ﺷﺎﻧﺰده روز ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن در دﻧﯿﺎی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﻧﺸﺪه
آﯾﺪا ﻗﺠﺮ
ﮐﺎرزار ﺷﺎﻧﺰده روزه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺳﺎل  ۱۹۹۱ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﺮﮐﺰ« ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن »و« زﻧﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ »ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎرزاری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را در دﻧﯿﺎ ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪ .رﻧﮓ ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﻧﺎرﻧﺠﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻧﮕﺎر ﻫﻨﻮز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻫﺮ روز اداﻣﻪ دارد.
اﺧﺘﺼﺎص اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺰده روز ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ از زﻧﺎن ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺷﺎره دارد ۵۲ .ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﮐﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﻊ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ ،روز ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آن ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۶۹۱و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﯿﺮاﺑﻞ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﺮوﺧﯿﻮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ۹۲ .ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﮐﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی از ﺗﻬﺪﯾﺪات ﮔﺴﺘﺮده و در ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن ﺟﺎن اﯾﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺧﺒﺮ داده و ﺑﺮ ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﺳﺎز و ﮐﺎری در ﺣﻤﺎﯾﺖ از آنﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
روزﻫﺎی ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﯾﮕﺮ روز اول ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز .ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺗﺎﺑﻮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ از ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ آنﻫﺎ را
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺷﺸﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺰده روز ﮐﺎرزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ارج ﻧﻬﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎﻋﺖ از ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺷﺸﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل
 ۹۸۹۱ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎرک ﻟﭙﯿﻦ وارد داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻮﻧﺘﺮﯾﺎل ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﻮان  ۵۲ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﻔﻨﮓ ﻣﯿﻨﯽ ۴۱-و
ﭼﺎﻗﻮی ﺷﮑﺎری وارد ﯾﮑﯽ از ﮐﻼسﻫﺎ ﺷﺪ ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ از ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ .او اﺑﺘﺪا  ۶زن را
در آن ﮐﻼس ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺴﺖ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻼس دﯾﮕﺮ ۸ ،زن دﯾﮕﺮ را ﮐﺸﺖ ۰۱ .زن و  ۴ﻣﺮد را ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺮوح ﮐﺮد .او ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر،
ﺗﻔﻨﮕﺶ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺖ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد.
روز ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرزار ،دﻫﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه .ﯾﻌﻨﯽ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ »ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﺮ آن ﻧﺎم ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ »ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در دﻫﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۸۴۹۱ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .اﻋﻼﻣﯿﻪای  ۰۳ﻣﺎدهای ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐاش از اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻦ آن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ« در ﻣﺪارس و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺨﺶ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد» .در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻓﺎرغ از
ﺟﻨﺴﯿﺖ ،رﻧﮓ ،ﻧﮋاد ،ﻣﻠﯿﺖ ،ﻃﺒﻘﻪ و ﻫﺮ ﺧﺼﻠﺖ دﯾﮕﺮی ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﮐﺎرزارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪ ﺟﻬﺎن زﻧﺎن ﻫﺮ روز
ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎنﮐﯽﻣﻮن ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ« ﺟﻬﺎن را ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﮐﻨﯿﺪ»
ﮐﻪ روز  ۱۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ «:آﻣﺎرﻫﺎ وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،درک دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﺳﺖ .ﭼﺮا ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽورزﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﺟﻮاﻣﻊ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﺟﻬﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ زﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ؟»
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع« ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ »اﺳﺖ «:در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ  ۰۷درﺻﺪ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ را از
ﺳﻮی ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ  ۰۴ﺗﺎ  ۰۷درﺻﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد از ﺳﻤﺖ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن اﺳﺖ».
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ وارده ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ از ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  ۴۳درﺻﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪهاﻧﺪ ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن از ﺳﻮی ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده اﺗﻔﺎق ﻣﯿﻔﺘﺪ .ﮐﻢﺗﺮ از  ۰۴درﺻﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،آن را ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ ۳۴ .درﺻﺪ زﻧﺎن در  ۸۲ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ،آﻣﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ  ۲۹درﺻﺪ اﺳﺖ.
در ﻋﯿﻦﺣﺎل ﺑﯿﺶ از  ۰۰۷ﻣﯿﻠﯿﻮن زن زﻧﺪه در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺣﺪود  ۳۳۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺧﺘﺮ در ﺟﻬﺎن ﺧﺘﻨﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .زﻧﺎن ﻧﯿﻤﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﻮدک ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺎﭼﺎق ،دو ﮐﻮدک دﺧﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﺗﺤﺎدﯾﻪ

اروﭘﺎ ﯾﮏ زن از ﻣﯿﺎن ﻫﺮ  ۰۱زن ،از ۵۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی دارد ۳۲ .درﺻﺪ زﻧﺎن دﮔﺮﺑﺎش ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ دﺳﺖﮐﻢ  ۹۱۱ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺿﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ۵۲۱ .ﮐﺸﻮر درﺑﺎره
آزارﺟﻨﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮن دارﻧﺪ و  ۲۵ﮐﺸﻮر درﺑﺎره ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﻤﯿﻦ  ۵۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺸﺘﮓ #ﻧﻪ_ﺑﻪ_ﺧﺸﻮﻧﺖ_ﻋﻠﯿﻪ_زﻧﺎن اﯾﻦ روز را ﭘﺎس ﺑﺪارﻧﺪ و از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪهاﻧﺪ ،رواﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ
اﻣﺎ ﺟﺒﻬﻪای ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪام ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان را ﯾﺎداور ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﯽآنﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻫﺮ ﺷﮑﻞ آن
ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ،اﻧﻮاع و ﺷﺪت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭼﺮا ﺟﻬﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﮔﯿﺴﻮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ،ﻣﻌﺎون ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و رﯾﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﺑﻪ« ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ»
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:اﮔﺮ ﺑﺤﺚ ﻓﻮﮐﻮ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﻗﺪرت ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی و اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺎس رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل
ﺳﻠﻄﻪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻣﺮان و ﻋﺎﻣﻼن آن ﻫﻢ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻗﺪرت
ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺟﻠﻮهﻫﺎی آن را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ».
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ،اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه زﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺜﻞ
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ درس
ﺧﻮاﻧﺪن ،ازدواج و ﺳﻔﺮ ﺗﻮﻓﯿﻖﻫﺎﯾﯽ در ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ
ﻧﺸﺎﻧﺪن اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺣﻖ« ﻃﺒﯿﻌﯽ »ﺑﻨﺎ ﺑﻪ« ﻋﺮف »ﯾﺎ« ﻋﺎدت »ﯾﺎ« روال »ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻨﺶﮔﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺎﻗﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ« اﺷﮑﺎل ﻧﺎﭘﯿﺪا ﯾﺎ ﮐﻢﺗﺮ آﺷﮑﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻗﻠﺐ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎن  ۰۵درﺻﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ آن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﭘﺲ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد و اﯾﺠﺎد
ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻋﺪﻻﻧﻪ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺎوی ﮐﻮﺷﯿﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ اﺻﻞ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و راﺑﻄﻪ ﻗﺪرت
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روال ﻋﺎدی از رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﺪرت ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺮﺳﻮال ﺑﺮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ».
ﺑﻪ ﺑﺎور ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ« زﯾﺮﺑﻨﺎی رواﺑﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را در ﺟﻬﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ» .زﯾﺮا« ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل و ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮدان و ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺑﻨﯿﺎدی در ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و روشﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖداری ﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﭼﻪ اﺳﺘﺒﺪادزده ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮدی اﻓﺮاد ﯾﺎ ﻣﺬاﮐﺮه در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﻗﺪﯾﻤﯽ و
ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل را ﺗﮑﺎن دﻫﺪ».
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺜﺎل ﻣﯽآورد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪاش
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺎوی از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ زﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد زﻧﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪ درﺟﻪ دو ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮ ﺳﻮال ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ».

