ﺑﻪ ﺳﮑﻮت در ﻗﺒﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﭘﺎﯾﺎن دﻫﯿﺪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر – وﯾﺪا ﺑﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎردر ﺳﺎل  2012ﮐﻤﭙﯿﻦ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد زﻧﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪ ،ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺮ ﻣﺎه را“ روز ﻧﺎرﻧﺠﯽ ”ﯾﻌﻨﯽ روز اﻗﺪام ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی آﮔﺎﻫﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﺮد.
ﻫﺎی ﺳﻨﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ”ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان“ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻠﯽ روز ﻧﺎرﻧﺠﯽ در ﺳﺎل ۳۱۰۲ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از:
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺬف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺎ ۰۱دﺳﺎﻣﺒﺮ،روز ﺑﯿﻦ – اﺟﻼس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻘﺎم زن را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ۵۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ
ﺑﯿﺶ از ۶۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺑﯿﺶ از ”ﺟﻬﺎن ﺧﻮد را در ۶۱روز ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﮐﻨﯿﺪ”ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ :روز ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ؛ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻗﺪاﻣﯽ
۰۵ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن و از ﻃﺮﯾﻖ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ،از آن اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻃﯽ اﯾﻦ ۶۱روز اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﻮی ﻓﻌﺎﻻن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻨﺴﺮت و ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺖﻫﺎ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ارﮐﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ؛ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی آﮔﺎﻫﯽ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
روز ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ :ﻣﺪارس اﻣﻦ ،ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﮐﺎر اﻣﻦ و اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ زن و دﺧﺘﺮ را در ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮارﺳﯿﺪن روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﺤﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺮوزدوﺷﻨﺒﻪ  24ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭼﻬﺎرم آذرﻣﺎه،
زﻧﺎن ،ﺑﺮ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﮑﻮت در ﻗﺒﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ و رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ» ،ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن« از ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،در ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم اﯾﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ و ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺮز ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ.
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از ﻫﺮ ﺳﻪ زن ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﻄﻌﯽ از زﻧﺪﮔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ از ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آزار«
»در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺗﻬﺪﯾﺪ در ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺑﯿﺶ از  200دﺧﺘﺮ در ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ رﺑﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﺘﺮاﻓﺎت واﺿﺢ
زﻧﺎن ﻋﺮاﻗﯽ در ﺑﺎره ﺗﺠﺎوز و ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ در ﻃﯽ درﮔﯿﺮی ﺑﻮده اﯾﻢ؛ دو دﺧﺘﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻫﻨﺪی ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و از
درﺧﺖ آوﯾﺰان ﺷﺪﻧﺪ و در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮارد ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﭘﺮدﯾﺲ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮔﺰارش
ﻧﺸﺪه و ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﺤﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﺮ ﺗﻼش
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ» .ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻮد را ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﮐﻨﯿﺪ« ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
در اداﻣﻪ ﭘﯿﺎم دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ :در اﻃﺮاف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣﭙﺎﯾﺮ اﺳﺘﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ
رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﮕﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰی آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد«
ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﻔﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﻢ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﺟﺮا در آورﯾﻢ و ﻗﯿﺎم ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر درﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ را ﻣﺤﮑﻮم ،ﺑﺮاﺑﺮی را در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺗﺠﺮﺑﻪ روزاﻧﻪ
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﯿﻢ.
زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﺮﮐﺎی واﻗﻌﯽ در ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی زﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ،اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺮدان ﺑﺮای زﻧﺎن ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ«
از ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽ آورد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮای اﯾﻔﺎ ﮐﺮدن دارﯾﻢ و اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ
اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﺟﻮاﻣﻊ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﯽ ﮐﯿﻔﺮﻣﺎﻧﯽ را
دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده و اﻓﮑﺎر و ﺳﻨﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺗﺸﻮﯾﻖ ،اﻧﮑﺎر و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 ،ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻ وردی ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﻬﺎرم آذر ﻣﺎه روز ﺟﻬﺎﻧﯽاﯾﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻧﻔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻣﺤﻮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ ﻣﻠﯽ ،آرﻣﺎﻧﯽ دور از دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ،ﮔﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺗﻮﺳﻌﺔ روزاﻓﺰون ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪد و ﺗﻨﻮع آزارﻫﺎ و ارﻋﺎب ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺠﺎزی ،ﮐﺎری و ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻓﺰوده و
ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ در ﺳﻪ ﺣﻮزة ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن وارد و ﺑﻪ آﺳﯿﺐ و آزار ﺟﺴﻤﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ،رواﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ«
»و ﺷﺮاﻓﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ زﻧﺎن را ﺧﺪﺷﻪ دار ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ روزﻣﺮه و اﻏﻠﺐ
ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﺎﺑﺠﺎ و ﮐﻼﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﺎن و روان زﻧﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و اراده و اﻧﮕﯿﺰة آﻧﺎن را ﻣﺤﺪود و ﻣﻘﻬﻮر ﺳﺎزد.
ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎنِ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺔ ﻓﻬﻤﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ از آﻣﻮزه ﻫﺎی ﺳﻨﺖ و«
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺬﻫﺐ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﺎﯾﺔ ﺳﻨﮕﯿﻦ آن از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﯽ و ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
واﺳﻄﺔ ﺗﮑﺮار و ﺗﺪاوم ،ﮔﺎه ﺑﻪ رﻓﺘﺎری ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﻄﺔ آﻣﺎرﻫﺎ و ارﻗﺎم و »ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ از آﻧﻬﺎ ،ﻻزﻣﺔ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎﺳﺖ ،وارد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را دﺷﻮارﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭼﻨﯿﻦ روزی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ درﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﮔﺰارش
زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از ۳۰۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن دﻧﯿﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زن ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
( ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن زن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪUNDPﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )
ﺳﻤﺖ ﻓﺤﺸﺎ ﺳﻮق داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﮐﺎﻧﺎل ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﺠﺎرت اﻧﺴﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ۰۶درﺻﺪ از زﻧﺎن ﺟﻬﺎن در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ.
از ﺳﺎل ۱۸۹۱روز ۵۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﻫﻨﻮز در ۵۳ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﺶ از ۳۰۶ﻣﯿﻠﯿﻮن زن در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ

ﻧﻤﻮدن ﻣﻔﺎدی ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺣﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ را ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮده و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻗﻮﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن
در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﺪه و ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﺮ داﺷﺘﻪ و از زﻧﺎن
ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

