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  ی  و   :انن در اق ز و روا 

 و  ور و  – تد او ا ٓا اای ا د
دی ن

ر یو دور ز 

 ،د آوردو  1979 ل را در ری ا م  از ا   ،ا ار دا  ن  اره در انا

ان  از    ی ا   ا ای ب و  د  ر  رود. ا ر  ی زدی

     اق،  ی  ادی و ء ی    رم ی   ، و   ی

 و ادی اه  ری  ه را  ده ا .1ت و د ی  اان از ات ر ری

 ا ل 2009 و "اب " آن   ای ا ا  ای  ب، از و ی دی ار روزا ه و

 زه ای را  ی  دی وی ا  ع ا .  در را  ن  ن و  ن

.د   رو  ی ل را در ور ان واز اا    د آوردهو

در  ای ر  ه ، ا ر در ل  37ل   ر  ی  ده ا. اان  ان

  از  %70 در ز 30  ل  .  50% دان در داه  زن     ،ود %65

 ق آن ن ور زا  ن رخ داده از  در ر ی  .  ر رغ ا از   از آن

ن  ای  اان   . ر ص در د  ا ی در   ، روان، ن
2.ٓا  ر  ان ا و  

وری   ا ی در اان

.ه آد او  ناا ی در ا  در  ی  ات و ،ر در  ت ری از ف 

دارو  د  و     ،  ه ناز زا  ل ان  ،اندر ا او ی در ا 

 ، ،عد    ده  1968 ل در  ا    ا . لد د ا را ی روا ا و

 ر داد.3 ا  را  ت و ا  از ای و  انا .دا  ا  اه  ی، و

 و ، ه ار   .  ی در ا ف را (   ود 4.2% از) ررد د 40

ود ا  ر  ا  ز در      ا  ، ا  ز 76 ای زن و  72ای دان در

 د را در ی از 96% دارو   داد  را دارو  ی از  انا ،     .ا  

،د دارر و ن در    1.1  0.5    1000  4 در.  ررد د 1.2 ود 

 ان ا  ه  زن     و  ر ی  د  س ا 5.ا  ،ف

 آن در ی در ا  و ورو  د  ن انا ،او ی در ا در  ی 

.  ا  رو ی در ز  ل ر در     ، ای

وری   روان در اان

 روان   در     اری او و  ر   ا ی در در اان ه

  ،  هد د   در   و  ی  ،ا   روان  ای  ،  .ا
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 روان  ف را    3% از  انا .   د را  داده او  د  روان 

   از  رٓا  ا و  د روان  لا   داده  6.(ن 1.200.000.000 ) 

 روان ر  لان از ادان در ا 15% از  %7.3  ن و26% از ز  %14   د  ن   داده ا .

. ا آر و ارم  ای ااد ی  65ل س   و  32% و  ای آن     ه  ر

 اا ا 1.8 ل آن راو ا   روان  لای ا را  ری .ود 43% ا و در  ه ان

د . زده  د  ود  7ن  از دم اان از ال  روان ر       ر    د داده

 ه ری د    اندر ا ، ر  .  د  ای   ر  ،   ی
7.  ار روان  ا   دان ا ن دوروان، ز  رهارش در  ی رو ر  ، 

 ل  ای در ا  ،روان      د ،  ارد ا  انروان در ا   ت

)  از   اد  ر  و ،رو  در و  ،ه ص دادهروان ا  رهدر ٓا 

 28ن    (ر ده  و ارا دن آزش ده ا ی او    .    درن

  ی ن ود دارد،  ود دارو ی روان دان  ای  از    %53ا   رده دارو در

  ود 2-4% دد  روزا د دار.8 ادم رگ ی  ارا دن  روان و ن ا ی

100.000  د دارد. درروان و  دٓا   د  ی، و ا   در رو  در او

2 ،1.2 روا )   انا ا ی  از   د داردروان و  ندر  61 ود 

 ر  نای در در  ر   ران ت100.00). ا  ر در 7.8 س وروا  س، 10.7 دروا
9.    ود 1 در 100 از در   

. روان     ا     ای  ی را د  انروان ا   

   .دار  نو در     ود د  ری ت   ی رو

 ی  و  ت  ی ندر ی در در در و  ری از آن  دارد  ن  ز روان

 ای ید  ان  اه ا روان دار  تا   آن  ن    ،وه  . 

 . در  ر از را    ا ،   از  از آن  اس  ،رد  وا ن،
10.د  ا  روان  ت   ا  از  و

 ی  روان  زن در اان

زن  %49.6 اان را   د و  روان آن   ی    را     آن   ان

او ان و  دن دن ح  11. ا  ، روان زن  را در اده  و اع آن اد

  . ارش  از 25% زن (36% در  ،ان)   ال  روان روو ، ا  از ا ی
در ز ا ا   او ا ای ر و اع  د.12

   د ود دار  زن در اان  آن   . زن در اان از د و  ت، و  رای و

 در  ن ق ن و دا  عدر ا  آن  در دو  ،ل ا  ؛  ه ر وی در 

 دا  ی رن و ر   ی ا ر و  ن ای ا ا د دارد وو ا   دان 

  انروان در ا  تای ا ن راز  د داره و  ا  .را   را  آن  

 . او   ا  ه   د  زن را  دا  ی ا وی  دان ون

  ه ا و  آن  . دو ز  ط    و  آن  ز ی زن  د.

 ان او ی ی  روان زن در  د  ط    زن را   ار  د ود دارد
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 ن    و  ای ات  و   د. ا   ا    د ه، د ه و در
13. ر دا و   روان در  ر  ی رو ز    دا ا ه وزش دٓا   ا  ا

 ا در  .    روان  تای ا ن راز  د دارو و ا  ی ر ،وه 

 زن  ه ی ا    1 زن از 3 زن را   ار  د .ارش ی  ی   (IPV) در

ا . IPV ار ارد ز   ان  داده ر، ا ی د   د  ن   %36 ان

 از  ف  ی ر اری و در زن را ا  ،ی را رر   دا   ان اس در ا ای 

دا   و ا .   ان ران در ادو ز ر در  د داردو از ر  و ا ریر .  م و 

.    ،ده  ناز ز  ا  و   ن وز   از  د  ادا  دن

، ن داز ز ا در  د  زهدان ا  ، ارس در ی د ود    اندر ا  

و   د   ای   زن  آزش ار  و س  . ه ارا ن  از  رغ

ان و د ی  اب      اازه  س و        زن،  ص

 روان داز. ا  در  ا   دی      زن و    آن  را

.د  ار  رد ،ده  ه

 ان ران در اروان ز  ای   ر  ،دی و ای ا ر ،  ، ی  ،تا

ن در رز    ن ده ا ی د اری و     یی د ر ت از .ار داده ا 

ی ای ال ی  روان، در  ا  ات ااب  از  ردن، اد، و از د دادن
14.ورو  ه  تا   ا در  د  ده ر   وه ا  ،  

 ن را در روی، ز ا  و ق او ای  اوم س آور وا ا   نی از ز  

ت ی ای ات  روان ار  د .ا، ا ا  ز در       رد

. ص دادها  و  ار ر

م  ای ار  روان زن در اان

 ری را در دی، وا ،ا ، ه  ا آن و   ه ای  ای ده ای  راه 

 و ا ی ود ر در  ز  ا   د داره ای و ی  راه ،  .ارد دد و

. اان ادر ا    ر  روان و

   ز   ا .د   را  از و  و ا ر اندر ا  ی او ا 

رو  ا ا  . ااد  ی  ر ص در  ،ان، ن  ی ی در د و

ا دن ا  از ت  روان دار. ا  ی ص از زن در  ی ای IPV و ا اس زای

ادی و ا   آن  را در  ر ای  ن ات  روان ار  د     دن

.ر  ٓی ا و    ، اده آن و

ا  از    ل ده و در ش   ن دارگ ز  انرده در ا د  

. "ه روانن رد ار"    ن اوه از ز ا    ا آز    .د  ن را

و  از   روان ا ا ا  را روی "ره"  ارد  روی "ال". و    ت، دان

ا زن  ا در  دن از   د.
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 ی وه  آن .د  ار   انن را در از  ا ا روان و   ت ن درٓا  ف

وی  ا داد  داو  ط آز ، در   ی اام ا د، و  ارا دن

 ند ارا  ده، و    در  آن ز    د ا ری  ی او ا 

ا ی او  ری دا   ا  ا را  د و د  ا را اا داده، آ درره

.  را  نو در   ز روان و 

ا رود  ا   د از ا ن ا ی او را ر د و از  زن ا  از ظ ا ل

 اده      ف   ا ی در و زن در  را از   . ر ده و ارز ز

  ا در ا  ا  ام د  اا آن   در  ی از ال  روان  را  اد

 اد ر (  دو در اان ی     د و اد ر در  ز ان و  ری ی

 5  ا د  زده   اند در اان ا 15.  (   را  د  از  روان 

7 در  را در  د، و   ی  ر  ا ، و دو  ان     در اان

.ا اای ا ی را  ا ا   روان  د وا  ٓا   ش  ا ه و 

  روان و  تره اان دردر ا ی او ا ند ای ارا   ت  د درو

 .د  را ا  اوای و ، ، ای  ا ا    ی د ر  از 

  در دوره ی  روز ای ارا دن ا ی او در اان درره   روان ود دارد  آن  و دم را

و  از  و درن  و ی ا در زن ر ار  د 16.ان  ا ف از  ات ار

ای  ت  در اان اره د.

 ی د  اوای ا و اا ی اه  درن  و اد وه ی   ا  از ن

   دن ا   ا د ر ان از از   ،ا ه ا  ده دا  نز

روان ر  تاز ا  ز ای ا زم   ت و  ندر     نو در  از 

" "  زد  در ن رآو ا د   را ی او ا ن روی ارا  ر ه ا . ا را  

  ی در  ایزم را در ا ی ی و  از ر  و   ن را ش   دا

روان اد . داده  ای  دن د ا      رود   ا در درن  ت و
17.    

    د   اندر ا د  نز  ،را  ،(زن  و او) انا  ر ون ر

 ،نن ز روان در  تن او در  ای د  و ، دن ا   ،ٓا اای ا

IPV   ، اده از اد و اد . ا  ر  ا    ٓا ر  وزارت ا و

 ای   ب ای را  زن   دا   ،د ارا ا  زاده   ی دٓآن ا وز

. انروان در ا  ن وی ز  

ا ع   را ای   در  اا  د ای  روان ا    د  را از %3

 ره دردو   دا از  انا   در    نز .د اه آل ا ل ده 10% در ا 

د  دو دا  ا  روان  ن وز     ی  ری و ،  د  وارد 

 و ه ازش دٓا  ر   "ه روانن رد ن "اراز ز ر  .  و د ارا ا   

ا  را ای    و دن  ای ف  دم و  ا   ، زن را ر  ده

.    رت    ا    زد   از راه  را  و آن
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