راﻫﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ

ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ
راه ﻃﻮﻻﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻻزم
اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺳﻮﺳﻦ ﺻﻔﺎوردی ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ آن روﺑﺮوﺳﺖ و ﻣﺨﺘﺺ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮﭼﻪ در ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم و آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﺷﺪه و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﮑﺮﯾﻢ و اﺣﺘﺮام زﻧﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ وﺟﻮد ﻣﻮارد اﻧﺪک ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ،ﻻزم اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﺮان اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد .ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮﺿﺮورت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﻮزه زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ازﻋﺒﺎرت« ﺳﺘﻢزداﯾﯽ از زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده »اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺻﻔﺎوردی در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،اﻇﻬﺎرﮐﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان،
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﻼسﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺼﯿﺮتاﻓﺰاﯾﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﻮرت دادن ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ و
آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺎور زن ﺑﺮای ﻗﻀﺎت ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺎﺟﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و در آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ 17
ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه و در اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻌﺪدی در زﻣﯿﻨﻪ اﺣﺘﺮام و ﺗﮑﺮﯾﻢ آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم
)ص( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن را ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺌﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﻔﺎوردی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم و ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺸﻮرت ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ،اﯾﻦ
ﻻﯾﺤﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻟﻮاﯾﺢ دوﻟﺖ ﻗﺮار دارد و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ آن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﺒﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ دارد .ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی ﻫﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﺎن از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،از ورود ﺑﺴﯿﺎری از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎورﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻗﺪام ﻣﻮﺛﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﺎزی و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﺷﺘﻦ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ از ﺿﺮورت

ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﺪ.
وی در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﺮ ﺧﻼف آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ اﺳﺖ و از
ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ و ﺧﺮدهﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺻﻔﺎوردی در ﭘﺎﯾﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه ،آﻣﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی اﺳﺖ.
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