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ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده :ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ،ﺑﻪ رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ > ﺧﺎﻧﻮاده – ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ زودی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد .ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ،ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻗﻮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺮﺿﺎت و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎﻫﺶ و ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ ﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽﺗﻮ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ را در اداﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:

ﺗﺎر و ﭘﻮد ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﺷﻜﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ رواﺑﻂ اﮔﺮ ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و رﻋﺎﯾﺖ
ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎری
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .رواﺑﻂ در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺪرﺳﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺤﯿﻂ ﻛﺎر و در ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس روﺣﯿﻪ
ﻫﻤﻜﺎری ،ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻜﺮدن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛﻼﻣﯽ و رﻓﺘﺎری و ﻧﻔﯽ ﺗﻬﻤﺖ ،ﻧﻔﺮت
ﭘﺮاﻛﻨﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری ﺑﻮده و در ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﭼﻨﯿﻦ رﺧﺪاد آرﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ و دﺷﻮاری ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﯾﻢ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ در آﻣﻮزه ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﺒﺴﻮط و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ وارد
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺷﺪه اﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﯾﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اراﯾﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺴﺎوات اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد
ﺑﻮده و اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﻮای آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ،رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف در رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد را ﻋﻼوه ﺑﺮ
راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺗﺴﺮی داده و ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ آﻣﻮزه ﻫﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ،اﻣﺎﻧﺘﺪاری و ﺻﺪق ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ از
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ،ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﻓﺮدی و ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق و ﺗﺤﻘﯿﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﻮد .ﻣﺜﺎل ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮآن ﻛﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻏﻤﺾ ﺑﺼﺮ
اﺳﺖ و اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻟﺤﻦ ﺻﺪا و ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ دارد ﮐﻪ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻛﻼن ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

ﻧﻈﺎم رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻗﺮآن و ﺳﯿﺮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺋﻤﻪ )ع( ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻮده ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺣﻀﻮر زﻧﺎن و ﻣﺮدان در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ ،در ﻋﯿﻦ آﻧﮑﻪ از اﺣﺘﺮام و ﮐﺮاﻣﺖ زن و ﻣﺮد ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮد .اﺟﺮای اﯾﻦ
ﻧﻈﺎﻣﺎت در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻛﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه ،ﻓﺮاز و
ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺪ از روح اﯾﻦ آﻣﻮزه دور ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺬﮐﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب آﻧﻬﻢ ﻓﻘﻂ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪات ﻗﺮآﻧﯽ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﻛﺮدن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ،
آزادی و ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای آن ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ آزادی و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﻣﻮزش ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺷﻜﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻮردارﻫﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪ
ای ﺗﻮام ﺑﺎ ﻋﺘﺎب ﻛﻪ ﺑﻪ آزردﮔﯽ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺛﺮات ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻨﯽ را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮده و اﯾﻦ
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻬﻢ را ﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در دﻧﯿﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ از اﺑﻌﺎد ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ Me Tooﻣﺜﺎل ﺑﺎرز اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺟﺪی در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ راه ﺣﻞ رواﺑﻂ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺗﻮام ﺑﺎ اﺧﻼق و ﺑﺪون ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ
و آﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ؟
ﺑﺴﯿﺎری از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﯾﺸﻪ در ﻋﺪم ﺧﻮدﺑﺎوری ،ﻓﻘﺪان ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻧﺒﻮد آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﻼك
ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و ﺷﻬﺮوﻧﺪی دارد .ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯾﺶ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﻣﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ

زﻣﺎن آﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﻮع ﺧﻮاﻧﺶ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد را از اﺟﺮای ﺿﻮاﺑﻂ در ﻛﺸﻮرداری ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺰدﯾﻚ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ روح ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم
ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی )ص( و ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺮاغ راه آﯾﻨﺪه ﻗﺮار دﻫﯿﻢ؛ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﻛﻪ
اﮔﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ،آزادﻣﻨﺸﺎﻧﻪ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﻨﺪه در اﺻﻼح رواﺑﻂ ﻓﺮدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺌﻮﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت از ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺸﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﯾﭽﻪ ای ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻠﻤﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ دﭼﺎر
ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﻣﺮﯾﮑﺎ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺳﺎل  2018را ﺳﺎل اورژاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد اﻋﻼم ﻛﺮد .در آن ﮐﺸﻮر ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ رو
ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻧﺮخ ﺧﻮدﻛﺸﯽ و ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﻫﺎ روﻧﺪی اﻓﺰاﯾﺸﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺧﯿﺮاً رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی آن ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ 10
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در  25اﯾﺎﻟﺖ ﺣﺪود  30درﺻﺪ ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶ و ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ Me Tooﺑﺮای
اﻓﺸﺎی ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از زﻧﺎن و ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻮدﻛﺎن در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ در ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪی
آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻨﺎن ﮐﺎرد را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان زﻧﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﻮارد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﺗﻌﺮض
ﺟﻨﺴﯽ در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﻌﺮوف و ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ ﻫﺎ اﻋﻼم و ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮده ای را در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﮏ زن ﻋﻠﯿﻪ ﻛﺎواﻧﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻮردی ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻪ آن وﻗﻌﯽ ﻧﻨﻬﺎد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺮاه
ﺷﺪ ،ﺣﺎﻛﯽ از وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺄﻛﯿﺪات ﺑﺮ اﺣﺘﺮام و ﮐﺮاﻣﺖ و آزادی ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در آن ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی
ﭘﺎراداﯾﻢ ﻓﻌﻠﯽ آزادی ﻫﺎی ﻣﻔﺮط ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﻧﻮع آزادی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎﻟﯿﻮودی ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
روﻧﺪ و روﯾﻪ ای در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺷﺪه و در زﻧﺠﯿﺮه ای ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎزار ﻛﺎﻻ ،ﻟﺒﺎس ،ﻫﻨﺮ ،رﺳﺎﻧﻪ ،ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ زودی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد .ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ،ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻗﻮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺮﺿﺎت و ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.
در ﻫﺮﺻﻮرت ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﮔﺎﻫﯽ ،آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت آﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻋﺒﺮت
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﯿﻞ ﺧﻮد و ﺧﺮد ﺑﺸﺮی ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ای آﮔﺎه ،ﻫﻮﺷﯿﺎر ،اﯾﻤﻦ و ﺑﺎ اﺧﻼق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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