اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ
دﮐﺘﺮ« ﺧﻠﯿﻞ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ» «،ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﻠﺢ »و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ« ﺻﻠﺢ و ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن »در
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﻧﺎن ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ« وﻗﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎری از ﻣﺸﺎوران و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن
ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ »ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ« ﺳﻄﻮح ﮐﺎر را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ».اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ادﺑﯿﺎت رﺳﻤﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﻓﺮاد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽوزﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺤﺮومﮐﺮدن زﻧﺎن از ﭘﺴﺘﻬﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ﺎو در ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ « زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ  60درﺻﺪ اﻣﻮر
ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ؛ اﯾﺎاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ؟»
ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻼق از دوران ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از آن رﺷﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪی داﺷﺘﻪ و ده « دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
دﻫﻨﺪ ﺣﻖ ﻃﻼق ﻧﺪارﻧﺪ و اﮔﺮ زﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦاﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ زﻧﺎن آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ « اﻓﺰود » :ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
از ﺳﺎل  41ﺗﺎ  56روﻧﺪ ﻃﻼق ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده ،ﺑﻪ رﻏﻢ « ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ»ﺣﻘﯽ داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  20ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  41زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺪرن
ای ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻣﺮدانﺷﻮﯾﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﺪهوی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ»ﺷﺪه ﺑﻮده ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻃﻼق روﻧﺪی ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮدان ﻫﻢ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻧﺎﻧﻪ « ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق دارﻧﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
»ای ﻋﺎم اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎم ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﯾﺎ ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ ﻣﺮدم ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺑﺮﺳﺎﺧﺘﺎر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت رﺳﻤﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﺮان را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎد
ﺑﺎﻻی دوﻟﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر اﻋﻢ از اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻄﻮحداﻧﺸﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺛﺮوت ﺑﺎب و در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ،زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺪاﻗﺖ دارد ﮐﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻗﺪرت و ﺛﺮوت از اﺑﺰاری ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻧﯿﺰ در
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎی ﻣﺪﯾﺪی ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ و دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓاﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﻔﻮذو ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﻮده اﺑﺮاز ﻋﻘﯿﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ادﺑﯿﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ »ﺟﻨﮓ ﮔﺮم و ﺳﺮد« ﮐﻪ ﮐﺸﻮر درﮔﯿﺮ
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺪه ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﺳﻄﺢ ﮐﻼن آﻏﺎز ﺷﻮد.
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻪ »ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺧﺎﻧﻮاده« ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺮوزه در ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﯾﻂ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎء ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ﺧﻮد
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ آﻣﯿﺰ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.وﮔﻮ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺖﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد و اﻋﻀﺎء ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪوناﻧﺪ آﯾﺎ ﻣﯽاﻣﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  60درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮرم اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪ زﯾﺮﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ « را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ
دﻏﺪﻏﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی ﻣﻌﺎش اﻋﻢ از ﺷﻐﻞ ،آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ راﯾﮕﺎن و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ « ﻣﯿﺮزاﯾﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﯾﺎن اﯾﻨﮑﻪ»ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ؟دﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻧﻤﯽﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽ
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﺎ « ﮔﻔﺖ» :ﺷﻮدﻣﻨﺪ ﻣﯽﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد و ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﺎص ﺧﻮد از آن ﺑﻬﺮهﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺒﻪ
»ﮐﻨﻨﺪ؟دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ آﯾﺎ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ از ﻗﺪرت ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽاﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﺧﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ
اﺳﺘﺎد اﺳﺒﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺖ ،اﺑﺮاز »ﺻﺪﯾﻘﻪ وﺳﻤﻘﯽ« در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ دﮐﺘﺮ
ﻋﻘﯿﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻖ ﯾﺎ اﺟﺒﺎر آن ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺻﻞ اﺧﻼﻗﯽ و
دﯾﻨﯽ ﭼﻮن اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوع ،اﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺳﺒﻖ داﻧﺸﮕﺎه
در ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻞ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت و ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺣﻖ ﻣﺮدان داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮای ﻣﺮدان « ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ « را ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﺮﺣﯽ ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود» :ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت« وی»ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﮏ ﻫﻤﺴﺮی اﺳﺖ.
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺎدران و ﭘﺪران در ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎی زﯾﺎدی را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و ﺗﺒﻌﺎت و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺠﺎد ﻋﺪاﻟﺖ ،آﺳﺎﯾﺶ و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ و دﯾﻦ اﺟﺮا ﺷﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ در ﻋﻤﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮداﺷﺖ دﯾﻦ و
وی در ﺑﯿﺎن اﻋﺘﻘﺎدش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺰء ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ».ﮐﻨﯿﻢ.اﺣﮑﺎم و ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ
ﺧﯿﺎﻧﺖ زن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن « ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ »ﺧﯿﺎﻧﺖ« وﺳﻤﻘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن را ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن ﺻﯿﻐﻪ و ازدواج ﻣﻮﻗﺖ « اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او و »ﺻﻮرت ﻫﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ زن ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ

در آﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻄﺮح ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻼف آن « ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و »ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ ،ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺎن زﻧﺎن در اﺑﻌﺎد و ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﺑﺪﻓﻬﻤﯽاﯾﻦ « وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ»ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.وﺳﻤﻘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ اﺑﺰاری »دارد
«ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺮود ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و دﻓﺎع از ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻓﺰود:
ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن زﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﺑﺎﺷﻨﺪ وزﻣﺎﻧﯽ « وی اداﻣﻪ داد»:ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ.
وﺳﻤﻘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ»ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ).ﻗﺎﻧﻮن( ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﺒﺨﺸﺪ ،ﻣﯽ
ﻣﻮرد »ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ زن ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻮﻫﺮش اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮد وﺟﻮد دارد « ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او
اﺧﺬ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ و « اﺷﺎره ﻗﺮار داد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
»ای ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ.ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻣﺮوزه داﺷﺘﻦ اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪاداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻧﺎن را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽ
ﻣﺮﺟﻊ  :اﯾﺴﻨﺎ

