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در ﻣﺎرچ  2014ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم .ﻫﺪف در »ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺒﺎدل ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و روﺳﯿﻪ« ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻀﻮ
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و راهﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻮد .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ،ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﺮ ﭘﻨﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ اداره ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و
.ﻧﯿﮋﻧﯽ ﻧﻮوﮔﻮرود و ﻣﺴﮑﻮ ،دوﻧﺎ – ﻧﺎ – روﺳﺘﻮف ای درﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ از ﺑﺪﻧﻪ دوﻟﺖ
در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﺟﻮاﻣﻊ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
از ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﮔﺎه اﺳﺖ .دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﺟﺘﻤﺎع در ﺣﺎل ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺣﺎل ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ،
ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪای زن ﺳﺘﯿﺰی و ﻧﻈﺎم ﭘﺪر ﺳﺎﻻری را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده – ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان زنﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در روﺳﯿﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن زﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﻣﻔﻬﻮم
ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺿﺪﯾﺖ دارد .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ،ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران و ﻓﻌﺎﻻن در ﺣﺎل ﺑﺮداﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺎمﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی روﺳﯿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﺰت اﻧﺴﺎﻧﯽ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺗﺎﺛﯿﺮات وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﺰار ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل« ﺧﺼﻮﺻﯽ زﻧﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮده ،اﻣﻨﯿﺖ و ﻋﺰت اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﺎن را ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .روﺳﯿﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ،روﺳﯿﻪ ﻧﻤﯽ»ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن وﯾﻦ« آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ  18و ﭘﺮوﺗﻮﮐﻞ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ »ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﮐﻨﺪ ﮐﻪﻋﻨﻮان ﻣﯽ »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه زﯾﺮ ﭘﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻨﺪ دوم
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺤﺎی« ﻫﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره 19ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﺳﻮی اﻓﺮاد و دوﻟﺖدوﻟﺖ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ« داﻧﺪ .ﺑﻨﺪ ﺳﻮم ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺟﺪی ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯽ»ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﻫﺎی ﻻزم ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری را ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺎم« ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ »ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
 .ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن»ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد را ﺑﺮدارﻧﺪﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادی
ﻧﯿﺰ دوﻟﺖﻫﺎ را در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﻠﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽداﻧﺪ و از آﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﺎن راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،روﺳﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از زﻧﺎن در اﺟﺘﻤﺎع ،ﮐﻪ در ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در
آن رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ.

ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺸﮑﻞ
دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﮐﻪ زﻧﺎن روس از آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ،ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ آﻣﺎر را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی  2200ﻧﻔﺮ در  50ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در روﺳﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 70 ،درﺻﺪ زﻧﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن
دﺳﺖ ﮐﻢ ،ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ )ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ رواﻧﯽ( ﻗﺮار دارﻧﺪ 36 .درﺻﺪ از اﯾﻦ زﻧﺎن ﻫﻢ از آزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻫﻢ
از آزار روﺣﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود  1400زن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر دو ﺳﻮم ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ در روﺳﯿﻪ را
ﺣﺪودا  36000زن روس ﺑﻪ ﺻﻮرت روزﻣﺮه از ﮔﯿﺮﻧﺪ.دﻫﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  40درﺻﺪ از ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ در ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﮐﺘﮏ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن زﻧﺎن روس ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن  2.5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل در آﻣﺮﯾﮑﺎ و 5
 ،روﺳﯿﻪ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ»ﮔﺮوه ﺑﯿﺴﺖ« در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎی »روﯾﺘﺮز -ﺑﻨﯿﺎد ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن« در ﮔﺰارش ﺳﺎل  2012ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ،روﺳﯿﻪ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭼﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﺰارش
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ از ﭘﻠﯿﺲ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻠﯿﺲ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ،از زدن اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﺿﺎرب ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺟﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻌﻤﻮﻻ
در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و از زﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺿﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺴﺮان ﭘﻠﯿﺲ ،ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﺷﮑﺎﯾﺖ زﻧﺎن ،از آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺳﺎزش ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﺎزش ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﺎزش ﮐﺮدن اﺳﺖ ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدن
و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی زن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ زن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد ﮐﻪ از ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .زﻧﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮی ﻣﺮدان ﻣﻮرد
ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ .اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ روی
زﻧﺎن ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪی وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮ  10ﭘﺮوﻧﺪه 9 ،ﭘﺮوﻧﺪه
ﺑﺎ ﺳﺎزش ﺻﻮری ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺣﮑﺎم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮای دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺿﺎرب از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ روﺳﯿﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺎدهای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮد را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ زن ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺒﻮدن
ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در روﺳﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در روﺳﯿﻪ
دادﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮب و ﺟﺮح ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری از
اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎرات دادﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻨﺪ ) 112وارد ﮐﺮدن
ﻋﻤﺪی آﺳﯿﺐ ﻣﺤﺪود(؛ ﺑﻨﺪ ) 115وارد ﮐﺮدن ﻋﻤﺪی آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ( و ﺑﻨﺪ ) 116ﺿﺮب و ﺟﺮح( در ﻗﻮاﻧﯿﻦ روﺳﯿﻪ ﻣﻮرد دادرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﻣﻮرد دادرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮای دادرﺳﯽ ﻓﺮدی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ دادﺳﺘﺎن را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ داﻧﺶ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ داﻧﺶ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و وﮐﯿﻞ
ﺗﺴﺨﯿﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺟﺎع دادهﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺧﻮد وزارت ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ  97درﺻﺪ ﭘﺮوﻧﺪه رﺳﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
در روﺳﯿﻪ ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﺿﻄﺮاری ﺑﺮای زﻧﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ 97 .درﺻﺪ اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد را از ﺷﻬﺮداریﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و در »ﻣﻬﺮ ﺛﺒﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ« ﯾﺎ »ﭘﺮوﭘﯿﺴﮑﺎ« دارای
ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از آﻧﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎهﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﻮاب دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ  140ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺗﺨﺖ
ﻫﺎ ﭘﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ  8ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮ دارد ،و ﻫﺮ ﺷﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﺨﺖﺧﻮاب در ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک  2200ﺗﺨﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎهﻫﺎ در روﺳﯿﻪ ،زﻧﺎﻧﯽ را ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺮ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮد راه دﻫﻨﺪ ،ﺳﺮﭘﻨﺎه
داﺷﺘﻦ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ ﺑﻮدﺟﻪ از ﺷﻬﺮداری ﻣﯽﺷﻮد.
دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮد اﯾﻦ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺪتﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اداره ﻣﯽ دوﻟﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﻣﺤﺪودﻧﺪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم ﺑﺮای آﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،از اﯾﻦ رو ،اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﮑﯿﻪ دارﻧﺪ.
ﮔﺎمﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ ،ﮐﻮر ﺳﻮﻫﺎی اﻣﯿﺪی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪﮐﯽ در ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﺮﭘﻨﺎهﻫﺎ،
ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺮای ﮐﺸﻮری ﺑﺎ  140ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ،
ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  23ﺳﺮﭘﻨﺎه در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ روﺳﯿﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺤﺮان ﺑﺮای
زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ دارای  80ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب اﺳﺖ ،در ﻣﺎرچ  2014ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺎه ﻣﺎرچ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺤﻠﯽ

 ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖﻧﯿﮋﻧﯽ ﻧﺎوﮔﻮرود اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ اﺗﺎق ﺧﻮاب در ﻧﯿﮋﮔﺮودﺳﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ«
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در روﺳﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ روﺳﯿﻪ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﻧﯿﮋﻧﯽ ﻧﺎوﮔﻮرود اﻧﺪ .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ درﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن دادهﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ رﺳﺎﻧﻪدر ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﺒﺮی وﺑﻮدﯾﻢ ،ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﺎ و ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن روس ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ از ﺳﻮی رﺳﺎﻧﻪ دون – ﻧﺎ – روﺳﺘﻮف
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻼش دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪی آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﮐﺎر ﻣﺪاوم ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺰرگ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻗﺘﻞ در ﻣﯿﺎن
زوجﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺎری داوﺗﯿﺎن و اﻟﮑﺴﯽ ﭘﺎرﺷﯿﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎم ﺷﺎﯾﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎل  2013ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن،
ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺪرال در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دو وﮐﯿﻞ و وﮐﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺎدی در دادرﺳﯽﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﺎر ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺮ وﮐﻼ ،وﮐﻼی ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﻣﺠﻠﺲ دوﻣﺎی روﺳﯿﻪ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارت ﮐﺎر و ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ روی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی دارد ﺗﺎ ﻣﺠﺎزات ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ دادرﺳﯽ ﺟﺰاﯾﯽ .در ﺻﻮرت
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺣﮑﺎم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،ﺗﺎ  18ﻣﺎه وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻗﻀﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﺎرب اﺟﺎزه
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﻮز داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺿﺎرب را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺿﺎرب دﺳﺘﻮر دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ داراﯾﯽﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و از ﺿﺎرب ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زن ،ﻣﺜﻼ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﺷﻮد ،را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .آزاردﻫﻨﺪﮔﺎن
و ﺿﺎرﺑﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺎزﭘﺮوری ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺿﺎرب از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮ ﺑﺎز ﺑﺰﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮﺑﺎزﭘﺮوری ﺑﺮای ﺿﺎرﺑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﺟﺒﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪآزار ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اداﻣﻪ دﻫﺪ ،اﯾﻦ دوره
ﮐﺸﻮر ﺷﺮوع ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻮﻇﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ،ﭘﯽﮔﯿﺮی
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪﻫﺎی  115و  116ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاﯾﯽ روﺳﯿﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و دادﺳﺘﺎن اﺧﺘﯿﺎر
ﺷﻮرای« دادرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ در اواﯾﻞ ﺳﺎل  2014ﺑﻪ وزارت ﮐﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪ .در ﺟﻮﻻی ﺳﺎل ،2014
ﻫﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖای ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﮐﻪ در آنﺟﻠﺴﺎت وﯾﮋه »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﺟﻠﺴﻪ ،ﺷﻮرا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻣﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ داوﺗﯿﺎن و ﭘﺎرﺷﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ وزارت ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺨﺸﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺤﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺴﺎزد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،دوﻣﺎی روﺳﯿﻪ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
 ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص»ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات روﺳﯿﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﺑﻨﺪﻫﺎی  2و  .3اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن روﺳﯿﻪ ﺑﺎ
ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان در ﺻﻮرت ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ ( روﺳﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﻦ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (aو f) 5ﺑﻮد .ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ ) 2
ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻣﻨﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات ﯾﺎ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
در ﺳﺎل  ،2010روﺳﯿﻪ »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺎﻧﺎت آﺧﺮ روﺳﯿﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭼﻬﻞ و ﺷﺸﻤﯿﻦ
ﮔﯿﺮی در ﺑﺮای ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن ﭘﺎﺳﺨﺶ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از آن ﮐﺸﻮر ﺟﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮا
ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻨﺴﯿﺖ« »،ﻣﺮﮐﺰ آﻧﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد اﻣﺴﺎلﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺳﺎزﻣﺎن« و »ﺷﺒﮑﻪ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ« »،ﻧﻮﮔﻮرود
اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﯿﻦ »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« روﺳﯿﻪ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ
دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در آﮔﻮﺳﺖ  2014ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف اﺳﺖ ﮐﻪ
دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﺎراﮔﺮاف ،اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ از ﺳﻮی ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و در دوﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺷﺎره
ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎراﮔﺮاف ﻣﯽ »ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺟﻠﺴﻪ وﯾﮋه
ﻧﻮﯾﺲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺰارش ﺳﺎل  ،2010در ﻓﻮرﯾﻪ
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ﺗﻤﺎس »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن«  ،2014ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﮔﺮﻓﺖ و از ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻗﺮاری
را ﻧﯿﺰ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ارﺗﺒﺎط از آن ﺳﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  6.2اﯾﻦ
»ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﭘﺮوﺗﮑﻞ روﺳﯿﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه زﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪهای ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ ،رای ﺧﻮد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف )ﺷﺎﮐﯽ و
ﮐﺸﻮر( اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ،7.4روﺳﯿﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ زﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ و اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ  18اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن »ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﻤﯿﺘﻪ«
روﺳﯿﻪ را دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ اﺟﺒﺎری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ.

زﻧﺎن ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ،ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﻮدﮐﺎن؟
اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در روﺳﯿﻪ ﭼﻨﺪان ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در آن ﮐﺸﻮر
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪای از ادارات  ،ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎ ،اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و روﺷﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ.
)ﻟﺒﺨﻨﺪ( وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﻧﻈﺮ »اوﻟﯿﺒﮑﺎ« ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﯿﮋﻧﯽ ﻧﻮوﮔﻮرود ﻣﺜﻼ در
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻬﺮداری اداره ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن در ﺣﺎل ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ در ﺑﺤﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ،رواﻧﺸﻨﺎس ،ﻫﻨﺮ درﻣﺎﻧﯽ ،ﭘﺮﺳﺘﺎر ،وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن ،اﺗﺎق ﺑﺎزی ،اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ،ﻣﻌﻠﻢ
ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻏﯿﺮه وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ،ﻣﺪارس ،دادﮔﺎه
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽ »ﯾﮋﮔﺮودﺳﮑﯽ« ﮐﻨﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺤﺮان زﻧﺎن
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﻮرد
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
)ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺿﺎرب( اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺑﺮوﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ دﻟﮕﺮﻣﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺪود
 ،ﻣﺎ»ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ در اﯾﻦاﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﮕﺮان
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﭘﯿﺶ« ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدک ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار
ﺑﻪ وﺿﻮح اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،دون-ﻧﺎ -روﺳﺘﻮف در »ﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﭘﺲ او ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺎدر ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﯾﮏ زن ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﯾﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت او از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ واﻗﻌﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در روﺳﯿﻪ ﺗﻼش زﯾﺎدی
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ،ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آوردن و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی زﻧﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن در
 ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻓﻖ»ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﺑﺮاﺑﺮ دوﻣﺎی روﺳﯿﻪ و ﺑﺎز ﺷﺪن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻋﻠﯿﻪ روﺳﯿﻪ در ﮐﻤﯿﺘﻪ
روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﻓﺸﺎر روز اﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺮ روﺳﯿﻪ وارد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ روش ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺟﺪی ﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮد.

