ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
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ﻣﻬﺮی ﻗﺎﺳﻤﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺣﺘﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﺮان دارد .در اﯾﺮان ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﯾﺮان را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل  ۸۱۰۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺑﯿﻦ  ۹۸۱ﮐﺸﻮر
در رده ﺷﺼﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ در رده ﺑﯿﺴﺖ و دوم و در ﺻﺪر ﻗﺮار داﺷﺖ و ﭘﺲ از آن اﻣﺎرات در رده  ۴۳و
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در رده  ۹۳ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن و
ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎرﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت زﻧﺎن در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻧﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎور ذﻫﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻋﻠﯽرﻏﻢ وﺟﻮد آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺟﺰو  ۷ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ وﻗﺘﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻮرات ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭼﻨﺪی
ﭘﯿﺶ ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ،ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ روﺣﺎﻧﯽ در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ «:در
ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن  ۷رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎ ﻗﺮار دارد .آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﺑﻮدم اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ را در ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺮﺧﯽ از
ﻫﻤﮑﺎران ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﻮآوریﻫﺎ
و ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﻧﺪ و در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ را در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ».
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮرات ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ وﯾﮋه دارد.
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش زﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﺎن ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ دﺳﺖﺑﻪ
ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،ﺳﺎﯾﺖ« ﻋﺮب ﻧﯿﻮز »ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد «،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﻮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ  ۵۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮی در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ اﻟﻌﯿﺴﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺪود  ۵۳درﺻﺪ از زﻧﺎن ﺳﻌﻮدی ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش « ﭘﺮوژه اﺧﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد و
از ﻣﺎه آﯾﻨﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ  ۳ﻫﻔﺘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد
را ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻟﻌﯿﺴﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ در رﯾﺎض  ۲۱زن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدهاﻧﺪ».
ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺻﻮرت داده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ:
«ـ در ﺳﺎل  ۳۱۰۲ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ
زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱ﺳﺎل زﻧﺪان و ﯾﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار رﯾﺎل ﺳﻌﻮدی ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ـ در ﺳﺎل  ۸۱۰۲ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮض را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۷ﺳﺎل زﻧﺪان و ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۰۳
ﻫﺰار رﯾﺎل ﺳﻌﻮدی ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ـ وزارت ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮای ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺷﻤﺎره راﯾﮕﺎن  ۹۱۹۱را راهاﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﻤﺎس ۴۲
ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان آن زن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ـ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ۶۹۹۱۱۹۹۹۹ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻌﺮضﻫﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ را ﺑﻪ « ﮐﻠﻨﺎ اﻣﻦ »ﯾﺎ اداره ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش داد».
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻨﻬﺎن در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺒﻬﻢ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻼﻗﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪداری زﻧﺎن
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۳۱۰۲ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻤﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش« از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل  ۳۹۹۱اﻋﻼﻣﯿﻪ رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻗﺪمﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
زﻧﺎن و ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل  ۳۱۰۲ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ،
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد «:ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ از ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده و آزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،رواﻧﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ،ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻗﺪرت و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎ ﺣﺮاﺳﺖﻫﺎ و رواﺑﻂ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ .واژه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﻏﻔﻠﺖ ﻓﺮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒاش در ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن
ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ او را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،اﻃﻼق ﺷﻮد».
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن دارد .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ  Lowa law reviewﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ« در آورﯾﻞ  ۳۱۰۲ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﮏ ﺧﺎﻟﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻫﺰاده اﻟﺒﻨﺪری ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﻔﯿﺼﻞ اداره ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان « آزار ﺑﺲ اﺳﺖ »راهاﻧﺪازی ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ وﯾﮋه و
ﺧﺎص را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ و ﻓﯿﺲﺑﻮک اراﺋﻪ داد .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﯽ
را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﺮﻗﻊ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺳﯿﺎه و ﮐﺒﻮد ﺑﻮد .در زﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻋﺒﺎرت ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن « ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ »ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠﻮزﯾﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻣﺮد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﺳﻌﻮدیای را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرود و دو آدﻣﮏ
ﭼﻮﺑﯽ را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد آن دو زن و ﭘﺴﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺮﺳﺪ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮد و ﺗﻮﺟﻬﺎت را در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺧﺎرج از آن ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ،
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی را در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺟﻠﺐ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﯽ در اﺗﺎق ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را
ﺷﻮﮐﻪ ﮐﺮد و واﮐﻨﺶﻫﺎ را در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺿﺪ آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﮐﻤﭙﯿﻦ« او
را ﺑﺰن »راهاﻧﺪازی ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﮏ ﮐﺮد».
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ«
ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺳﺎل  ، ۸۱۰۲اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺪ ﺗﻌﺮض ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﺮض ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲ﺳﺎل زﻧﺪان و /ﯾﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ  ۰۰۱ﻫﺰار رﯾﺎال ﺳﻌﻮدی )  ۶۲ﻫﺰار و  ۰۰۶دﻻر( ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵ﺳﺎل زﻧﺪان و /ﯾﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۰۰۳ﻫﺰار ﺳﻌﻮدی ﺑﺎﺷﺪ».
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﺘﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮح در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

