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ﻓﻬﯿﻪ ﺧﻀﺮﺣﯿﺪری
واژه زنﮐﺸﯽ ﯾﺎ  femicideﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ وارد ادﺑﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد زنﮐﺸﯽ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎ
ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻫﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ را از ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع زنﮐﺸﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻔﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ زن را ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮد و ﻣﺮد را ﻣﻮﺟﻮدی ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورد.
ﻣﺎده  ۰۳۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد در ﺣﺎل« زﻧﺎ »ﺑﺎ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ او را ﺑﮑﺸﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺎص ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮد ﻣﺠﻮز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻗﺘﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺠﺎزات ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺗﺮاژدی ﻫﻤﺴﺮﮐﺸﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ زﻧﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﻗﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
زن ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺻﻮرت ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ آﻧﭽﻪ در ﻋﺮف اﺳﻼﻣﯽ« زﻧﺎ »ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻬﺪوراﻟﺪم اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﺘﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ای ﺑﺴﺎ زنﺳﺘﯿﺰی ﻫﻢ ﮐﻪ رﺳﻤﺎ ﻣﺠﻮز اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮد را ﻣﺮﺟﻊ
ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻬﺪوراﻟﺪم ﺑﻮدن زن ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از وﮐﻼی ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻬﺪوراﻟﺪم ﺑﻮدن زن در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺮد!
ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در اﯾﺮان
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن،
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،اﯾﻼم ،ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻓﺎرس ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮدداری زن از ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ازدواﺟﯽ اﺟﺒﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ اﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻮﻫﺮان ﮐﻪ ﭘﺪران ،ﺑﺮادران ،ﭘﺪرﺑﺰرگﻫﺎ و ﮔﺎه ﺣﺘﺎ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﻫﺎ ﺑﻪ آن اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ذﮐﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ زﻧﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪه؛ ﭼﻮن ﺗﻠﻘﯽ راﯾﺞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز« ﻧﺎﻣﻮس »ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮ ﺑﺎد داده اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻀﺎ ،ﮔﺎه ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﯾﮏ زن از ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻌﺘﺎد و ﺑﯿﮑﺎر و ﺧﺸﻦ ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺘﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺪر ﯾﺎ ﺑﺮادران زن ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻃﻼق و« ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی ﺧﻮد »او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
آﻣﺎر ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ اﻏﻠﺐ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻨﺪروی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻋﻤﺪﺗﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ؛ از ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ.
ﻗﺎﺗﻞ  ۳/۲زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ« ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ »ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺮدی ﺑﻮده ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮده :ﭘﺪر،
ﺑﺮادر ،ﻫﻤﺴﺮ….
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻢ و ﮐﻢرﻧﮓﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ .ای
ﺑﺴﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻦزداﯾﯽ ﺷﺪه ،ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻣﻦﺗﺮی ﺑﺪل ﺷﻮد ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻢ آن را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺸﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن و از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽرود ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،از ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻣﺘﺪاد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ رﻳﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ در
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻫﺮ روز  ۳۲۲ﻧﺰاع ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،اﯾﺮان را از ﻣﯿﺎن  ۶۵۱ﮐﺸﻮر در ﺟﺎﯾﮕﺎه  ۶۰۱ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
از ﻗﺘﻞ در ﺻﻒ ﭼﺎی ﻧﺬری ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اول ﭼﺎی ﺑﮕﯿﺮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﺘﻞ ﻃﻠﺐﮐﺎر و ﺑﺪﻫﮑﺎر ،ﺻﻔﺤﺎت ﺣﻮادث روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﺮان
ﭘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺎﺟﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ در  ۹ﻣﺎه اول ﺳﺎل  ۷۹۳۱ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۰۰۵ﻫﺰار ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺰاع ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﺎﻟﻮپ ﻫﻢ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﻋﺼﺒﺎﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺰارشﻫﺎ اﯾﺮان رﺗﺒﻪ اول ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دﻧﯿﺎ
را دارد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ،واﺑﺴﺘﻪﺗﺮ ﯾﺎ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ ﺧﺎﻧﻮاده رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻢ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ و
درﮔﯿﺮی در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺟﺎری و ﻣﺴﺘﻤﺮ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﻣﺎ
ﻫﻨﻮز ﻧﻘﺸﻪ ،ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ آن در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ،ﭘﻨﺎﻫﯽ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺎن روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪی را ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﯾﯿﺲ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ
روزﻫﺎ دﯾﮕﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ  ۰۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺿﺮورت راهاﻧﺪازی اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺪود  ۹۱ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد راهاﻧﺪازی
ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ،ﻫﻨﻮز  ۰۷درﺻﺪ ﻣﺮدم از ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ؛  ۲۲ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺰار و  ۰۰۶زن و ﮐﻮدک آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﭘﻨﺎه دادهاﻧﺪ .ﻋﺪدی ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد
در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ.
ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ اﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﺎﯾﯽ و ﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ ﻧﺪارد .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻫﻤﺴﺮﮐﺸﯽ/زنﮐﺸﯽ وﻗﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ زن ﺑﺎرﻫﺎ و
ﺑﺎرﻫﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﻣﻮرد آزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
«ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ» ،ﺧﺸﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺨﺶ اول(
ﭼﺮا ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در ﻗﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻢ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﺮان )ﺑﺨﺶ اول(
آﻧﭽﻪ از ﮔﺰارشﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻋﺎﻣﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد و
ﻣﺘﻨﻮع در ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻫﻤﺴﺮﮐﺸﯽ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﻦ ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﻠﯿﺲ و ﺿﺎﺑﻂ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻻزم اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻫﻢ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪدﮐﺎرِ زﻧﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه
و ﺣﺘﺎ ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﺰارش ﺳﺎل  ۸۱۰۲ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ از ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖﻣﺤﻮر در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺪون درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﺮدان در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖزداﯾﯽ از
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﮔﺎهﺳﺎزی و آﻣﻮزش آﻧﻬﺎ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ای ﺑﺴﺎ ﺑﺪون آﮔﺎهﺳﺎزی زﻧﺎن درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﺘﻮان ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﻣﻦﺗﺮ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺪل

ﮐﺮد.
ﺗﻐﯿﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻄﻪﭘﺬﯾﺮی ،واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﮐﻪ در ﺑﺎورﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﻫﻢ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،از
ﺟﻤﻠﻪ راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﺧﺎﻧﻪ را از ﻧﺎاﻣﻦﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای آﻧﺎن ،ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﻣﻦ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﺑﺪل
ﮐﻨﺪ.

