از ﻫﺮ ﭘﻨﺞ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ
 Flickrﻋﮑﺲ:

ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮﺗﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ داری و دﯾﻦ ﻣﺪاری ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن رخ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ واروﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ دﯾﻦ ﮐﺮدهاﯾﺪ.
آذر ﻣﻨﺼﻮری ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭼﺮاﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﮔﻔﺖ :در ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮای
ﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل  1383در ﺧﺼﻮص ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﺳﭙﺮده و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه زﻧﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در آن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ از ﻫﺮ ﭘﻨﺞ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ را از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻨﺼﻮری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان ﻫﻢ اﻣﻀﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ واﮐﻨﺶ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﮐﺸﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ  35درﺻﺪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ  65درﺻﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه اﻃﻼع داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و از
 185ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن از ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  128ﻣﻮرد از ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت در
ﺣﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﻣﺪدﮐﺎری رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ .
وی اﻓﺰود :در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎز از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﮔﯿﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
وارد ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و رﺻﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺸﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻌﻀﻼت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻮزه زﻧﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل زﻧﺎن در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻤﻨﯿﺴﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد 36 :ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
اﻣﺎم)ره( ﮔﻔﺘﻨﺪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺪرات اﺳﺎﺳﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ
اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﻓﻘﻂ  8زن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ دارﯾﻢ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ درﺻﺪ از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ در اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺎن اﺳﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ زﻧﯽ در ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ،ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﻨﺼﻮری ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آﻣﺎر ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻨﮑﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﻀﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد زﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم)ره( ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺪرات ﻧﻈﺎم دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ وﺟﻮد دارد.

وی اﻓﺰود ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای ورود زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻗﺪرت ﺳﻬﻤﯿﻪ وﯾﮋه در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه زﻧﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ در آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ اﺳﺖ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺻﺪای ﯾﮏ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از رﭘﺮﺗﺎژﻫﺎی آﮔﻬﯽ ﺗﺎ ﺳﺮﯾﺎل ﻫﺎﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ درﺳﺘﯽ از
ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
ﻣﻨﺼﻮری اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﺪای از ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
…ﮔﺮی ووی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻘﺮ ،اﻋﺘﯿﺎد  ،روﺳﭙﯽ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﺣﻮزه زﻧﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اداﻣﻪ داد :ﻓﻘﺮ و اﻋﺘﯿﺎد از آن دﺳﺘﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد
ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﺴﯿﺎری از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای در ﻫﻢ ﺗﻨﺪﯾﺪه ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
ﻣﻨﺼﻮری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ،اﻓﺰود:
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﯾﮏ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راه ﺣﻞ
ﻣﻨﻄﻘﯽ و درﺳﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ آورد و در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻪ ﻧﺎم زن را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ اوﻻ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری آن ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی آن از ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در اﺳﻼم ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺪا اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ و اﻟﻤﻮﻣﻨﺎت ،اﻟﺼﺎﺑﺮﯾﻦ و اﻟﺼﺎﺑﺮات در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽ آورد
ﭼﺮاﮐﻪ ﻗﺮآن اﻋﺘﻘﺎد دارد در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺮاﺑﺮ و در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﺘﺮﻗﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎی ﻗﺮآن را
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ زن و ﻣﺮد را ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

