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ﺧﺸﻮﻧﺖهاي ﺧاﻧگي يكي از پديدههايي اسﺖ كه بهويژه در سالهاي اﺧير از رشدي
بيسابﻘه ،بهويژه در برﺧي از كﺸﻮرهاي اروپايي و غربي برﺧﻮردار شده اسﺖ .حجم
گسترده اين ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ كه اغلب عليه زﻧان اعمال ميشﻮد ،به اﻧدازهاي اسﺖ كه ﻧهﺗﻨﻬا
باعث اعتراض شديد ﻧﻬادهاي حﻘﻮق بﺸري شده ،بلكه ﻧﺸان ميدهد با رشد مفاهيمي
همچﻮن “زنكﺸي” در اين كﺸﻮرها ﻧياز به مداﺧﻼت رواﻧﺸﻨاساﻧه و همچﻨين قضايي و
اﻧتظامي در برﺧﻮرد با اين پديده به مرور افزايش پيدا كرده اسﺖ.
اين امر ،متﺄسفاﻧه با شيﻮع بيماري كﻮويد  ١٩و فﺸارهاي ﻧاشي از قرﻧطيﻨه و مﺸكﻼت
شديد اقتصادي ﺧاﻧﻮادهها رشد ﻧيز داشته اسﺖ .گزارش حاضر ﺗﻼش ميكﻨد ﺗا به برﺧي از
مصاديق و آمارهاي مرﺗبط با اين پديده در ﺗعدادي از كﺸﻮرهاي اروپايي و غربي و در حد
فاصل يكسال گذشته بپردازد.
بريتانيا
روزﻧامه گاردين ،در ديماه  ،١٣٩٨از ميزان  ١٥برابري قتلهاي ﻧاشي از ﺧﺸﻮﻧﺖهاي
ﺧاﻧگي در قياس با قتلهاي ﺗروريستي در بريتاﻧيا گزارشي را مﻨتﺸر كرده اسﺖ كه در آن
فعاﻻن حامي قرباﻧيان ﺧﺸﻮﻧﺖهاي ﺧاﻧگي از دولﺖ اﻧگليس درﺧﻮاسﺖ ﻧمﻮدهاﻧد ﺗا بﻮدجه
بيﺸتري را به ﻧيروهاي پليس اين كﺸﻮر بهمﻨظﻮر مﻘابله با اين معضل ،اﺧتصاص دهﻨد.
در اين گزارش به آمارهاي رسمي در اين زميﻨه مبﻨي بر وقﻮع  ١٨٧٠مﻮرد قتل در اﻧگليس
و ولز در فﻮاصل مﻬرومﻮمهاي  ٢٠٠٠ﺗا  ٢٠١٨ميﻼدي در مﻘايسه با آمار  ١٢٦مﻮردي
قتلهاي ﺗروريستي ﻧيز اشاره شده اسﺖ .بﻨا بر آمارهاي به دسﺖ آمده از سال ٢٠٠٠
ميﻼدي ﺗاكﻨﻮن ،بيش از  ٦٠٠٠ﻧفر )عمدﺗاً زﻧان( به قتل رسيدهاﻧد و يا به دليل ﺧﺸﻮﻧﺖهاي
ﺧاﻧگي دسﺖ به ﺧﻮدكﺸي زدهاﻧد.
با ﺗﻮجه به گزارش مﻨتﺸر شده بﻮدجه ﻧيروهاي پليس جﻬﺖ مﻘابله با اين معضل كاهش
يافته اسﺖ و در عﻮض ﻧﻬادهاي اطﻼعاﺗي و امﻨيتي جﻬﺖ مبارزه با ﺗروريسم از بﻮدجه ٢,٦
ميليارد پﻮﻧدي برﺧﻮردار گﺸتهاﻧد.
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همچﻨين در اين مﻘطع زماﻧي ﻧياز زﻧان به بﻬرهمﻨدي از ﺧدمات حمايتي در قبال ﺧﺸﻮﻧﺖها
در  ١٠سال گذشته ﺗا سال  ٢٠١٧ميﻼدي  ٨٣درصد افزايش يافته اسﺖ و در عﻮض بﻮدجه
اﺧتصاص يافته به اين مﻮضﻮع با  ٥٠درصد كاهش روبرو بﻮده اسﺖ .اين در حالي اسﺖ
كه طبق برآوردهاي دولﺖ ،هزيﻨه رسيدگي به اين معضﻼت  ٦٦ميليارد پﻮﻧد در سال اسﺖ.
در سال گذشته طبق آمارهاي به دسﺖ آمده و ذكر شده در گزارش گاردين ،بهطﻮر متﻮسط
در هر  ٣٠ثاﻧيه يك ﺗماس ﺗلفﻨي اضطراري در مﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖهاي ﺧاﻧگي در بريتاﻧيا با
پليس اين كﺸﻮر به ثبﺖ رسيده اسﺖ .همچﻨين از سال  ٢٠١١ﺗا  ٢٠١٨ميﻼدي ﻧيز
سﻮءاستفادهها و سﻮء رفتارهاي ﺧاﻧگي با رشد  ٦٣درصدي مﻮاجه بﻮده و در مﻘابل ،ميزان
پيگردهاي قاﻧﻮﻧي اين دسته از ﺧﺸﻮﻧﺖها در سال گذشته ميﻼدي كاهش  ١١درصدي
داشته اسﺖ.1
از سﻮيي ديگر رشد پديده ﻧﻮظﻬﻮر زنكُﺸي در اروپا سبب شده اعتراضها به دولﺖهاي
اروپايي به دليل اﻧفعال در برابر اين بحران ،افزايش يابد .بر اساس گزارش دفتر آمار ملي
اﻧگليس ،ﺗعداد زﻧان و دﺧتران به قتل رسيده از  ٢٢٠مﻮرد در سال  ٢٠١٨به  ٢٤١مﻮرد در
سال  ٢٠١٩افزايش يافته اسﺖ .اين رقم ﻧﺸان دهﻨده رشد قرباﻧيان پديده قتل زﻧان براي
دومين سال متﻮالي در اﻧگليس اسﺖ كه از سال  ٢٠٠٦ﺗاكﻨﻮن بيسابﻘه بﻮده اسﺖ.
رشد  ١٠درصدي مﻮارد زنكﺸي در اﻧگليس در بازه زماﻧي  ١٢ماهه مﻨتﻬي به ماه مارس
 ،٢٠١٩زﻧگ هﺸدار را براي زﻧان مﻮاجه با ﺧﺸﻮﻧﺖهاي ﺧاﻧگي به صدا درآورده اسﺖ٤٠ .
درصد قرباﻧيان بزرگسال معادل  ٨٠ﻧفر آﻧان ﺗﻮسط همسر فعلي يا پيﺸين ﺧﻮد به قتل
رسيدهاﻧد كه در قياس با سال گذشته شاهد رشدي  ٦٣درصدي بﻮده اسﺖ.2
فرانسه
شبكههاي ﺧبري بي.بي.سي و يﻮروﻧيﻮز ،در مﻬرماه  ،١٣٩٨در مﻮرد اقدام ﻧمادين صدها ﺗن
از زﻧان در شﻬر پاريس كه به حالﺖ مرده با هدف جلب ﺗﻮجه جامعه و مﻘامات كﺸﻮر به
1. https://www.theguardian.com/society/2019/dec/28/domestic-violence-kills-15-times-asmany-as-terrorism-in-britain
2. https://www.expressandstar.com/news/uk-news/2020/02/13/number-of-female-homicidevictims-at-highest-level-since-2006/
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ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧاﻧگي عليه زﻧان بر روي زمين دراز كﺸيدﻧد ،گزارشي را مﻨتﺸر كرده اسﺖ.
معترضان در اين اقدام ﻧمادين ﻧام هر كدام از قرباﻧيان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧاﻧگي در فراﻧسه را در
دسﺖ داشتهاﻧد و يكبهيك روي زمين افتاده و سپس از جاي ﺧﻮد بلﻨد شده و فرياد
زدهاﻧد“ :ﻧه يكي ديگر”.
برﺧي ﻧﻬادهاي محلي ﻧيز آمارهايي را مبﻨي بر كﺸته شدن بيش از  ١٢٠زن در فراﻧسه در
ﻧتيجه مستﻘيم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧاﻧگي از ابتداي سال  ٢٠١٩ﺗا اواسط سال جاري ميﻼدي ارائه
دادهاﻧد .وزارت كﺸﻮر فراﻧسه ﻧيز آماري را در مﻮرد قتل زﻧان از سﻮي شريك زﻧدگي فعلي
يا سابقشان در سال  ٢٠١٨ميﻼدي ارائه داده و اين مﻮارد را  ١٢١ﺗن به ثبﺖ رساﻧده اسﺖ.
ﻻزم به ذكر اسﺖ كه در سال  ١٣٠ ،٢٠١٧زن و در سال  ٢٠١٦ميﻼدي  ١٢٣ﻧفر به دسﺖ
همسر يا شريك زﻧدگي ﺧﻮد كﺸته شدهاﻧد.
از اقدامات اﻧجام شده ﺗﻮسط دولﺖ فراﻧسه ميﺗﻮان به برگزاري مجمﻮعه ﻧﺸسﺖهايي در
سراسر كﺸﻮر با مﻮضﻮع “مبارزه با ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧاﻧگي” بهعﻨﻮان ﻧخستين اقدام اﻧجام گرفته
در راستاي حل اين معضل در سال ميﻼدي  ٢٠١٩اشاره كرد .همچﻨين دستگاه قضايي
فراﻧسه ،به در پيش گرفتن رويكردي سخﺖگيراﻧهﺗر در برابر وقﻮع جرائم مرﺗبط با
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧاﻧگي اقدام كرده اسﺖ ،بهطﻮريكه شمار پروﻧدههاي باز شده درباره ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧاﻧگي ،حتي بدون ثبﺖ شكايﺖ از سﻮي قرباﻧي افزايش يافته اسﺖ.
در همين راستا شبكه ﺧبري يﻮروﻧيﻮز ،در اواﺧر سال  ،١٣٩٨در گزارشي از افزايش
ﺧﺸﻮﻧﺖ هاي ﺧاﻧگي در فراﻧسه گزارشي را مﻨتﺸر كرده اسﺖ .در اين گزارش به ﺗعداد زﻧان
به قتل رسيده بر اثر ﺧﺸﻮﻧﺖهاي ﺧاﻧگي از ابتداي سال ميﻼدي  ٢٠١٩كه به  ١٣١ﻧفر
رسيده اسﺖ اشاره گرديده كه اين آمار در قياس با آمار سال گذشته ميﻼدي  ١٠ﻧفر اضافه
گرديده اسﺖ.
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ازاينرو مجلس سﻨاي فراﻧسه و دولﺖ اين كﺸﻮر ،به پيگيري طرحهايي در راستاي كاهش
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧاﻧگي 3پرداﺧتهاﻧد و دولﺖ فراﻧسه با اذعان به “شكسﺖ جمعي” و “ﻧاكارآمدي”
در مﻘابله با ﺧﺸﻮﻧﺖ عليه زﻧان در اين كﺸﻮر اعﻼم كرده اسﺖ كه اقداماﺗي چﻬلگاﻧه را در
جﻬﺖ بﻬبﻮد اين وضعيﺖ در دستﻮر كار ﺧﻮد قرار ﺧﻮاهد داد.
با ﺗﻮجه به ﺧﺸﻮﻧﺖهاي ﺧاﻧگي عليه زﻧان در اين كﺸﻮر ﻧﻬادهاي حامي حﻘﻮق زﻧان
ﺗظاهراﺗي را با حضﻮر دهها هزار ﺗن در شﻬرهاي بزرگ فراﻧسه در اعتراض به ﺗداوم اين
وضعيﺖ و “كمكاري و اهمال دولﺖ” برگزار كردﻧد .گفتﻨي اسﺖ كه ﺗظاهركﻨﻨدگان در اين
راهپيمايي ﺧﻮاهان اﺧتصاص بﻮدجهاي يك ميليارد دﻻري براي مﻘابله با ﺧﺸﻮﻧﺖ عليه
زﻧان شده بﻮدﻧد.
يﻮروﻧيﻮز در گزارش ﺧﻮد به اظﻬارات ادوارد فيليپ ،ﻧخسﺖوزير فراﻧسه ،در  ٤آذرماه
 ،١٣٩٨در كﻨفراﻧس مطبﻮعاﺗي ،مبﻨي بر ،برشمردن اقدامات در دسﺖ اجرا در اين راستا ﻧيز
اشاره كرده اسﺖ .برﺧي از اين اقدامات ،ازجمله ايجاد يك ﺧط ﺗلفن ويژه با شماره ٣٩١٩
بهصﻮرت  ٢٤ساعته براي  ٧روز هفته ،مختص كمك به قرباﻧيان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧاﻧگي ،سلب
حق حضاﻧﺖ و كفالﺖ از پدر در صﻮرت ارﺗكاب وي به قتل همسرش و ايجاد  ٨٠دفتر
امداد اجتماعي ،عﻼوه بر  ٢٧١دفتر كﻨﻮﻧي در كميسارياهاي پليس ،ﺗا سال  ٢٠٢١ميﻼدي
ميباشد .ﻧخسﺖوزير فراﻧسه همچﻨين به اﺧتصاص مبلغ  ٣٦٠ميليﻮن يﻮرو ،جﻬﺖ مبارزه با
پديده ﺧﺸﻮﻧﺖ عليه زﻧان در سال جاري ميﻼدي  ٢٠٢٠اشاره كرده اسﺖ.
قابل ذكر اسﺖ در ابتداي سال  ١٣٩٩و همزمان با شيﻮع فراگيري بيماري همهگير كﻮويد
 ،١٩شبكه ﺧبري يﻮروﻧيﻮز ،از افزايش ﺧﺸﻮﻧﺖهاي ﺧاﻧگي در فراﻧسه همزمان با اجراي
مﻘررات قرﻧطيﻨه گزارشي را مﻨتﺸر كرده اسﺖ و اظﻬارات كريستﻮف كاستﻨز ،وزير كﺸﻮر
فراﻧسه ،در ﺧصﻮص افزايش بيش از  ٣٠درصدي مﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧاﻧگي در اين كﺸﻮر را

3.https://farsi.euronews.com/2019/11/13/number-of-women-victims-of-domestic-violence-infrance-has-increased-with-two-more-murders?utm_ source=newslet ter&ut m_ medium
=fa&utm_content=number-of-women-victims-of-domestic-violence-in-france-has-increasedwith-two-more-murders&_ope=e yJndWlkIjoiZTAxMWVm
YjZhZjY1ZjkxMGQyNjdmZmU2N Dc0YWEzZTUifQ%3D%3D
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در روزهاي شيﻮع كروﻧا و اجراي طرح قرﻧطيﻨه جﻬﺖ مﻘابله با شيﻮع بيﺸتر ويروس كﻮويد
 ١٩مطرح ﻧمﻮده اسﺖ.
گزارشهاي مستﻨد در ﺧصﻮص افزايش  ٣٢درصدي ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧاﻧگي در مﻨاطق ﺗحﺖ
ﻧظارت ژاﻧدارمري و  ٣٦درصدي در پاريس در اين گزارش آورده شده اسﺖ .البته گفتﻨي
اسﺖ كه اين آمار ،كل فراﻧسه را شامل ﻧميشﻮد چرا كه مﻨاطق ﺗحﺖ ﻧظارت ژاﻧدارمري در
اين كﺸﻮر ﺗﻨﻬا شامل شﻬرهايي با جمعيﺖ بيش از  ٢٠هزار ﻧفر اسﺖ.
يﻮروﻧيﻮز در اين گزارش به اجرايي شدن اقداماﺗي جديد جﻬﺖ كمك به قرباﻧيان ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧاﻧگي در زمان قرﻧطيﻨه ،ازجمله ﻧصب “دستگاه هﺸدار” در داروﺧاﻧهها ،اطﻼع يافتن
پليس از اين مﻮارد و قرار گرفتن آن در “حالﺖ اضطراري” و همچﻨين اشاره با امكان
ﺗماس با شماره ﺗلفن  ٣٩١٩براي درﺧﻮاسﺖ كمك از سﻮي قرباﻧيان اشاره كرده اسﺖ.4
 با گذشﺖ ماهها از شيﻮع بيماري كﻮويد  ،١٩فراﻧسه همچﻨان بيﺸترين ﻧرخ ﺧﺸﻮﻧﺖهايﺧاﻧگي عليه زﻧان را در بين ديگر كﺸﻮرهاي اروپايي به ﺧﻮد اﺧتصاص داده اسﺖ.
بهگﻮﻧهاي كه شبكه ﺧبري يﻮروﻧيﻮز ،در مردادماه  ،١٣٩٩مجدداً گزارشي را در اين
ﺧصﻮص مﻨتﺸر كرده اسﺖ و افزايش اين ﺧﺸﻮﻧﺖهاي ﺧاﻧگي را  ٢٥درصد در فراﻧسه
بيان ﻧمﻮده اسﺖ.
اين رشد  ٢٥درصدي آمار زﻧاﻧي اسﺖ كه ﺗﻮسط شريك زﻧدگي فعلي يا قبليشان در سال
 ٢٠١٩ميﻼدي در فراﻧسه به قتل رسيدهاﻧد و شامل  ١٤٦زن ميباشد كه وزارت كﺸﻮر
فراﻧسه بر اساس پژوهشهاي پذيرفته در مﻮرد مرگهاي ﺧﺸن در ﺧاﻧﻮاده آن را مﻨتﺸر
كرده اسﺖ.
بر اساس اين پژوهش ،بهطﻮر متﻮسط يك مرگ در هر دو روز به ثبﺖ رسيده اسﺖ و
همچﻨين  ٨٤درصد قرباﻧيان به زﻧان اكثراً داراي مليﺖ فراﻧسﻮي و سﻨين بين  ٣٠ﺗا  ٤٩سال
يا  ٧٠سال به باﻻ اﺧتصاص داده شده اسﺖ .همچﻨين  ٨٨درصد قاﺗﻼن را هم مردانِ در
اكثر مﻮارد مثال ،داراي مليﺖ فراﻧسﻮي و سﻨين بين  ٣٠ﺗا  ٤٩سال ﺗﺸكيل ميدهﻨد.
4. https://farsi.euronews.com/2020/03/28/domestic-violence-cases-jump-30-during-lockdownin-france
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عﻮاملي همچﻮن بيماري يا سن باﻻ بهعﻨﻮان علﺖ اين قتلها و درعينحال به وقﻮع پيﻮستن
يكسﻮم اين قتلها بين زوجهاي داراي اﺧتﻼف و  ٢٠درصد بين افرادي كه مﻮضﻮع
جدايي آنها مﻮرد قبﻮل واقع ﻧﺸده و به وقﻮع پيﻮستن يكسﻮم قتلها ﺗحﺖ ﺗﺄثير الكل و
مﻮاد مخدر ذكر گرديده اسﺖ.
در قتلهايي كه بر اساس ﺧﺸﻮﻧﺖهاي ﺧاﻧگي در فراﻧسه صﻮرت ميگيرد از سﻼح سرد
براي اﻧجام  ٣٦درصد قتلها و سﻼح گرم براي  ٢٤درصد آنها استفاده شده اسﺖ و ﻧكته
ديگر در اين پژوهش اين اسﺖ كه يكچﻬارم قاﺗﻼن ،يعﻨي  ٤٨ﻧفر از آنها پس از ارﺗكاب
قتل ﺧﻮدكﺸي كردهاﻧد.
در اين پژوهش آمده اسﺖ كه پيﺸاپيش  ٤١درصد از زﻧاﻧي كه كﺸته شدهاﻧد در معرض
برﺧي از ﺧﺸﻮﻧﺖهاي جسمي و رواﻧي در دوران زﻧدگي ﺧﻮد قرار گرفتهاﻧد و درعينحال
ﺗﻨﻬا اقدام  ٢٦درصد از آنها به ﺗﻨظيم شكايﺖ در اين زميﻨه مﻨجر گرديده اسﺖ .همچﻨين
يكپﻨجم زﻧاﻧي كه ﺧﻮدشان مرﺗكب قتل شدهاﻧد قرباﻧي ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧاﻧگي بﻮدهاﻧد .اين در
حالي اسﺖ كه ﺗﻨﻬا دو ﺗن از قاﺗﻼن ﺗحﺖ ﻧظر قضايي بﻮدهاﻧد.
در اين پژوهش آمده اسﺖ كه يكچﻬارم قاﺗﻼن جﻬﺖ اعمال ﺧﺸﻮﻧﺖ عمﻮمي و  ١٧درصد
جﻬﺖ اعمال ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧاﻧگي براي پليس و ژاﻧدارمري شﻨاﺧته شده بﻮدﻧد.5
استراليا
ﺧﺸﻮﻧﺖ عليه زﻧان بهعﻨﻮان يك مﺸكل جدي و گسترده در استراليا شﻨاﺧته ميشﻮد و
ﺗﺄثيرات عظيم فردي و اجتماعي و هزيﻨههاي اجتماعي بسياري دارد .بر اساس آمار “دفتر
آمار استراليا” ،ﺗﻘريباً از هر  ٣زن استراليايي يك زن ﺧﺸﻮﻧﺖ جسمي را ﺗجربه كردهاﻧد و
ﺗﻘريباً يكپﻨجم از آنها ﺧﺸﻮﻧﺖ جﻨسي را ﺗحمل كردهاﻧد.
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. https://per.euronews.com/2020/08/17/25-increase-in-women-victims-of-domesticviolence-in-france-146-women-were-killed-in-one
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بااينحال در اين بين آماري كه بسيار مﺸﻬﻮد اسﺖ ،رواج ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧاﻧگي و قتل زﻧان
ﺗﻮسط مردان در استراليا اسﺖ؛ بهطﻮر متﻮسط ،هر هفته يك زن در استراليا ﺗﻮسط شريك
مرد فعلي يا سابق به قتل ميرسد.
در حﻘيﻘﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ عليه زﻧان ﺗﻮسط مردان استراليايي ،بزرگﺗرين عامل ﺧطر سﻼمتي
براي زﻧان  ٢٥ﺗا  ٤٤ساله اسﺖ؛ در سالهاي  ٢٠١٤ﺗا  ،٢٠١٨مردان در  ٨٠درصد
قتلهاي ﺧاﻧگي در استراليا ،زﻧان را به قتل رساﻧدهاﻧد و بهطﻮر متﻮسط از هر سه زوج ،يك
زوج دچار ﺧﺸﻮﻧﺖهاي ﺧاﻧگي هستﻨد.
همچﻨين طبق آمار مﻨتﺸره از سﻮي ﻧﻬاد دولتي دفتر آمار استراليا ،از هر  ٦زن استراليايي،
يك ﻧفر ﺧﺸﻮﻧﺖ جسمي يا جﻨسي ﺗﻮسط همسر ﺧﻮد را ﺗجربه ميكﻨد و از هر  ٤زن ،يك
زن استراليايي ﺗﻮسط شريك زﻧدگي ﺧﻮد مﻮرد سﻮءاستفاده عاطفي قرار ميگيرد.6
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