، عدالـت راسـتای تتقـق

رفـاه و مقابله با  افزایش و زنان اشـتغال مرد، و زن بـرای برابـری فرصـت از  ونا ون هایسو یری

 نشـان دهنده المللیبین آمارهـای ،هاتالش باوجوداین امـا کننـد، ها دفاعآن خشونت علیه زنان از

شریفی، فتتی، سفیری، ) نیست توسعه در حالتجوامـ   در به ویـژه حـوزه ایـن در چندانی پیشـرفت

ستم  ،هاتلربه ترینتلخمنزجرکننده و  از یکـی بانوان ویـژه به بشریت آمیز علیهخشونت اعمـال (.6:9029

ضعف و  با تاریـخ سرتاسر در کـه هست بشـر حقوق دید اه از حقوق بانوان و زنانامنیت و  بـر و ظلم

 خلقت جسـمانی نظر از و لهیف ایروحیهدارای  دختران و زنـان چون اسـت، داشـته وجود شددت

 تخریبی اثـرات و پذیرترندآسیب خشـونت برابر در اسـت کـه واضح ،باشندتر میظریف مردان بـه نسـبت

یکی از مشکالت  .استبرجسته  کامالً  و خانواده در زنان روانـی و روحـی از نظـر آنـان، بر هاآسیب این

و  ام  اساسی در از بین بردن خشونت بر علیه زنان این است که در جوام  در حال توسعه یک مکانیزم

 علیهی از خشونت جلو یر هایاهرممیزان خشونت و  در موردمعتبری  هایدادهاساسی در ثبت خشونت و 

 ،داندنمی مـرز زنـان علیـه خان ـی خشـونت (.0200نور، چادیله، رودیتین، است )زنان وجود نداشته 

همه  تقریباً . نیسـت کالسیک هاینظام حال توسعه یا دارای در و سـوم جهـان کشـورهای بـه متـدود

حقوق  طرفـدار هـایجنبش اقدامـات ا رچـه. کننـدمی ناامنـی احسـاس هاناهنلاری  ونهاینزنان از 

ایران جهت  کـه ای ونهبه کنـد، تعدیـل را زنـان علیـه منهـقبی خشـم توانسـت زیـادی حـدود تـا زنـان

حقوق اقتصادی  المللیبیناز قبیل میثاق  المللیبین هایکنوانسیونعلیه زنان به  هایخشونتتعدیل 

حذ  همه اشکال تبعیض نژادی پیوسته است لذا همواره در  المللیبیناجتماعی و فرهن ی، کنوانسیون 
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استیفای حقوق اعضای  آوریحقوقی خود و راهبردهای کالن در جهت فراهم  هایسیاستحال ارتقا 

 مادران علیهر ب خان یمیزان شیوع خشونت جامعه خود به خصوص زنان هست ولی باز طبق تتقیقی 

درصد و خشونت  99خشونت جنسی  ،درصد 91خشونت فیزیکی  زارش شده است که درصد  40باردار 

 (.129: 9910سلیمانی، دل پیشه، احمدی، خادمی، جعفری نیا، شد )درصد  04روحی روانی 

که  ای ونهتبدیل شده است به  در واق  امروزه خشونت خان ی بر علیه زنان به یک مسئله عمومی جهانی

 برابر در بانوان امنیت تأمین و کرامت صیانت،»تتت عنوان الیته  ایالیتهشمسی  9911در سال 

 حفظ» الیته شد که کلیات در قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران مصوب و به مللس ارسال «خشونت

مللس  در فوریت یک با 9022 سال ماه شهریور 04 در «خشونت برابر در زنان از حمایت و کرامت

موضوع  آنچه پذیرش شده است که تا اکنون در صف صتن علنی مللس قرار دارد. جمهوری اسالمی ایران

خان ی و سپس تتلیل جرم شناسانه و پیش یرانه الیته مزبور  هایخشونتابتدا به ماهیت  استاین مقاله 

 .استدر خشونت خان ی علیه زنان 
 

 پژوهش روش

و مرور و مهالعه کتب و مقاالت موجود  ایتوصیفی تتلیلی و با استفاده از روش کتابخانه پژوهش حاضر روش

 هد  عمده را پی  رفت: 0در زمینه طرح صیانت از زنان انلام شد و 
  زنان امنیت تأمین و کرامت صیانت، الیتهزنان در  علیه خشونت مفهوم-.9

 زنان امنیت تأمین و کرامت صیانت، الیتهضرورت و اهدا  . 0
 

 هایافته

 جهت به که و عمدی رفتار قصدی امنیت بانوان هر تأمینالیته صیانت، کرامت و  دو مادهبر طبق 

 جسم به ضرر یا آسیب ورود موجب شود و واق  زن بر مرتکب، رابهه نوع یا پذیرآسیب موقعیت یا جنسیت

 علیه جرائم عناوین از یکی قالب  ردد در زن قانونی هایآزادی و حقوق یا و حیثیت شخصیت، یا روان یا

 علیه جرائم عمومی، اخالق عفت و علیه جرائم روانی، و معنوی حیثیت علیه جرائم جسمانی، تمامیت

 رسید ی قانون مقررات این مهابق بانوان مشروع هایآزادی علیه جرائم و خانواده تکالیف و حقوق

ها علیه بانوان به خصوص پخش اخباری مبنی بر سوء استفاده از زنان و تلاوز به وقوع خشونت .شودمی

که باز  یا ونهبهدر سینما و ... توجهات زیادی را به وجود قوانین بازدارنده معهو  کرده است  هاآنحقوق 

حمایت  ساننیبدزنان را به خود جلب کرده است.  امنیت تأمین و کرامت صیانت، الیتهتوجهات زیادی به 

در جهت تصویب   ذارسیاستاز طریق توجه به نهادهای عدالتی و  -9 استقابل تصور  دو راهاز زنان از 

 امنیت تأمین و کرامت صیانت، قوانین بازدارنده پویا مانند مللس شورای اسالمی در جهت تصویب الیته

میالنی، زنان )جرایی مانند پلیس در اجرا قوانین و کاهش بزه بر علیه ا نهادهایتوجه به نقش -0زنان 

9022 :60.) 

 زنان امنیت تأمین و کرامت صیانت، الیتهضرورت  -ب 



 خانواده درمانی کاربردی |نامدار و همکاران                    | ...                  زنان در  تیامن نیکرامت و تأم انت،یص حهیال ریتأث یبررس  |009

 

 در دینی یهاآموزه و غنای دی ر جوام  به نسبت زن کرامت حفظ در رانیایجامعه بودن پیشرو رغمعلی

 تاکنون مدنظر از اهدا  برخی اساسی، قانون مترقی اصول و زن جنسی و جسمی روانی، امنیت حفظ

 زمینه این در مقرراتی پراکنده صورت به و مختلف قوانین در چند هر ؛است نشده متقق

 حقوق به تعدی و مزاحمت جدید اَشکال ان اری جرم کنار در هاآن انسلام و تلمی  لکن دارد وجود

 دی ر سوی از خاص کیفری مقررات و سوکی از حمایتی و پیش یرانه تدابیر که کندیم بانوان، ایلاب

 خانواده نظام حفظ  روِ در بانوان جسم و روح امنیت و کرامت حفظ طرح این در .یابد و توسعه تقویت

 ضمن کیفری، و پیش یرانه مداخالت تا باشد یا ونهبه مقررات و قوانین که است شده و تالش بوده مدنظر

مللس ) .شود خانواده نظام ءارتقا و حفظ به منلر خشونت برابر در بانوان امنیت تأمین کرامت و صیانت،

 (.0: 9910شورای اسالمی، 

 زنان امنیت تأمین و کرامت صیانت، الیتهاهدا   -پ

 بانوان کرامت از صیانت و امنیت تأمین -الف

 آن کیان از حفاظت و خانواده مبانی تتکیم -ب

 قانون این موضوع بزه با مقابله زمینه در اختصاصی یهاآموزش و عمومی آ اهی سهح افزایش -پ

 خانواده نظام حفظ و بانوان کرامت از صیانت و اجتماعی عدالت زمینه در یفناور و دانش توسعه -ت

 قانون این موضوع بانوان در خصوص عادالنه و اسالمی دادرسی یهاشاخص ءارتقا -ث

 .بانوان علیه زیآمخشونت جرائم از پیش یری -ج

 .بزه دید ی معرض در یا بزه دیده بانوان از حمایت -چ

 آن نوع و ماهیت برحسب خشونت یبندمیتقس-0

 جسمي خشونت

. دهدیم رخ زنان علیه معموالً که است ییهاضیتبع نیترملموس و آشکارترین از یکی تبعیض نوع این

 آسیب زن بدن به کنترل یا آزار قصد به که فیزیکی عمل هر: »از است عبارت بدنی تبعیض یا خشونت

 و شکست ی قتل، شتم، و ضرب شکنله،: از عبارتند تبعیض نوع این مختلف اشکال از هایینمونه. «برساند

 پزشکی. زدنسوزان  مو، کشیدن اسیدپاشی، ختنه، جنین، سقط. مغزی ضربه مانند داخلی هایآسیب

 دارند، شکایت همسرانشان شتم و ضرب از که زنانی شکایت با روز هر که است مهمی مراج  از یکی قانونی

 است مواجه

 جنسي خشونت

 این. شودمی اطالق شود،می شامل را تلاوز تا کردن لمس از که اجتماعی ضد رفتار هر به جنسی خشونت

 عنوان به است ممکن و دهد رخ خانواد ی و زناشویی خصوصی، زند ی حوزه در است ممکن خشونت نوع

 نیز اجتماعی زند ی عرصه در. شود اعمال زن علیه یکدی ر، با متارم رابهه یا شوهر از اطاعت به اجبار

 جوام  در مشکلی زنان به مردان جنسی (. تلاوز906 ص همان،. )شودمی متقق ناشناس فرد یک توسط

 را متلاوز غالباً قربانی که است ترس و زور بر مبتنی غیرقانونی جنسی رابهه نوعی واق  در. است معاصر

 شهرت از ترس ا رچه. کندمی ایفا را نقش بیشترین سببی و نسبی رابهه شناخت این در و شناسدمی
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 زند ی تلربیات اساس بر را وضعیت این زنان بیشتر اما کند،می اعتباربی را زنان به جنسی تلاوز  زارش

 .یابندمی خود

 عاطفي و رواني خشونت

 موجب که فعال فعل ترک یا فعل معنوی، و مادی رفتار نوع هر: »است آمده خشونت نوع این تعریف در

 یا تبعیض اشکال از برخی. «شود افراد نفساعتمادبه و حیثیت آبرو، به لهمه و شخصیت تتقیر افترا،

 کردن متدود ، ذارینام و رکیک الفاظ از استفاده کالمی، اذیت و آزار: از عبارتند روانی و عاطفی خشونت

 اتکای و زنان در  ناه احساس ایلاد انسانی، نفسعزت و حیثیت بردن بین از اجتماعی، روابط و هافعالیت

 و حبس زن، شخصی هاییادداشت خواندن زن، تلفنی هایتماس کنترل. تهدید و معاش امرار به مداوم

 فتاشی، تمسخر، او، وسایل بازرسی خانواده، و دوستان به توهین شخصی، امکانات از او کردن متروم

 (.990 ص ،9900 زاده، میعظملدد ) ازدواج یا طالق به مداوم تهدید

 مالي() اقتصادی خشونت

 و آزار دالیل از یکی. نامندمی اقتصادی خشونت یا تبعیض را زنان علیه نامهلوب اقتصادی رفتار هر ونه

 همسر، به مالی وابست ی جمله از مختلف دالیل به زنان که طوریبه است، آن اقتصادی جنبه زنان، اذیت

 از برخی. شده داده قرار.  یرندمی قرار مالی استثمار و استثمار مورد خود حیثیت و آبرو حفظ تهدید،

 مضر، و خهرناک هایفعالیت در کار به زنان اجبار: برد نام توانمی را زنان علیه اقتصادی تبعیض اشکال

 به زنان ندادن اجازه خودسرانه، خریدهای از جلو یری خود، اموال فروش به زنان اجبار زنان، درآمد کنترل

 ،9901 آبساالن،. )متیق ران اموال در تصر  و دخل زن، به ندادن نفقه خانواده، به. مالی  یریتصمیم

 (904 ص

 سیاسي خشونت

 در خشونت نوع این. شودمی اعمال زنان علیه دولت، یعنی رسمی، قدرت هایاهرم توسط سیاسی خشونت

 در ویژه به سیاست، در مرد و زن برابر حقوق از حمایت عدم در و قوانین در زنان بشر حقوق  رفتن نادیده

 در اما؛ باشیم تبعیض شاهد کمتر است ممکن قانون، در. شودمی منعکس دولت، فرهن ی یزیربرنامه

 قوانین بر منفی آثار حال هر به که دارد وجود ییهاضیتبع ما سنتی و قومی فرهنگ و اجتماعی رفتارهای

 در جنسیتی تبعیض. شود انلام قوانین در جدی اصالحی و فرهن ی اقدامات باید و است  ذاشته

 .است سیاسی خشونت موارد از یکی. است مشهود بسیار دولتی هایسازمان

 اجتماعي خشونت

 توسط ،(فرزند به پدر از مثالً ) دی ر فرد به فردی توسط است ممکن که است خشونتی اجتماعی خشونت

  روه به  روه یک توسط یا( فرد یک از اخاذی مثالً در شیهانی  روهی خشونت) دی ر  روه به  روهی

 خشونت. دهدمی رخ ایقبیله هایدر یری در مثال عنوان به. شود انلام( فرد یک از اخاذی مثالً) دی ر

 شرایط یا فرهن ی خشونت از تواننمی را اجتماعی خشونت. است اجتماعی موضوع یک نیز خود علیه

 تأثیر اجتماعی خشونت کیفیت و کمیت بر نیز جامعه هر تاریخی تتوالت حال، عین در. کرد جدا اقتصادی

 هر ز رسدمی نظر به که است برخوردار ای ستره و هاویژ ی چنان از اجتماعی خشونت.  ذاردمی
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. داشت( آزاریکودک یا خان ی خشونت مثالً) آن انواع کیفیت و کمیت از دقیقی اطالعات و آمار تواننمی

 ایزمینه هر در - اصالً یا - آسان نسبتاً اطالعات و آمار به دسترسی که ما بین در البته ایجامعه هر در

 با سویک از اما؛ کرد تعیین درستیبه را اجتماعی خشونت میزان و میزان تواننمی است، غیرممکن تقریباً

 با دی ر سوی از و( فعلی بیکاری باالی نرخ مثالً) اجتماعی هایخشونت  سترش علل و هازمینه به توجه

. است افزایش حال در ایران در خشونت که دریافت توانمی جمعی هایرسانه اخبار و هاشنیده مشاهدات،

 .(61 ص ،9922 اعزازی،)

 و کرامت حقوقي و کیفری خشونت بر علیه زنان در ایران قبل از الیحه حفظ هایسیاست

 خشونت برابر در زنان از حمایت

 عدم رسمیت خشونت خانگي

جرم ان اشتن این  کنندمی طلب جامعه از حقی که یک زن بزه دیده بعد از خشونت خان ی ترینابتدایی

حقوق کیفری  در خشونت برابر در زنان از حمایت و کرامت حفظقبل از تصویب الیته  .استخشونت 

در جمهوری  مثالً؛ است نشده پذیرفته بزه یا جرم خاص عنوان به خان ی خشونت جمهوری اسالمی ایران،

 پراکنده هایقانون قالب در از زنان حمایت موجود نیست و «آزاری همسر» با عنوان اسالمی ایران جرمی

 929 ماده از توانمی زمینه این در. است  رفته صورت است اجرا قابل خان ی نیز خشونت خصوص در که

 مزاحم یا معترض معابر یا عمومی اماکن در کس هر» این ماده، اساس بر. برد نام اسالمی ملازات قانون

 9 تا 2 از حبس به نماید آنان توهین به حیثیت و شئون مخالف حرکات و الفاظ با یا بشود زنان اطفال یا

 هر: »داردیمبیان  اسالمی که ملازات قانون 922 ماده یا ؛«شد متکوم خواهد شالق ضربه 00 تا و ماه

 یا دیه پرداخت بر عالوه شود وی سقط جنین حامله، موجب زن اذیت و ضرب باواسهه عامد، و عالم کس

بنابراین باید ؛ (69: 9029استاد هاشم، « )شد خواهد متکوم سال 6 تا 2 از حبس به حسب مورد قصاص

های خان ی عدم وجود قانون مختص اذعان کرد که یکی از مشکالت زنان در جهت جلو یری از خشونت

 خشونت بود ه است برابر در زنان از حمایت و کرامت حفظاین موضوع قبل از تصویب الیته 

 ناتواني در اثبات جرم خشونت خانگي

این  استالزمه اثبات جرم ارائه مدارک و مستندات  استالزمه فرجام خواهی در متاکم قضایی اثبات جرم 

 در زنان از حمایت و کرامت حفظکه در ایران قبل از الیته  ییآنلااز  استموضوع مختص تمام کشورها 

های خان ی خشونت یهادهید بزهخشونت جرمی تتت عنوان خشونت خان ی وجود نداشته است  برابر

 ،هاجرم  ونهاین ی خصوصهاویژ ی به بنا که شدندمیمتوسل  جرم اثبات عمومی یهاادله به ناچارا

 (.64: 9029استادهاشم، است )متعددی روبروی بوده  یهایسختو  هاچالشبا  این ادله به دسترسی

 شهادت و اقرار قبیل از دعاوی شرعی و کیفری که حالتی اسالمی در یهاملازاتقانون  969ماده  بر طبق

علم داشته  آنبرخال   آنکه م ر ،کندمی صادر رأی هاآنبه  استناد با قاضی شود ثابت دارد موضوعیت که

خال  ادله شرعی را داشته باشد این ادله  به شرایهی که قاضی که این است از حاکی جمله فوق باشد

های مانند خشونت یهاجرم در کالسیک اثبات دعاوی ادله بر تأکید دهدیماز دست  خود راموضوعیت 
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 خشونت از قربانیان بسیاری دلیل همین به. آوردیمبه بار  آن قربانیان را برای بسیاری مشکالتخان ی 

 .کردندیم نظرصر رسمی  مراج  در شکایت طرح از خان ی

 یهاملازاتقانون  926 طبق ماده بر که شرعی باشد حلیت و اعتبار دارد، تنها شهادتی  ذارقانوننظر  از

بیانات و بنابراین  دارای حلیت و اعتبار دانسته استآن را  شرح واهی شرعی شهادتی است که اسالمی 

؛ بماند شود وش داده شده و پذیرفته نمیفقط  یستندکه واجد شرایط شهادت شرعی ن اظهارهای شاهدان

 جرم اثبات به ملبور را قاضی خالف شهادت حاصل شد،معلمی  که یدر صورتکه شهادت شرعی نیز 

و دست قربانی خشونت خان ی را از کارایی این ادله  کندیم واهی را از درجه اعتبار ساقط  و کندمین

زیادی  یهایسختنیز با  شاهدینخان ی، شهادت  هایخشونت جرائمدر  سمتی دی ر. از  ذاردمیخالی 

وجود   یردمیبه صورت پنهانی و در خفا انلام  معموالًخشونت خان ی  جرائم. چون شودمی تأمین

 ر به دلیل ناتوانی در کنترل  که خشونت هایحالت؛ از طرفی در کندمیشاهدان را جهت  واهی منتفی 

 الیلیبه د شاهدیندر حضور شاهد کند، ارتکاب بزه و پرخاش ری فیزیکی اقدام به  عملکرد و  فتار خود

 هایسرزنشمتهم و یا اطرافیانش، بیم  جوییانتقامر، ترس از   چون حفظ روابط خود با خشونتهم

 و یا عدم خشونت  رو یا از هم پاشیدن خانواده قربانی و  هاکدورتدوستان و اطرافیان مبنی بر تشدید 

 (.99: 9900)استاقی، شود ندرت حاضر به ادای شهادت می به هانیامداخله در مسائل خانواد ی و امثال 

 های علیه زنانو مرجع رسیدگي اورژانسي به خشونت نبود منابع

به هن ام در  در حیهه حقوقی و کیفری در پیش یری و مداخله و ملازات که هایکاستییکی دی ر از 

شود عدم وجود مرج  رسید ی سری  به های خان ی مشاهده میقانون مربوط به پیش یری از خشونت

 هایملازاتتوجه به اینکه در قانون هیچ ماده و تبصره جهت  . بااستهای خان ی همسر آزاری و خشونت

نیز  جرائمآن مرج  حقوقی ویژه رسید ی کننده به این  تب بهعلیه زنان وجود ندارد  هایبزهمخصوص 

های خان ی وجود ندارد. ا رچه در همین اواخر اورژانس اجتماعی مستقر در بهزیستی بر موارد خشونت

 را دارد. در حالی که هیچ مرج  شناختیروانتنها توانایی مداخله پزشکی و  ولی ندکمیعلیه زنان ورود 

 وجود ندارد. زنانهای علیه قانونی رسید ی کننده فوری به خشونت

 و مشروط ناکارآمد هایحمایت

 .استاقتصادی قرار دادن این افراد  فشارتتتعلیه زنان، بر های خان ی خشونت هایمصداقیکی دی ر از 

قانون حمایت خانواده، عدم تأدیه نفقه در صورت  49برای حمایت از زنان در این خصوص در ماده  مقنن

به  وابستهکه این حمایت شود میمالحظه  ان اری نموده است استهاعت مالی مرد و تمکین زن را جرم

ه اینکه الزام زن ، با توجه بمقننچنین شرطی از طر   قرار دادن که مانند تمکین زن شده استشرایهی 

تأمل به نظر  از مصادیق خشونت خان ی متسوب شود، قابل تواندمیبه تمکین خاص در روابط زناشویی 

نسبت به حمایت واقعی از زنان در برابر مصادیق خشونت خان ی، سیاست   ذارقانونو  واه اینکه  رسدمی

که در نظر  رفتن  رسدمیبه نظر (. 62: 9029استادهاشم، مناسب و کارآمدی را اتخاذ ننموده است )

ها را ندارد بلکه  اهی این جنبه حمایتی و پیش یرانه از زنان در مقابل خشونتتنها  نه هایملازاتچنین 

در جرم ترک انفاق با  به عنوان نمونه؛ شودها بر علیه زنان میقوانین خود باعث مضاعف شدن خشونت
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خاصی در این مورد در نظر  هایحمایتشود بنابراین باید در قانون ینیاز زن برطر  نمرفتن مرد به زندان، 

  رفته شود

 حمایت و کرامت حفظ الیحه از بعد ایران در زنان علیه بر خشونت کیفری و حقوقي هایسیاست

 خشونت برابر در زنان از

 منزلت و کرامت حفظ جهت در ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون هایآرمان و اصول تتقق راستای در

 از حفاظت و خانواده مبانی تتکیم ،آمیزخشونت رفتارهای مختلف اقسام برابر در زنان از زنان، حمایت

 برابر در زنان از حمایت برای الزم هایتوانمندسازی و خدمات اقدامات، تدابیر، بینیپیشآن،  کیان

 ساختار تمهید زنان، علیه خشونت با مبارزه امر متولی نهادهای و هادست اهتکالیف  تعیین خشونت،

 اَشکال ان اری جرم زمینه، این در اجرایی هایدست اه هایفعالیت نظارت بر و هماهن ی برای منسلم

 قوانین انسلام و تنقیح و آن برای مناسب اجراهای ضمانت و تعیین زنان حقوق به تعدی و مزاحمت جدید

الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر تتت عنوان  ایالیته 9911در سال  پراکنده و مختلف

تقدیم مللس شورای اسالمی  ردید که بعدها پس از چندین بار ویرایش و ... شده است که  خشونت

امنیت و صیانت از  تأمیندر نوبت صتن علنی مللس قرار دارد. به طور کلی اهدا  این الیته  اکنونهم

اختصاصی در زمینه  هایآموزشعمومی و  آ اهیخانواده، افزایش سهح  ایهبنیانکرامت بانوان، تتکیم 

البته باید خاطر نشان شد که  (.920: 9911خاقانی، ) استدادرسی بانوان  هایارتقا شاخصمقابله با بزه و 

به صورت کامل عملیاتی  فعالًکه  استزمان اجرا این الیته به صورت کامل  بر اساسشده  آوردهمهالب 

 است. نشده

 دیدهآسیبو حمایت از زنان  تأمینایجاد صندوق 

در جهت تأسیس و تقویت نهاد حمایت  نهادهایکی از نقاط قوت این الیته ملزم کردن قوه قضاییه و سایر 

. بر طبق تتقیقاتی مشخص شده است که وجود نهاد استاز زنان در معرض خشونت یا خشونت دیده 

های خان ی بر زیادی در کاهش خشونت تأثیرمستقل حمایتی از زنان در برابر خشونت به صورت فوری 

 .(9294: 0209مینچال و همکاران،) شودعلیه زنان می

 هد  اب خشونت، معرض در ای دهید خشونت زنان از تیحما صندوق تأسیس ،0تبصره  0طبق ماده 

 شود.انلام می ریز رینظ یموارد در خسارت آنان جبران و تیحما

 جهت مقتول زن دم یایاول و است مرد قاتل و دهیرس قتل به زن که یصورت در هید تفاضل پرداخت -الف

 ندارند؛ را هید تفاضل پرداخت ییتوانا احکام، یاجرا یقاض صیتشخ به قصاص انلام

 یبرا حبس مدت طول در یشغل یهامهارت و یزند  یهامهارت آموزش ،یدرمان یهانهیهز تأمین -ب

 .یزندان زنان

تدوین برنامه درسي در مدارس در جهت مدیریت اختالفات و حفظ کرامت زنان در جهت 

 جلوگیری از خشونت

های خان ی و یا از خشونت آ اهیعدم  استیکی از مشکالتی که امروزه  ریبان  یر جوام  در حال توسعه 

، مدیریت رفتاری در جهت آ اهیهمچنین در این جوام  به واسهه عدم  استحتی تعریف و شناسایی آن 
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 96لذا در این الیته آموزش و پرورش در فصل چهارم و ماده  ها وجود ندارد.جلو یری و کاهش خشونت

 مکلف به انلام اقدامات ذیل  ردیده است

 یرفتار و یشناخت حوزه دو در یلیتتص مختلف هایدوره در مناسب یدرس هایبرنامه یاجرا و نیتدو -۱

 در خشونت برابر در زنان از تیحما و کرامت حفظ و اختالفات تیریمد یچ ون  به نسبت آموزان دانش

 .جامعه و خانواده طیمت

 و نیوالد معلمان، یبرا یآموزش هایکار اه و هادوره یبر زار و مناسب یآموزش متون نیتدو و هیته -2

 ،و و فت مهارت مانند یاجتماع هایمهارت یارتقا و لادیا و یتوانمندساز هد  با یقانون سرپرستان

 تیظرف از استفاده با خشم، کنترل و مسئله حل تیقابل به ویژه خشونت و استرس کاهش مؤثر مهارت

 .یانسان یروین آموزش مرکز و انیمرب و ایانلمن اول

 دانش یرفتار و یروان اختالالت موق به اصالح و ییشناسا جهت ایمشاوره خدمات مراکز توسعه -۳

 .آنان به یتیترب - یمشاورها خدمات ارائه و آموزان

 در آموزان دانش ییشناسا جهت یخانواد  و یاجتماع هایآسیب تیوضع مستمر شیپا و رصد -۴

 معرض

 .مداخالت یاثربخش مستمر رصد و ماده نیا (9) بند موضوع مراکز به آنان تیهدا و خشونت

 در ژهیو به رسانآسیب و پذیرآسیب آموزان دانش هایخانواده به مستمر ایمشاوره خدمات ارائه -۵

 .افتهی توسعه کمتر مناطق و شهرها هیحاش

 هادست اه ریسا در موجود یدرمان و ایمشاوره هایظرفیت از  یریبهره و یبخش نیب تعامالت توسعه -۶

 .دانش آموزان انهیپرخاش را و پرخهر یرفتارها از یریش یپ و مؤثر مداخله جهت

 روزیشبانه مراکز در قانون نیا موضوع بد سرپرست ای سرپرستبی دختر آموزان دانش رشیپذ -۷

 .کشور یستیبهز سازمان یمعرف با و یاجتماع مددکار دییتأ از پس ،یلیتتص

 در دختر دانش آموزان هیعل خشونت وقوع از یریش یپ جهت الزم ریتداب اتخاذ و هادستورالعمل هیته -۸

 .یآموزش مراکز

 .آنان یرفتار تیهو به مناسب دهیشکل و دانش آموزان یاخالق و ینید تیترب به ژهیو توجه -۹

 و ادامه یبرا الزم ریتداب اتخاذ و کرده لیتتص ترک ای لیتتص از بازمانده دختران تیوضع رصد - ۱۱

 .مربوط هایدست اه ریسا یهمکار با آنان لیتتص جبران

 حیثیتي، رواني، توهین جرائم

در این  است هاتوهینحیثیتی و روانی و  جرائممثبت این الیته وارد شدن به بتث  هایبخشیکی از 

تهدید افشای اسرار یا تهدید به ضرر جسمی و قتل ملازاتی در نظر  رفته شده است که در  هر ونهالیته 

الیته بیان شده است که رابهه مادون با زنی که اکراه داشته  نیا 00در ماده  شدنمیقوانین قبلی مشاهده 

 داشته باشد. تواندمیباشد پی رد قانونی 

زنان در معرض خشونت یا  توانمندسازیصصي و خدمات تخ ارائهشناسایي، پذیرش و نگهداری 

 خشونت دیده
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خدمات تخصصی به زنان  ارائهالیته شناسایی، پذیرش و ن هداری و  نیا 96ماده  1و تبصره  01ماده و 

در صورت لزوم به سازمان بهزیستی وا ذار شده است که از متاسن این  هاآنخشونت دیده و فرزندان 

و  دهدمیکاهش  استباشد تدبیری که وابست ی بانوان را به خانه شوهر که متل خشونت  تواندمیالیته 

 .کندمی تأمینو متل ن هداری را  یفرزند داردغدغه 

و بزه  بیآسمقرر شده است که قبل از صدور حکم ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح،  29همچنین در ماده 

حمایتی و  دستورداشته باشد قاضی برحسب موقعیت چند بیشتر یا اعمال فشار بر زن یا فرزندان وجود 

 صادر کند. تواندمیحفاظتی 

 هاامنیت بانوان در کالنتری تأمینتأسیس واحد ویژه 

ها امنیت بانوان در کالنتری تأمیننیرو انتظامی مکلف به تأسیس واحد ویژه  04ماده  بر طبقدر این الیته 

با تأسیس واحد  تواندمیاین ماده  و همچنین تهیه دستورالعمل رفتاری با زنان مورد خشونت شده است.

ها را فراهم کند که در پیش یری و مداخله سری  و ویژه امنیت بانوان شرایط دخالت فوری در خشونت

 بسیار کارساز خواهد بود. موق به

 این اهدا  تتقق راستای در انتظامی نیروی صیانت، کرامت بانوان در برابر خشونت تهیال 04 بر طبق ماده

 :دهد انلام را زیر اقدامات است مکلف قانون

 هایکالنتر در بانوان امنیت تأمین ویژه واحد ایلاد -9

 با هاشهرستان یا و هااستان مراکز در الزم تعداد به ویژه یهایکالنتر اختصاص ضرورت، در صورت -0

 یریکار به

 رسید ی و پذیرش فرآیند در ضابهان وظایف انلام حسن منظوربه دهیدآموزش نیروهای دی ر و زن پلیس

 قانون این موضوع به موارد

 و دانش تقویت و آموزشی متون و رفتاری یهادستورالعمل تهیه و متخصص نیروهای تربیت و تأمین -9

 مهارت

 درمانی و بهداشتی حمایتی، حقوقی، مراکز به دهیبزه د معرفی و اولیه حمایتی اقدامات انلام و مراقبت-0

 قانونی و شرعی ضوابط رعایت با ن هداری مراکز به ضرورت در صورت هاآن اعزام و

 برای الزم تدابیر اتخاذ و بانوان علیه خشونت حوزه در پرخهر و هابیآس عمومی یهاکانون شناسایی -4

 قانون این نقض با مواجهه در موارد فوری مداخله

 موقت اسکان مراکز و اجتماعی اورژانس ویژه به حمایتی مراکز با همکاری -6

 خون بس(ازدواج ) به زنان اجبار برای مجازات تعیین

سو استفاده از حقوق ناشی از والیت، الیته صیانت، کرامت بانوان در برابر خشونت  49ماده  طبق بر

زنان به ازدواج یا طالق بدون رضایت به هر دلیلی از  کردن وادارقیومیت، وصایت و سرپرستی از طریق 

بس یا اختالفات خانواد ی طبق ای، ازدواج ناشی از خونجمله حل و فصل اختالفات مانند ازدواج مبادله

 .شودبس یا جزای نقدی درجه شش متکم میاین الیته ممنوع است و مرتکب ملازات ح
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 و کرامت حفظ الیحه در زنان امنیت تأمین برای نهادها و هادستگاه برخي ظرفیت از استفاده

 زنان امنیت تأمین

امنیت بانوان در برابر خشونت از  تأمینالیته حفظ و صیانت از کرامت و  در 2و  6 و 4و  0 ماده طبق بر

 حفظ، وزارت آموزش و پروش جهت هایشهردارمانند وزارت علوم، وزارت بهداشت،  هایدست اهظرفیت 

 .باشندمیدارای وظایفی  هاسازماناز این  هرکدامکرامت و امنیت بانوان مورد استفاده قرار  رفته است که 

 امنیت زنان تأمینعلیه زنان و مقابله کیفری با آن در الیحه  جرائم

 دارد مناسبی ساختار خان ی خشونت با مبارزه در کیفری عدالت نظام آیا که است مهرح سؤال این همیشه

 خیر؟ یا

 :دارد وجود دید اه دو سؤال این به پاسخ در

 یا  ریمیانلی مصالته، بر جزایی، قوانین به توسل با زنان با بدرفتاری با برخورد رد اول، دید اه -الف

. کندمی رد را ملازات و تعقیب بازداشت، طریق از قانون مداخله و دارد تأکید رفاهی خدمات یا درمان

 . یردمی قرار توجه مورد حل راه آخرین عنوان به و خشونت موارد شدیدترین در فقط جزا قانون

 این واقعی رونوشت تا اندکرده تالش او پرونده حامیان. داندمی جرم را خانواد ی تعارض دوم دید اه -ب

 .دهند قرار دسترس در آنالین صورت به را بیانیه

 ممکن و دارد ملازات ماهیت حاضر حال در کیفری حقوق که کنندمی استدالل اول دید اه طرفداران

 برای را مردان ندتوانمی مثال عنوان به که یهایبرنامه. باشد آموزشی هایبرنامه شامل ندرت به است

 .دهند آموزش پرخاش ری کنترل

 هستند فرآیندهایی ملازات و متکومیت تعقیب، دست یری، که باورند این بر نیز کیفری رویکرد طرفداران

 قبال در وی شخصی مسئولیت بر و دهندمی نشان را جامعه سوی از ملرم رفتار متکومیت وضوحبه که

 .کنندمی تأکید وی رفتار و اعمال

 امنیت زنان تأمینو  کرامتراهکارهای پیشگیری از خشونت علیه زنان بر طبق الیحه صیانت، 

 اقدامات فرهنگي

در تعالی  تواندمیزمانی که فرهنگ در واق  فرهنگ در تعالی حقوق تأثیر ذار ست،  قبول کنیم که باید

فرهنگ که  بخشآ اهیحقوق مؤثر باشد، متورهایی را برای این تأثیر ذاری تصور کنیم. برای مثال نقش 

ی مساعد جهل به قواعد و مقررات حقوقی را از بین ببرد، از اساس به عنوان ابزاری برای هازمینه تواندمی

دی ری که  نقشواجب پیش یری از جرم در جامعه مهرح شود.  هایمقدمهی یا یکی از مناب  و بخشآ اهی

 یهنلارسازقائل شد نقش هنلارساز فرهنگ است.  توانمیحقوقی  حوزهآن بر  تأثیربرای فرهنگ و 

به پیش یری از وقوع جرم کمک کند. متور دی ری  تواندمیجامعه از راه فرهنگ یکی از کارهایی است که 

به عنوان بستری  تواندمیدر آن مؤثر باشد، نقش بسترساز فرهنگ است که فرهنگ  تواندمیکه فرهنگ 

نهادساز  نقش مناسب به منظور توسعه هنلارهای حقوقی یا مسائل مربوط به پیش یری مهرح شود.

 (.69: 9916شاه جهان پور، ) استفرهنگ امری انکارناپذیر 

 آگاهيارتقاء سطح -الف
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 0تبصره  00بر طبق ماده  است آ اهیاصلی و بنیادی در کاهش بزه دید ی ارتقای  هایروشیکی از 

 حمایتی مراکز از اطالع رسانی و زند ی هایمهارت آموزش و شهروندان آ اهی ارتقای هاشهرداری فهیوظ

آمده است که هد    ونه نیا تهیال. همچنین در بخش اهدا  این است بانوان افزایش امنیت به منظور

 .است بزه با مقابله زمینه در اختصاصی هایآموزش و عمومی آ اهی سهح افزایشاین الیته 

 ترویج ارزش فرهنگي-ب

 اجرای و به طراحی ملزم 6فرهنگ و ارشاد در راستای تکالیف خود در تبصره  وزارت 90بر طبق ماده 

 خشونت از پرهیز در خصوص عمومی و فرهنگ سهح ارتقای منظور به الزم فرهن ی و آموزشی هایبرنامه

باعث  تواندمی هابرنامهشده است که این  بانوان از طریق مبانی مختلف امنیت و کرامت از صیانت و

 در جهت مقام زنان  ردد. یسازفرهنگی فرهن ی و هاارزش سترش 

 ینیآفربزه  یهافرصتکاهش -پ

به ویژه در  استبزهکاری در جامعه  یهافرصتکاهش بزه و خشونت بر علیه زنان کاهش  یهاراهیکی از 

شدن زمینه رفتارهای تتریک زا، زننده و ... باعث فراهم  از طریق مورد بانوان، چون زمانی هست که زنانی

امنیت بانوان در  تأمین(. در الیته صیانت، کرامت و 60: 9022میالنی، بشوند )بزه و خشونت بر علیه خود 

 خود سعی شده است. یهاماده تکتک

 تدابیر آموزشي

شده است تدابیر آموزشی  تأکیدامنیت بانوان بر آن  تأمینکه در الیته صیانت، کرامت و  هایروشیکی از 

و تدابیر آموزشی  یسوادآموزو حمایت از  96تتصیلی آموزش و پرورش طبق ماده  هایبرنامهاز طریق 

جلو یری و  توسط وزارت علوم درصدد 92و تدابیر آموزشی ماده  90توسط وزارت بهداشت بر طبق ماده 

 .استکاهش خشونت 

 خدمات اقتصادی و مالي

شود  اهی باعث قربانی شدن زنان نیز می جرائم که فقر و نیازهای مالی خود باعث بسیاری از طورهمان

مالی و اقتصادی خود خشونت و تتمل  تأمینشود زنانی در جامعه وجود دارند که به علت ناتوانی در می

 به همین منظور در این الیته تدابیری مانند: ؛خرندیمآن را به جان خود 

 0 تبصره 09طبق ماده  احتمالی یهاهسوءاستفادایلاد اشتغال برای بانوان در جهت جلو یری از 

 62خسارت و نفقه و دیه توسط صندوق حمایت از زنان بر طبق ماده  تأمینامکان 

 خدمات پزشکي و درماني

که در  استاز خشونت از واجبات حمایتی این زنا ن  دیدهآسیبو اورژانسی زنان  یپزشکنیازهای  تأمین

 ملزم به موارد ذیل شده است 02این الیته وزارت بهداشت طبق ماده 

 بانوان برای یپزشکروان و مشاوره درمانی، بهداشتی، تخصصی مراکز و واحدها  سترش و تقویت -9

مهارت ارائه  و دانش تقویت برای آموزشی متون و هابرنامه تهیه و متخصص نیروهای تأمین و تربیت -0

 قانون این موضوع بانوان با مواجهه در یپزشکروان و مشاوره درمانی، بهداشتی، خدمات دهند ان
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 بهداشتی خدمات ارائه دهند ان و درمانی مراکز کارکنان پزشکان، برای رفتاری یهادستورالعمل تهیه -9

 قانون این موضوع بانوان به و درمانی

 دارخانهپوشش بیمه فرا یر برای بانوان  تأمیننیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم به  09در ماده 

 شده است.

 یو مستندساز قانون این موضوع بانوان فوری درمان و پذیرش به دولتی درمانی مراکز نمودن مکلف -0

 درمانی یهانهیهز پرداخت از هاآن نمودن معا  و شده وارد هایآسیب

 اورژانس مراکز به بزه دیده زن معرفی و اولیه حمایتی اقدامات انلام به درمانی مراکز نمودن مکلف -4

 وی رضایت با حمایتی مراکز دی ر و اجتماعی

 خدمات اجتماعي

تتقیقاتی کالن و خدمات  هایبرنامهملزم به تدوین  9تبصره  92در این بخش وزارت علوم بر طبق ماده 

 هایسازمان 4تبصره  06زنان شده است. همچنین بر طبق ماده  علیهاجتماعی جهت کاهش خشونت 

 بازپذیری روند و اجتماعی خدمات ارائه بهبود منظوربه خروج، از پس مراقبت مراکز زندان ملزم به تقویت

 مددجو شده است. بانوان

 

 گیریبحث و نتیجه
اجتماعی و  هایخشونتامنیت زنان در کاهش  تأمینالیته صیانت، کرامت و  تأثیررو هد  پژوهش بررسی 

 مردان تعدی و ظلم مورد همواره جامعه در که اندداده تشکیل را جمیعت ایران از نیمی بانوان؛ خانواده بود

. هستند خشونت معرض در زنان جوام ، از بسیاری است. در شده ان اشته نادیده آنان حقوق و شده واق 

 زند ی طول تمام در خشونت این با رویارویی از ترس بلکه هستند، مردانه خشونت قربانی تنها نه هاآن

 .است داده قرار الشعاعتتت را هاآن

 تأمینقبل از تصویب الیته  مهالعات در قانون کیفری و حقوقی جمهوری اسالمی ایران نشان داد که

قانون مختص و ویژه زنان وجود نداشته است ولی با  هاخشونتحمایت و صیانت از کرامت بانوان در برابر 

این الیته امیدها در جهت پیش یری و حمایت و مداخله به  یهامادهبه  با توجهتصویب الیته مذکور 

امنیت  تأمینواق  الیته صیانت و کرامت و  در شده است.  رجلوهعلیه زنان  هاخشونتهن ام در برابر 

که طراحان  استقانونی در مورد زنان در ایران  یخألها پر کردنبانوان در برابر خشونت جهت برآورد و 

 باشندمیاین الیته به دنبال سیاستی جام  برای حمایت از بانوان در برابر هر ونه خشونت 

این مقاله این الیته به طور کامل اجرایی نشده  فیتألیعنی البته ا رچه تا اکنون  (.62: 9022میالنی،)

در جهت جلو یری از  آموزشو  هایآ اه تأمیناست ولی با کمی مهالعه مشخص شد که الیته مذکور در 

الیته مذکور شکا  قانونی  در خان ی علیه بانوان به شرط اجرایی صتیح مناسب خواهد بود. هایخشونت

کالنتری  تأسیسدرک شده و تدبیر  دیدهآسیبرسید ی فوری به شکایت زنان مبنی بر وجود یک مرکز 

افراد بسیار مهم و مفید   ونهاینویژه امنیت بانوان اندیشه شده است که در رسید ی اورژانسی به مشکالت 

درسی  ام  یهاکتابدر  آنالیته و  نلاندن  نیا بر اساسخواهد بود. همچنین با تدوین متتوای درسی 

مدیریت رفتارهای خشونت زا فراهم خواهد شد که به نوبه خود باعث  آموزشو  آ اهیندی در جهت بل
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در  هایکاستکاهش خشونت علیه افراد به خصوص بانوان خواهد شد. به صورت کلی بدون توجه به برخی 

مناسبی در جهت توسعه عدالت اجتماعی و حقوقی بر پیش یری از  سرآغاز توانمیالیته را  نیا تهیالاین 

 خشونت علیه زنان دانست.
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Abstract  
Aim: One of the important issues of human rights is the issue of violence against 

women. Due to the fact that dealing with all forms of violence is important, but 

domestic violence is the most important example of violence, the focus of 

governments and actions due to its prevalence in the countries of the world and due 

to the serious physical and mental harm it causes to women. There are solutions in 

both domestic and international fields. Violence actually includes any kind of 

physical, mental, sexual violence, etc. in the family and society, Investigating the 

effect of the protection, dignity and security of women bill in reducing social and 

family violence. Methods: The method of this article is descriptive. Results: The 

results of the article indicate this, in case of the approval and implementation of the 

bill for the protection of dignity and ensuring the safety of women through measures 

such as the establishment of a women's protection fund, a special unit for women's 

security in police stations, the criminalization of blood, and the use of the capacity of 

some agencies. And the institutions to ensure the safety of women in the bill for 

preserving the dignity and ensuring the safety of women, criminalizing any type of 

violence in the bill,... can be effective and useful in reducing violence in the family. 

In case of the final approval of the bill for preserving the dignity and ensuring the 

security of women against violence in the parliament. Conclusion: the convicted 

person cannot pay the ransom of the victimized woman, a fund is foreseen to pay the 

damages of the women. In this bill, certain innovations are introduced such as 

criminalization of certain behaviors that have been criminalized so far. It didn't seem 

to exist. 

Keywords: women, security, domestic violence, government intervention, women's 

dignity protection bill 
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