ﻣﺮدان ﻣﻬﺎﺟﺮ و دﺷﻮاریﻫﺎی اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن
ﮔﺰارش ﭼﻬﺎرم از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ« آن ﺳﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻦ »را از ﺳﻮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاریﻧﯿﺎ ﺧﻮااﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯿﺎن
ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ:
ﭼﺮا ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺮدﺳﺎﻻر ،زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ؟ اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﻣﺮدان در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﮐﺠﺎ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ آﯾﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راه را ﺑﺮ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﮔﺸﻮده اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎری ﺳﻮاﻻت دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻗﺺ و در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ﻣﺒﻬﻢ و ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻫﻨﺠﺎر و
ﻋﺮفﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺾ را وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺳﮑﻮت و
ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺘﻨﺪ ،در ﻋﺎدی ﮐﺮدن ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ
آن ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ،اﻋﺘﺮاض و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،ﺑﺎﻻﺧﺺ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آزار و اذﯾﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ و آن را در ﻟﻔﺎف ﻋﺮف و ﺳﻨﺖ در
ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻋﻔﺎف و ﺻﺒﻮری زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺎدراﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ،ﺗﺠﺎوز و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ
اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ اﺻﻠﯽ از
دﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ،ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺎﻧﮕﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن و اﻏﻠﺐ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان واژﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻧﺎﻣﻮس ،ﻏﯿﺮت و ﺗﻌﺼﺐ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و
ﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
و زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در آن اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﮔﺮ در ﻣﻘﺎم اﻋﺘﺮاض و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺑﺮآﯾﻨﺪ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﺎ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن اﺻﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺮدﺳﺎﻻری دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﯽ زدهاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﻏﻠﺐ دﺧﺘﺮان
ﺧﻮد را از زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزار و اذﯾﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﻠﯽ از اﺗﻬﺎم و اﻓﺘﺮا در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﻔﺎظ و اﻟﻘﺎب رﮐﯿﮏ از ﺳﻮی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دادﺧﻮاﻫﯽ اﻗﺪام ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﻧﺎﻧﯽ« ﻣﺎﯾﻪ ﻧﻨﮓ و آﺑﺮورﯾﺰی ﺧﺎﻧﻮاده »ﻟﻘﺐ ﻣﯽ ﯾﺮﻧﺪ و
ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﮐﻮب آﻧﻬﺎ از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدان در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ راﺣﺖ و ﺑﯽﭘﺮوا در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ
ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻫﻨﺠﺎر و ﻋﺮفﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ و ﭘﺲ از آن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻮاﻣﻊ
ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪرنﺗﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮدان ﮐﻪ در
اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﺘﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮض
ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺣﻀﻮر در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺧﻮد را در ﺑﯿﻦ اﻧﺒﻮه ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ را ﺗﻨﮓﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺒﻊ آن ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮداﻧﯽ در وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﺶ رﻓﺖ ،داﺷﺘﻢ ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر ،اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﺣﻀﻮر زﻧﺎنﺷﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن در ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ و ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه آن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در
اﺟﺘﻤﺎع در ﺟﻬﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻼف
ﻣﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺮدان و ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽﺷﺎن اﺳﺖ ،ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن و در ﺣﻤﺎﯾﺖ از آزادی و اﻣﻨﯿﺖ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ
اﺳﺖ و ﺟﺪای از آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﻏﻠﺐ زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ آزاد ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻣﺮدان ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮان در اداره ی ﭘﻠﯿﺲ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهﭘﺬﯾﺮ ،ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﮑﺎﯾﺎت و
درﮔﯿﺮیﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺳﻮی ﻣﺮدان ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺷﺎن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ

ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺰاع ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن دﯾﺪ زدن زﻧﺎن ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ در ﻣﻸ ﻋﺎم را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و اﯾﻨﻬﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺣﻮزه دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺴﯿﺎری
از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس از ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪامﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎورﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﻓﺮو ﺧﻮرده از ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از دﯾﺪ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺣﻀﻮر ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ
از ﺳﻨﺖ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎدریﺷﺎن )زﯾﺮا اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﯾﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ﺷﺮوع ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﻋﺎﻃﻔﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻋﺮف و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳﺖ( و ﺑﺪون ﻓﻬﻢ ﺗﻨﺎﻗﺺﻫﺎی ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف
ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن دﭼﺎر دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﻓﻬﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ در ﺑﺎور و اﻋﺘﻘﺎد ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺰﻫﮑﺎراﻧﻪ در آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.
اﺻﺮار ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدان در دورهﻫﺎی روﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ اذﻋﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ
دورهﻫﺎ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از درﺟﻪ اول اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی و اراده ﻓﺮد در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی آﻧﻬﺎ ،ﺗﻼش ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺟﻬﺖ روﺷﻨﮕﺮی و
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﺑﺮاز و آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﺪون ﻫﺮاس از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﺮدان در ﺑﺮونرﻓﺖ از وﺿﻌﯿﺖﺷﺎن در ﻗﺒﻮل و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

