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راﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﭘﺪﻳﺪهای اﺳﺖ ﻛﻪ در آن زن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺧﻮد ،ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل زور و ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻖ از ﺳﻮی ﺟﻨﺲ دﻳﮕﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻴﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ،از آن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﺮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮیﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ در دو ﺑﻌﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
رواﻧﯽ ،ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮیﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ از دو ﻣﻨﻈﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎی ﭘﺎرسآﺑﺎد و ﺧﻠﺨﺎل ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ« ﺷﮑﻮه ﻧﻮاﺑﯽ ﻧﮋاد – »رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن – در ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد« :در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻫﻤﺴﺮآزاری در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن و ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎ ﺗﺮس از ﺑﯽ آﺑﺮوﯾﯽ و اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎ ﺷﺪن ﺗﻤﺎم آزارﻫﺎ را
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ».
ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮض ﺗﮑﯿﻪ زده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﺪﻧﯿﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ؛
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪای از ﮐﻠﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻻﯾﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﯾﯽﺗﺮی ﮐﻠﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
«ﻧﺎﻫﯿﺪ ﮐﺸﺎورز – »رﯾﯿﺲ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻗﻀﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ – درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻧﺮخ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎ
را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺸﺎورز ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺮخ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در  ۰۱ﮐﺸﻮر
در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،در اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺮخ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ».
ﻗﻄﻌﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در روﺳﺘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ،ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در روﺳﺘﺎﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﻨﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ زنﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪاری اﯾﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ ،زنﺳﺘﯿﺰی ﻧﯿﺰ
ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺤﺚ از ﺳﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﻢ از ﻋﺮفﻫﺎی ﺟﺎاﻓﺘﺎده ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و ﻫﻢ ﺳﻨﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ را ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽدارﯾﻢ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ و ﻣﺘﺸﺮع ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﯽ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮان ﺣﻖ دارﻧﺪ زن ﺧﻮد را ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﺤﺚ ﮐﻮدکﻫﻤﺴﺮیﺳﺖ .ﯾﮏ دﺧﺘﺮ  ۱۱ﺳﺎﻟﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﯽرود ،درواﻗﻊ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﮐﻮدک اﺳﺖ .ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮ از او ﻣﯽرود وﻗﺘﯽ از دﻧﯿﺎ و ﻓﻀﺎی
ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ او ﺑﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﻫﻤﺴﺮ را ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ وا ﻣﯽدارد و اﯾﻦ ﺧﻮد اﺳﺎﺳﺎ ﮐﻠﯿﺪ آﻏﺎز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽﺳﺖ.
«ﭘﺮوﯾﻦ ذﺑﯿﺤﯽ »ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﻮدکﻫﻤﺴﺮی و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن را وا ﻣﯽﮐﺎود «:در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ در روﺳﺘﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ در اﮐﺜﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪارس ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺼﺐ و ﻧﺎﻣﻮس ﭘﺮﺳﺘﯽ ،دﺧﺘﺮان از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺳﻨﯿﻦ
ﮐﻮدﮐﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻬﺎرده و ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻓﺎﺟﻌﻪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻨﻮز ﮐﻮدک ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در اﺛﺮ ﻧﺎاﮔﺎﻫﯽ و ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﮕﯽ و ﻓﻘﺮ و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺘﮏ و آزار و ﻗﺘﻞ و
ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن اﻣﺮی ﻋﺎدی ﻣﯽﺷﻮد».
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن در ﺳﺎل  ،۵۹ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۳درﺻﺪ از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی
ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎز ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ از  ۰۸۱ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ۸۲۱ ،ﻣﻮرد ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻧﻘﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دوﻟﺖ در ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻮدکﻫﻤﺴﺮی
ﻣﺮاﮐﺶ :ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻣﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﺗﻘﺪم و ﺗﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺤﺚ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮک ﮐﻮه ﯾﺦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﻋﺪم ﭘﯿﮕﺮد
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ درﺑﺎره آﻧﺎن ﻣﺼﺪاق ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ۵۹۳۱اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن ﮐﻪ در دادﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ۹۸ ،درﺻﺪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و  ۱۱درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ،ﺑﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.
از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻃﺮف دوﻟﺖ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺣﻀﻮر ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻏﻠﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ دﯾﻨﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﻋﻮض دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از زﻧﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ .زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ زﻧﺎن رﻧﺞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ از زنﺑﻮدن ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻧﻪ
آﻧﮑﻪ آن ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﺳﺮیﺧﻮری و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ.

