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آﯾﺪا ﻗﺠﺮ
 ۵۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﺮدن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﻋﻤﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن .ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ و
ﮔﺎه آﺷﮑﺎر ،اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺒﻮدی ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ،ﻗﺮنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ و ورح زﻧﺎن ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ۵۲ .ﻧﻮاﻣﺒﺮ و ﮐﺎرزار ۶۱
روزه ﭘﺲ از آن ،اﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻧﺎمﮔﺬاری ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد دارد.
ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ راﻓﺎﯾﻞ ﺗﺮوﺧﯿﻮ ﮐﻪ دوران ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری دوﻣﯿﻨﯿﮑﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ،
زﻣﺎﻣﺪار اﻣﻮر اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮد .او از ﺳﺎلﻫﺎی  ۰۳۹۱ﺗﺎ  ۸۳۹۱و  ۲۴۹۱ﺗﺎ  ۲۵۹۱رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر دوﻣﯿﻨﯿﮑﻦ ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﺳﺎل
 ۱۶۹۱ﺣﮑﻮﻣﺖداری ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از ﻫﺮاسﻫﺎی ﺗﺮوﺧﯿﻮ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖاش ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﯿﺮاﺑﻞ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﭘﺎﺗﺮﯾﺎ ،ﻣﯿﻨﺮوا و ﻣﺎرﯾﺎ ﺗﺮزا
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﺎﻟﺖ ﺳﯽﺑﺎس دوﻣﯿﻨﯿﮑﻦ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﺮوﺧﯿﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،زﻧﺪاﻧﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه دﺳﺖ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪﻧﺪ.
ﭘﺎﺗﺮﯾﺎ در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۰۶۹۱رﻫﺒﺮی ﺟﻠﺴﻪای را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ« ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮی »ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .در اواﯾﻞ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل
ﺗﺮوﺧﯿﻮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در اداره ﻣﻤﻠﮑﺖ دو ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ دارد :ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ و ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﯿﺮاﺑﻞ .در ﭘﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺘﻞ اﯾﻦ ﺳﻪ
ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺗﺮوﺧﯿﻮ رﺳﯿﺪ.
ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸﺪﻧﯽ
 ۵۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﯿﺮاﺑﻞ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﻫﻤﺴﺮان زﻧﺪاﻧﯽﺷﺎن راﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در« ﺣﺎدﺛﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ »ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ
دادﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﻪ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖداری ﺗﺮوﺧﯿﻮ ﻧﮑﺮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺸﻢ و ﻧﻬﻀﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ او ﭘﺪﯾﺪار ﮐﺮد ﺗﺎ
ﮐﻢﺗﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ،ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ .ﺗﺮوﺧﯿﻮ در  ۰۳ﻣﺎه ﻣﯽ  ۱۶۹۱ﺗﺮور ﺷﺪ.
ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﯿﺮاﺑﻞ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ آنﻫﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ« ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی
ﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸﺪﻧﯽ »ﻣﺸﻬﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ زﻧﺎن دوﻣﯿﻨﯿﮑﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﺷﻌﺮﻫﺎ،
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ،دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و رﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪ .ﺗﺎ آنﮐﻪ« ﺟﻮﻟﯿﺎ آﻣﻮا زر »در ﮐﺘﺎب« در زﻣﺎن ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ »ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﭘﺮداﺧﺖ
و ﺷﻬﺮت آنﻫﺎ را ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮد.
در ﺳﺎل  ۱۸۹۱ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲ﺳﺎل ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﯿﺮاﺑﻞ ،ﻃﯽ اوﻟﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ زﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﮐﺎراﯾﯿﺐ ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق
زﻧﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ روز ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﻪ ﺧﻮاﻫﺮ روزی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻢ ادای اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی
آنﻫﺎ و ﻫﻢ ﺳﻮق دادن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﻧﻬﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن.
در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ۹۹۹۱ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوره  ۴۵ﺧﻮد و ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻮم اﺟﺮاﯾﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن  ۹۷ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ۵۲ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روزی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ .در ﭘﯽ ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﺎمﮔﺬاری ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،در ﺳﺎل  ۰۰۰۲ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ  ۵۲۳۱را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« زﻧﺎن ،ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ»
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آنﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را« ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ
ﯾﺎ رواﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﺸﻮد »ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ« ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ،اﻋﻤﺎل اﺟﺒﺎر ﯾﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ آزادی ﭼﻪ در اﺟﺘﻤﺎع و ﭼﻪ در زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﺨﺼﯽ »ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﺪه :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻮد.

ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﯾﻦ روز را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،در ﺳﺎل  ۱۹۹۱ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ« زﻧﺎن
ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ »و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن  ۰۲ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪارک اﺟﺮای ﮐﺎرزاری
ﺟﻬﺎﻧﯽ و  ۶۱روزه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺣﺎل ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در اﯾﻦ  ۶۱روز ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺻﺪای ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاﻫﯽ
ﺧﻮد را ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 16روز ﻧﺎرﻧﺠﯽ
در اﯾﻦ  ۶۱روز ﮐﻪ از  ۵۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ  ۰۱دﺳﺎﻣﺒﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺪﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ۵۲ :ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۹۲ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﮐﻪ روز
ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﻣﺪﻓﺎع ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ۱ .دﺳﺎﻣﺒﺮ ﯾﻌﻨﯽ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز ۶ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮐﺸﺘﺎر ﻣﻮﻧﺘﺮﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸۹۱اﺳﺖ .در آن
روز  ۴۱داﻧﺸﺠﻮی زن رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﺑﻮدن در ﺻﺤﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۰۱دﺳﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ روز ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ﮐﺎرزار و روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻪ در اﯾﻦ  ۶۱روز و ﻧﻪ در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﻋﻤﻖ آن
از اﺗﺎقﻫﺎی ﺧﻮابﺷﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و در ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻦ و روحﺷﺎن را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ در ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﻋﻤﺪه زﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻏﯿﺮﺗﻤﺎﺳﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ ،ﺗﺠﺎوز ،ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ اﺟﺒﺎری ،ﺑﺎرداری اﺟﺒﺎری ،ﺧﺘﻨﻪ
دﺧﺘﺮان ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش زﻧﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ در زﻧﺪان ،ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ
و رﻓﺘﺎری ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﺲ از ﻓﺎش ﺷﺪن ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺳﺮ زﻧﺎن آوار ﺷﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﺼﺪاق
«ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ »اﻋﻼم ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در  ۷۱ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻨﮕﻮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۰۰۲ﻫﺰار زن ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز
ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﺳﻨﺎد ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺸﺎ ﺷﺪه .اﻣﺎ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺟﻨﮕﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪن زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮدی ﻣﺮداﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻗﻠﺐ آﺳﯿﺎ ،ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش زﻧﺎن ،ﺑﺎرداریﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و
ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ در ﺟﻬﺎن و روی ﮐﺎر آﻣﺪن رﻫﺒﺮان ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ و زنﺳﺘﯿﺰ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽرود دﻧﯿﺎی ﺗﻠﺦﺗﺮ و ﺳﺨﺖﺗﺮی ﭘﯿﺶ روی زﻧﺎن اﺳﺖ .ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﯾﮏ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ آنﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﯿﺎن
ﮐﻨﺶﮔﺮان و ﺣﺘﯽ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرزار  ۶۱روزه اﻣﺴﺎل را ﮐﻪ از  ۵۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻨﺪ
ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎره و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﺮ روز و ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از ﺳﻮی
ﻫﻤﺴﺮان ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ آﻣﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪای ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را
ﻣﺮور ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﺟﻬﺎن ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﮐﻼﻣﯽ و رﻓﺘﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ،ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﻗﺒﺎلﺷﺎن اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮی دﻧﯿﺎ :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن

