ﻫﺴﺘﻨﺪ »زن« ﮐﺘﮏ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ،ﭼﻮن
photo: digitalista/bigstockphoto.com
ﺻﺒﺎ اﻣﯿﺪوار
ﺑﻪ رﻧﮓ ،ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮﯾﺸﺎن رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺟﺎی ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻪ زﺑﺎﻧﺸﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺒﺸﺎن .ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ
وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ :زن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺘﮏ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ؛ ﭼﻮن زن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻨﺲ دوم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن زن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ زور ﺷﻮﻫﺮ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن زن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ زور ﺣﺎﻣﻠﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن زن ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻣﺎرﺷﺎن از ﺷﻤﺎرش ﺻﻔﺮﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ١٨ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﯾﺎ
ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.اﯾﻦ آﻣﺎر را ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ ﮐﺘﮏ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ؛ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ ،ﺪر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن و آزار اذﯾﺖ آﻧﻬﺎ را ﺟﺮم ﻧﻤﯽ
داﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ زﻧﺎن را ﺟﺰو اﻣﻮال ﻣﺮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ زﻧﺎن را از داﺷﺘﻦ اوﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ
آزادی ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وﺑﺴﺎﯾﺖ insidermonkey.comدر ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﯾﺎزده ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ زﻧﺎن در آن اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﺧﺸﻮﻧﺖ )ﺧﺎﻧﮕﯽ( ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ردهﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در آﻧﻬﺎ رﯾﺸﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ  ،دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دارد.
ﯾﺎزده ،روﺳﯿﻪ:
ﮐﺸﻮری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه .ﻧﺮخ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ .رﯾﺸﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ده ،ﻋﺮاق:
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻧﺎن و
ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ رﯾﺸﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮ در دﯾﻦ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زن ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ
ﺷﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن:
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻋﺮاق اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮان ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ .در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺻﺪای زﻧﺎن
ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد؛ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺸﺖ ،ﻫﻨﺪ:
اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺎ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﭘﺮ زرق و ﺑﺮﻗﺶ و ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﭘﺮ از رﻗﺺ و آﻫﻨﮓ ﺷﻤﺎ را اﺣﻤﻖ ﻓﺮض ﮐﻨﺪ.
ﻫﻨﺪ زﯾﺮ آﺗﺶ ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖﻫﺎی
اﺻﻠﯽ آن ازدواجﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و اﺟﺒﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رواج ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻔﺖ ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ:
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﺤﺖ آﻣﻮزه ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺷﺶ ،ﻣﺎﻟﯽ:

ﮐﺸﻮری ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽﻫﺎی اﺟﺒﺎری ،ﺧﺘﻨﻪ و ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و آﻧﻬﺎ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
از ﻫﺮ ده زن  ،ﯾﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﯽ از ازدواج اﺟﺒﺎری و ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮد.
ﭘﻨﺞ ،ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ:
ﮐﺸﻮری ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد دارای ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻮع اﯾﺪز ﻧﯿﺰ رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.
ﭼﻬﺎر ،ﺳﻮدان:
ﻣﺮدم ﺳﻮدان از ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ آدم رﺑﺎﯾﯽ ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ و ﺳﺮﻗﺖ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ازدواج اﺟﺒﺎری و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ زﻧﺎن ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ ازﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﺳﻮدان اﺳﺖ .
ﺳﻪ ،ﮐﻨﮕﻮ:
ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺳﻮدان اﺳﺖ .
آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ  ،از ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و اوﻟﯿﻪ ﺑﺸﺮ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .زﻧﺎن در ﮐﻨﮕﻮ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ اﺟﺎزه ﺛﺒﺖ ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪی
را ﻧﺪارﻧﺪ .
دو ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن:
اﻓﻐﺎن ﻫﺎ رﺗﺒﻪ دوم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ ،زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان دارﻧﺪ
و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.
ﯾﮏ ،ﭼﺎد:
ﺑﺎﻻ ﺑﻮده آﻣﺎر آدم رﺑﺎﯾﯽ  ،ﺗﺠﺎوز و ﻗﻄﻊ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ،ﭽﺎد را ﺻﺪر ﻧﺸﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺟﻬﺎن ﮐﺮده داده اﺳﺖ.
زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﺪود  75درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﭼﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ
دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر  94/0اﺳﺖ.
ﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ،زﻧﺎن از ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در
اﯾﺮان ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪه و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ دﯾﻦ و ﻗﺮآن  ،ﻣﺮد ﻣﺎﻟﮏ زن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.آﻣﺎری از ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در دﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ آﻣﺎرﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه از ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن  15ﺗﺎ  44ﺳﺎل اﯾﺮاﻧﯽ  ،ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر رﺳﻤﯽ  19.9درﺻﺪ از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺗﻬﺮان را ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و  52.4درﺻﺪ از آن را ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی رواﻧﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری ازآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ اﺻﻼً اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد.
آﻧﻬﺎ ﺣﻖ ﻃﻼق ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻬﺎی ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﻧﺼﻒ دﯾﻪ ﻣﺮد اﺳﺖ .ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻔﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر از ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﻧﺪارﻧﺪ.
درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ روز  ۵۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :از ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸﺪﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن

