ازدواج در ﮐﻮدﮐﯽ ،ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻦ رﺋﯿﺴﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﺪان و وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی
روزاﻧﻪ و زﯾﺮ ﻧﺒﺾ ﺷﻬﺮ ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزادان ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن آﺷﮑﺎرا ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮ
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ  500ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﻃﺮاف ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ ﺑﭽﺮﺧﯽ ،ﺑﺎ
دﻻلﻫﺎ و واﺳﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮی ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻮزادﻧﺪ .ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺑﺪون
ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺗﮑﺪیﮔﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺪﻧﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان اﺷﮑﺎل ﭘﻨﻬﺎن و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد.
«ﺣﺴﯿﻦ رﺋﯿﺴﯽ »وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی و ﮐﻨﺸﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.
آﯾﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن را ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ داﻧﺴﺖ؟
ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺮاﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮدک ﻧﻤﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﻘﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻮن ﺷﺮع ﺑﻪ ﭘﺪر اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺶ را در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﯿﺎورد ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﯾﺮاد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺮع اﺳﻼم ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواجﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
وﻟﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ ازدواج ﻣﺮدی درآﻣﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻦ آﻣﺎدﮔﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮدش را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻣﺮاﻋﺎت اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽداﻧﺪ؟ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﮐﻮدک ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﻓﺮدی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ آﯾﺎ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮدﮔﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ازدواج زﯾﺮ ﺳﻦ  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ،راه را ﺑﺮ ﻫﺮﻧﻮع
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهای ﺑﺴﺖ.
راه ﺣﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﺮای ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ از  ۸۱ﺳﺎل و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای آن از ﯾﮏ ﻃﺮف و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ رﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻨﺖﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺪون آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺟﺮای ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺑﺎره ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اراده اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اراده رﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻘﺮرات ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ .در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ،
اﺟﺮای ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻨﺘﯽ از ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮاری ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﯽﮔﺬرد .ﻓﺮدی ﮐﻪ دﺧﺘﺮ۸
ﺳﺎﻟﻪاش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ازدواج ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺪﻫﯽاش ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او اﯾﺮاد ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﺪر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده  ۰۵ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان و ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻮرد ﻣﻮاﺧﺬه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ در اﯾﻦ ازدواج ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻤﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺖ؟
ﺑﻠﻪ .دﻗﯿﻘﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ و ﮐﻮدک آﺳﯿﺐ دﯾﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از آن ﭘﺪر ﺑﺮای ازدواج ﮐﻮدک از دادﮔﺎه اﺟﺎزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﯽﺗﻮان او را ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﻗﺮار داد .ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻤﻼ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮدﮔﯽ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﮐﻮدک اﺳﺖ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎ و ﺧﻄﺮات ﺟﺪی ﺑﺮای ﮐﻮدک اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه آن ﻓﻘﺮ و ﻋﺪم آﻣﻮزش اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ –ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواجﻫﺎی
زودﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﻤﺸﺎن ﺳﯿﺮ ﺷﻮد وﺳﺮ ﭘﻨﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻮاﯾﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن  ،آﻧﻬﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺘﻊ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻮدک ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﯽ در اﯾﺮان درﮔﯿﺮ اﺷﮑﺎل اﺳﺖ .ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدک ،ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ،ﻣﺮز  18ﺳﺎﻟﮕﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ اﻣﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدک ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﯾﻢ ،ﻋﻤﻼ ﺳﻦ  18ﺳﺎﻟﮕﯽ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻮدک ﺑﻪ

ﻟﺤﺎظ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺮز ﮐﻮدﮐﯽ و
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ  ۸۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ازدواج ،دﺧﺘﺮ ۳۱
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻨﺪ ازدواج ﺑﺎ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ دارد را اﻣﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﻦ ازدواج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺣﻘﻮق اﺳﻼم ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﻧﻪ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﻤﺮی و ﺑﺮای ﭘﺴﺮ  ۵۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﻤﺮی را ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻓﺮض ﮐﺮده اﺳﺖ و ازدواج در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ.ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻋﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان ،دﺧﺘﺮ  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ و ﭘﺴﺮ ۵۱ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اراده ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ازدواج اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در
ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺷﺮﻋﯽ و رﺳﻤﯽ ﺑﺎ اراده واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدک ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ازدواج ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﻮدﮐﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ او را در ﻗﺎﻟﺐ
ازدواج ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﻏﺪﻏﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ؟
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺪی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺷﻮم ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهای
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎده  ۰۱۲۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﻧﻪ ﺳﺎل و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان  15ﺳﺎل ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﻣﺎده ۱۴۰۱
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ازدواج ﻫﻢ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج را ﺑﺮای دﺧﺘﺮان  13و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان  15ﺳﺎل ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺳﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاده و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻦ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از وﺟﻪ ﮐﯿﻔﺮی ﭼﻄﻮر؟ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد؟
از ﺣﯿﺚ ﮐﯿﻔﺮی ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ دﺧﺘﺮی زﯾﺮ ﺳﻦ  13ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﺮده و راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و آن دﺧﺘﺮ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ،
ﺿﺎﻣﻦ دﯾﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺠﺮوح ﺑﺸﻮد ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮاﺣﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺪون اﺟﺎزه دادﮔﺎه ازدواج اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎده ﭘﻨﺠﺎه ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺐ ،ﺣﺒﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ و ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺟﺪی آن روﺑﺮو
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻣﻀﺎ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی اﻟﺤﺎﻗﯽ آن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
ﮐﻮدک ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ؟
اﺟﺎزه ازدواج زﯾﺮ ﺳﻦ  18ﺳﺎل  ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش دﺧﺘﺮان .
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﻣﺎده  ۵۴ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﮐﻮدک ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻮدک در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻨﺪهدار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻢ اﺟﺎزه ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن را ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه .ﭼﻮن ﻋﻤﻼ ﮐﻮدک در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﻦ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﻤﻼ آﻣﻮزش را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ و ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺷﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽاش ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟
ﺑﻠﻪ  .ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻮدک در ﻗﺎﻟﺐ ازدواج
ﺷﺮﻋﯽ؛ ﻫﺮزهﻧﮕﺎری و اﺳﺘﺜﻤﺎر او در ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
درﺧﺼﻮص اﺧﺘﯿﺎرات واﻟﺪﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .اﺧﺘﯿﺎرات واﻟﺪﯾﻦ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ
آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد؟
در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﺣﻘﻮق
ﻧﺎﻣﺤﺪودی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﺷﺪن و ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﻘﻮق در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ،اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر وﯾﮋهای ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ در ﮐﻨﺘﺮل و آﻣﻮزش ﻓﺮزﻧﺪان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺤﺪودی اﺧﺘﯿﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺧﺘﯿﺎر را ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺪر اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺶ رﻓﺘﺎر
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽرود.
دراﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ دﻗﯿﻖ و ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﺳﻼم و ﻗﺮآن اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر وِﯾﮋهای ﺑﺮای ﭘﺪر ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ را ﺑﻪ ﭘﺪر و
ﺟﺪ ﭘﺪری ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺪر اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ ﮐﻮدک را ﺑﮑﺸﺪ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص ﻧﺸﻮد .ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﻗﺪرت
ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﭘﺪر و ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺎدر ،ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮدﮐﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدم در ﺣﻘﻮق ﻣﺪرن
اﻣﺮوزی در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺪی ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۷۱ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ
ﻋﮑﺲ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻧﺎ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ در ﺣﻮزه زﻧﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ راهاﻧﺪازی
 17ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮان را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ،اﻟﺒﺮز،ﺨﺮاﺳﺎن
رﺿﻮی،ﮔﯿﻼن ،ﻗﻢ،ﻣﺎزﻧﺪران،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻣﺮﮐﺰی ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﻓﺎرس ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن،ﮐﺮﻣﺎن ،اﯾﻼم،ﮐﺎﺷﺎن ،اﯾﺮان ،ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﭘﺮوژه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ دﺧﺘﺮان اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﮐﻪ
«آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻣﺤﺮوم و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﻄﻊ اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ )ﭘﺎﯾﻪ اول( »در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺗﻮان اﻓﺰاﯾﯽ و ارﺗﻘﺎی ﺗﺎب آوری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی،
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻓﺎرس ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﻮان از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﻃﺮح ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از  10ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ.
از اﻗﺪاﻣﺎت در ﺧﺼﻮص ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی رواﻧﯽ از زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم« ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی »اﺷﺎره ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ 45 ،ﻫﺰار زن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،اردﺑﯿﻞ ،ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و
ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻓﺎرس ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﮔﯿﻼن ،ﻫﻤﺪان و ﯾﺰد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ اوﻟﯿﺎ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻧﻮآﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
اوﺗﯿﺴﻢ »ﺑﻪ ﻣﺪت  24ﺳﺎﻋﺖ وﯾﮋه  818ﺗﻦ از واﻟﺪﯾﻦ دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮآﻣﻮز و داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اوﺗﯿﺴﻢ و ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺮای  409ﺗﻦ از اوﻟﯿﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻧﻮآﻣﻮزان اوﺗﯿﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ،ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ و آﻣﻮزش ﻓﺮزﻧﺪان اوﺗﯿﺴﻤﯽ و
ﻧﺤﻮه ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ در  15اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ،اﯾﻼم ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﻗﺰوﯾﻦ ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ )ﺳﺮوﯾﮑﺲ( در

ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺿﺎ ،ﻣﺮاﻏﻪ ،ﺑﺎﻓﺖ ،ﻧﻘﺪه ﻫﻢ در ﺳﺎل  94اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﺳﺎل  95ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ در ﺣﻮزه زﻧﺎن
و دﺧﺘﺮان در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم دارد.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

ﻣﺮگ ﺧﻮدﺧﻮاﺳﺘﻪ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ،واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ
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ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
ﺧﺒﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دﯾﮕﺮ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮان ﭼﻨﺪان ﻋﺠﯿﺐ و ﻧﺎدر ﻧﯿﺴﺖ .در ﻃﻮل ﺳﺎل  ،۴۹دﺳﺖﮐﻢ  ۳۱داﻧﺶآﻣﻮز در اﯾﺮان دﺳﺖ
ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زدﻧﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﻋﻠﺖ ﺷﺶ ﺧﻮدﮐﺸﯽ« ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﯾﺎ ﮐﻨﮑﻮر و اﺣﻀﺎر
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ »و ﻋﻠﺖ ﺳﻪ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ از ﻧﯿﺰ« ﺳﺮزﻧﺶ واﻟﺪﯾﻦ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ و دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺸﯽ »اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎری ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺸﻮر ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در  ۸آﺑﺎن  ۴۹۳۱اﻋﻼم ﮐﺮده ،از ﺳﺎل  ۱۸۳۱ﺗﺎ  ۳۸۳۱ﺗﻌﺪاد  ۱۱۱ﮐﻮدک در
اﯾﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯿﺎن  ۸ﺗﺎ  ۳۱ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ۹۵ .ﻧﻔﺮ از
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺴﺮ و  ۲۵ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ دﺧﺘﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺧﻮدﮐﺸﯽ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان در ﺻﺪر اﺧﺒﺎر
ﺣﺎﻻ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ  ۲۱ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﻬﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ او در راه ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻣﺪرﺳﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ زده اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺧﺘﺮ  ۲۱ﺳﺎﻟﻪ روی ﺑﺮﮔﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻠﺶ را ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ را در
ﺑﺎزرﺳﯽ ﺟﯿﺐﻫﺎی اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ «:وﺳﺎﯾﻠﻢ را ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ دارم ،اﮔﺮ ﺧﻮدم را
ﻣﯽﮐﺸﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدم اﺳﺖ».
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮس او از ﺗﻨﺒﯿﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺧﺮاج
ﺷﺪﻧﺶ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﻮده .ﻣﺪرﺳﻪ او را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﺮاج ﮐﺮده و او ﻫﻢ ﺧﻮدش را از ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮده و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺪر اﯾﻦ دﺧﺘﺮ  ۲۱ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را دﻟﯿﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ دﺧﺘﺮش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده « :او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﻣﻦ و
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا دوﺑﺎره ﺗﻨﺒﯿﻬﺶ ﮐﻨﻢ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زده اﺳﺖ».
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ،ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺪرش را ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺪر ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ دﺧﺘﺮش ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ .دوﺑﺎره او را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر دﺧﺘﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻣﺪرﺳﻪ دﺧﺘﺮ را ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﮐﻼس اﺧﺮاج ﮐﺮده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ
داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﺸﻬﺪی ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﺮاج ﺷﻮد.
 ۷۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻫﻢ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را از ﭘﻠﯽ در ﺗﻬﺮان ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد و در دم درﮔﺬﺷﺖ .روز ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ  ۹۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان
 ۴۱ﺳﺎﻟﻪای در ﻣﺤﻠﻪ ﮐﻮره ﻣﻮﺳﻮی ﺷﻬﺮ ﻣﺮﯾﻮان ،در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری ﺧﻮد را ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺖ.
اﮔﺮ رد اﺧﺒﺎر را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ ﻓﺮاوان اﺳﺖ.
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻗﺎﺗﻞ دﺧﺘﺮان

در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﺎری ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ آﻣﺎر ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻣﺮگ دﺧﺘﺮان
ﻧﻮﺟﻮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻦ  ۵۱ﺗﺎ  ۹۱ﺳﺎل ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ در اﺛﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎدهای ،ﺑﯿﻤﺎری و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ،در
اﺛﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪآوری ﻋﻠﺖ اﮐﺜﺮ ﻣﺮگﻫﺎ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ و ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۰۰۰۲اﺳﺖ ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ از ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺟﻠﻮﺗﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ .در اروﭘﺎ ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻗﺎﺗﻞ اول دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان اﺳﺖ .در آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺣﺘﯽ ﺟﺰو ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگ دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻮن ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران و اﯾﺪز ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪﺟﺰ آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺟﺰو ﺳﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگ دﺧﺘﺮان ﺑﯿﻦ  ۵۱ﺗﺎ  ۹۱ﺳﺎل اﺳﺖ.
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﮐﺸﯽ و اﻧﺘﻈﺎرات از دﺧﺘﺮان
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺮان ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از دﺧﺘﺮان اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﺮوری ﺑﺮ رواﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه درﺑﺎره ﺧﻮدﮐﺸﯽ دﺧﺘﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻧﺦﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻣﻮاردی ﻋﻠﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ دﺧﺘﺮان ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﺗﻔﺎوت دارد .ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺳﻦ ﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺳﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و آرزوﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آن
ﮐﻨﻨﺪ.رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻏﻠﺒﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ دﺧﺘﺮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺳﺮﻧﺦﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﯽ از
دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ .ﻓﺸﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮ دﺧﺘﺮان ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر و رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ و رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ،
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،اﺟﺒﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرات و ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮده ،ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﻫﻞاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻫﻮاز در
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺧﻮد را از ارﺗﻔﺎع ﭘﺮت ﮐﺮد ،ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهاش از ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﺎﺷﺪ.
ازدواج در ﮐﻮدﮐﯽ دﺧﺘﺮان را از ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد دور ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﻌﺮض راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ زودﻫﻨﮕﺎم و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج
دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری ﺗﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺧﻮد را آﺗﺶ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و در اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻼم،
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،و ﻫﻤﺪان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮدﺳﻮزیﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺠﺎوز دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از دﺧﺘﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺗﺠﺎوز ﯾﺎ آزار ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد آﻣﻮزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﻧﻮع آزارﻫﺎی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮز ﺗﺠﺎوز و آزار را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪﻫﻨﺪ و از ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﺑﮑﺎرت ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻓﺮد
ﻣﺘﺠﺎوز ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮزش ﺧﺎﻧﻮاده دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻮرد ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد ،ﻓﺸﺎر ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب و
ﺗﻨﺒﯿﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮازم آراﯾﺶ ،ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﯽ دی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺖ ،در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮان
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻏﻤﺎض ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ دﺧﺘﺮ  ۲۱ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﻬﺪی ،ﺗﺮس از ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻮاﻗﺐ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ دارد.

دوره آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎن ﺧﺎﻧﻪاﻣﻦ :ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺳﯿﺰدﻫﻤﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ دوره ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻤﺎل ﺟﻼﯾﯿﺎن ،وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮی ،ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﯾﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز و ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺟﺰا و ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ وﮐﺎﻟﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻼﯾﯿﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدی را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد دارد.
●
●
●

●
●

ﺟﻠﺴﻪ اول :درﺑﺎره ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟
ﺗﺎرﯾﺦ :ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺧﺮداد ) ۱ﺟﻮن( – ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺷﺐ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان
ﺟﻠﺴﻪ دوم :ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﭘﻨﺎه ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان
ﺗﺎرﯾﺦ :ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ۹۱ ،ﺧﺮداد ) ۸ﺟﻮن( – ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺷﺐ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان
ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم :ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ؟
ﺗﺎرﯾﺦ :ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ۶۲ ،ﺧﺮداد ) ۵۱ﺟﻮن( – ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺷﺐ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان

در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻨﻨﺪﻣﺼﺮف ﻣﯽ »رواﻧﮕﺮدان« ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد
ﻋﮑﺲ :ﻓﺮارو
ﯾﮏ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راهﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼی زﻧﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﮔﻔﺖ :اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش درﺑﺎره دروغ ﺑﻮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻣﺎﻫﻮارهای ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ و آراﯾﺸﮕﺎه زﻧﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎوی ﻣﻮاد
رواﻧﮕﺮدان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ.
ﻣﺠﯿﺪ اﺑﻬﺮی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﺮوﯾﺲ« زﻧﺎن »اﯾﺴﻨﺎ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد در ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻻزم
اﺳﺖ.آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺎز از اﻫﺮمﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺘﺎدان زن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺲ از
ورود ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ-اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺸﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد و
ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد از ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺎذب در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﺮ ﻻﻏﺮی ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
آراﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ داروﻫﺎی ﻻﻏﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺸﻢ و ﻫﻤﭽﺸﻤﯽ ،ﺧﻮد ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ و رواﺑﻂ ﺧﺎرج از ﻋﺮف ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮاﯾﺶ
ﺑﻌﻀﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎس اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ از ﻣﻌﺘﺎدان ﮐﺸﻮر زن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  70درﺻﺪ از
آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد رواﻧﮕﺮدان اﻋﺘﯿﺎد دارﻧﺪ 20 .ﺗﺎ  30درﺻﺪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﯾﺎک ،ﺷﯿﺮه و ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق و ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﻗﺎم دﻗﯿﻘﯽ از آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎرش
ﻧﻈﺮی و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه آﻣﺎر را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎد و آﻣﺎر ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﻬﺮان
و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﺸﻮد ﺑﯿﺎن آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﺑﻬﺮی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻪﻣﯽﺷﻮد ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺸﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻻﻏﺮی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺨﺪر
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮوز ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﻐﺰی و ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻌﻠﻮل ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

در »زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده« ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد و در ﻣﻮرد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢﻓﮑﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﻢ
ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﻨﺎ دارﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﯿﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ
زﻣﺎن را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻬﯿﻼ ﺟﻠﻮدارزاده؛ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ در ﮔﻔﺖﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد و در ﻣﻮرد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢﻓﮑﺮی
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎ را ﺑﺮای زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﻢ
او در ﺧﺼﻮص ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه زﻧﺎن در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارﻧﺪ .ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎ را ﺑﺮای زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎ در ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،در ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .درواﻗﻊ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ درازﻣﺪت را از ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻮری را
ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ درازﻣﺪت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ زﻧﺎن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت آنﻫﺎ ﺣﻞ
ﺷﻮد.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن« زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده »را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن« زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده »ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﻨﺎ دارﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﯿﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر زﻣﺎنﺑﺮ
اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ زﻣﺎن را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻠﻮدارزاده در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد و ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﻢ از اﻓﺮاد ﮐﻬﻨﺴﺎل،
ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺮدﺳﺎﻻن ،ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﻣﺤﻮرﯾﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن را در
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺎﻣﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در رﻓﻊ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی زن و ﻣﺮد و ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
او در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎوت ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ در ﺣﻮزه زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت  9ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ  36ﺳﺎل ﺣﯿﺎت ﻣﺠﻠﺲ در دوره ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮب و ﺑﺪ آن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و

ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﻮﻫﯽ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﻨﺎ ﺑﮕﺬارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت و دو ﮔﺮوه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ،
ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﺪد ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻠﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﮑﻢ و ﺟﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ زﻧﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر
ﺧﺎص دﻏﺪﻏﻪ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده را دارﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ 9 :ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن زن از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و  8ﻧﻔﺮ از ﺗﻬﺮان آﻣﺪهاﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﺮان
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺳﺖ و وﺳﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ،اﻣﺎ زﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻬﺮان راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﻪ در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﺪام ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ،
اﻣﺎ زﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و زﻧﺎنﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎری ،اﯾﻦ
ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر را در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ و در ﻋﯿﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﻮز
ه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
او در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﻢ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ زﻧﺎن اوﻟﻮﯾﺖ دﻫﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻟﻮاﯾﺢ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ
ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺎورﯾﻢ و اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﺮهوری ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺎ
اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺪون ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ روز ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
ﻣﯽﮔﺬرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬارﯾﺪ .ﮔﺎمﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ آروزوﻫﺎی ﺑﺰرگ را دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻨﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
.ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ راه اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ اﺳﺖ .ﻓﺮم ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ را

آﺧﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎدرت ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻣﯽﺷﻮی
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ﻓﺮﯾﺪه ﻣﻮﺳﻮی
ﻫﺮ ﭼﯽ داری از ﻣﻦ داری .اﮔﺮ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدادم درس ﺑﺨﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﻻن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ادﻋﺎ ﻧﺪاﺷﺘﯽ  .آﺧﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎدر ﻓﺎﺣﺸﻪات .ﻟﯿﺎﻗﺖ
ﻧﺪاری آن وﻗﺖ اﺣﺘﺮام ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮای .و ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ از ﻫﻤﺴﺮم ،از ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺳﺮم را ﺑﺎ او روی ﯾﮏ ﺑﺎﻟﺸﺖ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم از او ﻧﻔﺮت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدم و ﺟﺮات ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﺎﺳﺦ او را ﺑﺪﻫﻢ.
ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﻦ ﮐﻼم ﺗﻨﺪ و ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ او را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدم .ﻓﺤﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر رﮐﯿﮏ ،و ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺜﻞ دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﭽﺎﻟﻪ ﻣﯽﺷﺪم .او ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺖ و وﻗﺘﯽ آﺷﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻓﻘﻂ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪم .ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﻏﯿﺮﺗﺶ در ﺣﺠﺎب
ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ ﻓﺤﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻬﺮهای از اﺧﻼق ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ اﻓﺴﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻼم را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺮوز ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﻤﺎرﻧﺪ .ﻣﻦ ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از
ﭘﯿﻠﻪ ﺧﻮدم ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻢ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺴﺘﻘﻞ و آراﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻢ وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﮐﻼﻣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﻮدم و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ آن ﻫﻤﻪ ﺳﺎل را ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ را ﻓﺪای
ﺿﻌﻒ ﺧﻮدم ﻣﯽﮐﺮدم در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮدم اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارم و از ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮم.
ﺻﺒﻮر ﺑﺎش و ﺣﺮف ﻧﺰن
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ رواﻧﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﭘﯽ دارد ﭼﻬﺮه ﭘﻨﻬﺎن و ﺣﺘﯽ روی دﯾﮕﺮ ﺳﮑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
رﻓﺘﺎری ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻮﯾﺖ ،ﺷﺮاﻓﺖ و ﻏﺮور او را ﺧﺪﺷﻪدار ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻠﻤﺎت رﮐﯿﮏ و دﺷﻨﺎم و روشﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﺗﻬﺎم زدن و رﻓﺘﺎر آﻣﺮاﻧﻪ و ﺗﺤﮑﻢآﻣﯿﺰ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻗﻬﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺪام ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻣﺮﻋﻮب و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮﯾﻢ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ در 15ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﺮدم .درسام را رﻫﺎ ﮐﺮدم و ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ رﻓﺘﻢ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮد و ﺧﺎﻧﻪ آراﻣﯽ داﺷﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﭘﺲ از ازدواج آن ﻫﻢ در آن ﺳﻦ ﮐﻢ اﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﭘﺮت ﺷﺪم.ﻫﻤﺴﺮم ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺪود ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎن از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوم .ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻞ و ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺮان را ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدم ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﭘﺪر و
ﻣﺎدرم ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺻﺒﻮر ﺑﺎش و ﺣﺮف ﻧﺰن ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ .ﻣﻦ ﺷﺪم زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻤﯽ ﺑﻮد
ﺣﻖ داﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ.
ﮐﻢ ﮐﻢ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم زن ﺑﯽﻟﯿﺎﻗﺘﯽ و ﺑﯽﻋﺮﺿﻪای ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻐﺰم از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﻗﯿﺎﻓﻪام ﻣﺜﻞ ﺟﺴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﺣﺘﯽ ﺗﻮی ﺧﺎﻧﻪ
آراﯾﺶ ﮐﻨﻢ و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ دﮐﺘﺮ و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺒﺮم .ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدم و ﺳﺎﮐﺖ ،ﺟﺮات ﺣﺮف زدن ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮم ﻫﻢ ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
را ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آدمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﻫﯿﭻ ﺷﺪه ﺑﻮدم .اﮔﺮ اﻋﺘﻘﺎدم ﺑﻪ آﺧﺮت ﻧﺒﻮد ﺧﻮدم را ﻣﯽﮐﺸﺘﻢ.
ﺣﺎﻻ داﻣﺎد دارم و ﯾﮏ زن ﺧﺴﺘﻪ و ﺑﯽﻣﺼﺮف ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﺎدرم از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺸﺖ و ﭘﻨﺎه ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادم .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﺷﻮﻫﺮم ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﯽﻋﺮﺿﻪ ﺑﯽﻟﯿﺎﻗﺖ .ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻓﻘﻂ ﻣﺮگ را آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﻤﯿﺮم.
اﺗﻬﺎم زدن و ﺗﺮس از آﺑﺮو
ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل ﺷﺎﯾﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ اﺗﻬﺎم زدن اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﮐﻪ آﺑﺮو و ﺣﯿﺜﯿﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ،
ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﺑﺎ اﺗﻬﺎمﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر و اﺣﺘﺮام و آﺑﺮوی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﺎن اﺧﺘﻼف و ﯾﺎ دﻋﻮاﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻓﻮری ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﻮارد اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺧﻔﻪ و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده او را ﺑﻪ ﺑﺎد ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﯾﺎ اﺳﺘﻬﺰا
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﺗﺮس آﺑﺮو ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﻨﯿﻦ روشﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻧﺎﺗﻮان و ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽراﻧﺪ و ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽزﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﮔﺮ
زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻘﺮرات ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻘﺪان
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده و رواج و
ﻋﺎدی ﺳﺎزی ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در واﻗﻊ آﻧﭽﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده ﺣﻞ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺴﻮوﻻن دوﻟﺘﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮﯾﻊ دوﻟﺖﻣﺮدان ﺑﻪ آن ﺿﺮورت دارد .ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺒﯿﻦ
ﺷﺪه و از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم و ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻌﯿﺪ داﻧﺸﺠﻮی روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ازداج ﮐﺮدﻫﺎﺳﺖ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺮﺗﺐ او را ﺑﻪ ﻃﻼق و اﺟﺮای ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﺣﺘﯽ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی رواﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺳﻌﯿﺪ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ  ،ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ،دﯾﺮ آﻣﺪن و ﯾﺎ ﺷﺐ ﻧﯿﺎﻣﺪن ﺑﺪون اﻃﻼع ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ و
ﺣﺘﯽ ﮐﺸﺘﻦ آﻧﻬﺎ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺣﺘﯽ ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ آنﻫﺎ  ،ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن از ﺧﺎﻧﻪ ،ﻟﺠﺒﺎزی و ﺷﮑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد
ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ اﺳﺖ و ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از رﻓﺘﺎرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻣﻨﻊ دﯾﺪن اﻗﻮام و ﻓﺎﻣﯿﻞ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺷﺘﻐﺎل و ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی راﯾﺞ رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻟﯽ
و ﺟﺴﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﺷﻮﻫﺮم ﺳﺮش را ﺑﻪ دﯾﻮار ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ و ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻫﺮ اﺗﺎﻗﯽ
ﻣﯽﮔﺬرد در را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ و ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ او ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻪ ﻣﻦ اﺗﻬﺎم ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﺮگ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﻠﻮی ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را ﺑﺎ ﻣﺎدر ﭘﯿﺮش ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ زن ﺑﻪ ﺷﺪت از او ﻣﯽ

ﺗﺮﺳﺪ.
ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻦ و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺷﻮﻫﺮم ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺒﺮد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﺑﻪ اورژاﻧﺲ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ
دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ و رواﻧﯽ از ﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد .دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺑﺪ ﻓﺪاﯾﯽ رواﻧﭙﺰﺷﮏ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺴﺎدت  ،ﻓﻘﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻣﻬﺎر ﺧﺸﻢ و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ ،اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ ،ﻓﻘﺪان آﻣﻮزش و ﺣﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﺟﺒﺮان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ زن ،ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﻘﺮ و ﺑﺴﯿﺎری ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ در اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاﻣﻊ و آﻣﻮزش در اﻧﺪازه ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺗﺮی و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ
دﻻﯾﻞ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد
را ﻣﻘﺼﺮ ﻧﺪاﻧﻨﺪ .ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺣﻖ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم آﻣﻮزش و رﺳﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮان
ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﯾﮏ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،
ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﻧﺮﻣﺎل ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .دﮐﺘﺮﺗﻮرج ﻣﺮادی در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رواﻧﮑﺎوان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺮﻓﻤﺎن را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖ آن را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺪار دروﻧﯽاش از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﻪﺧﻮد را ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﺤﻘﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ
ﻃﺒﻌﺎ اﺣﺘﺮام ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ و اﯾﻦ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ را ﺑﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ از ﺧﻮدﻣﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﮐﻤﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻣﺜﻞ
ﯾﮏ ﻋﻘﺪه ﺳﺮﮐﻮﻓﺘﻪی ﺣﻞ ﻧﺸﺪه در درون ﻓﺮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﯾﺰد.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل را دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام اﺳﺖ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺣﺘﯽ
اﺣﺴﺎس ﺷﺮم ﻧﻬﻔﺘﻪ در درون آدﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮدن اﺣﺴﺎس ﺷﺮم ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺘﮏ زدن و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮدن
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮐﺮدهاﺳﺖ ،ﻔﻮقاﻟﻌﺎده ارﺿﺎﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺨﻠﯿﻪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﮐﺮات ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد]۱[ .
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﯿﻢ  .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﭘﺪری ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد
اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و از ﻣﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
[ ]۱آﻓﺘﺎب اﯾﺮان

ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آزار ﻧﺎﺷﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺟﻨﺴﯽ
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ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪﻟﻮ ،وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ

ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﺑﺎ ﺳﻼم .زن  26ﺳﺎﻟﻪای ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ازدواج ﮐﺮدهام .ﭘﺲ از ازدواج رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی از ﺷﻮﻫﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم.
ﺷﻮﻫﺮم ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺧﺸﻦ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ،اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ دارد .اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﺳﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﻔﺮ دارم .ﺷﻮﻫﺮم ﻣﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ از ﭘﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن از ﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﮐﺮاﻫﺖ دارم .در اﯾﻦ ﻣﻮرد در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮاﻧﺪم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻮﻫﺮم ﻧﺮﻣﺎل
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرش را اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم راﺑﻄﻪ ﺑﺎز ﻫﻤﺎن
ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮدم و ﺷﻮﻫﺮم ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﺧﺠﺎﻟﺖ
ﻣﯽﮐﺸﻢ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ .در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﯾﺪم و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ از
ﺷﻤﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻢ .ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ؟ واﻗﻌﺎ درﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪهام .ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﯾﺎ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻢ ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮم را اﺻﻼح ﮐﻨﻢ اﻣﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪام .ﻟﻄﻔﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻓﮑﺮم رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪا ﺷﻮم .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻢ؟
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﺳﻼم ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺘﺮم .ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ از ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎس و ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻮرد ﺑُﻌﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان زن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺧﺎص ﭼﯿﺴﺖ و زن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﮐﻪ زن
ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎرﺑﺖ از دﺑﺮ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ از ﭘﺸﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و آزار زن ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎ
ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ زن اﻣﺮی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﻮادی
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻮﻫﺮ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻘﺖ و ﺳﺨﺘﯽ زن ﺷﻮد ،زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﮔﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻮﻫﺮ ،زن را در وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻗﺮار دﻫﺪ ،زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ .اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺻﺎدر ﮐﺮده و ﻣﻘﺎرﺑﺖ
از ﭘﺸﺖ را از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ اداره ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ «:ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎرﺑﺖ از دﺑﺮ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ زوﺟﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد
و ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ آن ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ )آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﺑﻬﺠﺖ ،وﺣﯿﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ
 (..اﯾﻦ اﻣﺮﻏﯿﺮﺟﺎﯾﺰ و ﺣﺮام اﺳﺖ آﯾﺎ زوﺟﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ اﺳﺖ؟ »اﯾﻦ اداره در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ «:در ﻓﺮض ﺳﺆال ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
دادﮔﺎه اﺣﺮاز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ وﻃﯽ از دﺑﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﻟﻤﺎت ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ زوﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﻮءرﻓﺘﺎر زوج ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ زوﺟﻪ و ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد[1]» .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دادﮔﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻦ و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ زن را از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﺻﺮﯾﺤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻌﺐ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻮﻫﺮ را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻢ ﻃﻼق ﻧﺪاﻧﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :اﮔﺮ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﻗﺪام ﮐﻨﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺣﺮفﻫﺎﯾﻢ را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻢ؟
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ دارﯾﺪ ،در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .وی را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ رﺿﺎﯾﺖ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼﺷﺘﺎن را ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ وی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺪون دردﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ راﺿﯽ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻧﺸﺪ ،راه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ
دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﺘﺎن و اﯾﻨﮑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده و ﭼﻪ
اﺛﺮاﺗﯽ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ و روان ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺧﻮدﺗﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن را ﺿﻤﯿﻤﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺣﺎل دادﮔﺎه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺣﮑﻢ ﻃﻼق را ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ؟
وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﻧﻤﯽﺗﻮان زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد .زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد اﻣﺎ در ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪ .دادﮔﺎهﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق از ﻧﺎﺣﯿﻪ زن ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪی دارﻧﺪ.
] ) [1ﻧﻈﺮﯾﻪ اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ  7/2/92 323/22ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه /9-92 )150-2

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﻼق :اﻋﺘﯿﺎد و ﺧﯿﺎﻧﺖ
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آﻣﺎر ﻃﻼق رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ دﻻﯾﻞ آن ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ آﻣﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﺷﻮار اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺴﯿﻦ
اﺳﺪ ﺑﯿﮕﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﺎﯾﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﻼق ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪاری
ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﻬﺮان اﻋﺘﯿﺎد ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ،ﻋﺪم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﻫﻤﺴﺮ و درآﻣﺪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﻼق از دﯾﺪ زوﺟﯿﻦ اﺳﺖ .وی اﻓﺰود :در ﮐﺸﻮر آﻣﺎر ﻃﻼق در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  163ﻫﺰار و  765ﻃﻼق در
ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  2ﻫﺰار و  667ﻃﻼق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آﻣﺎر آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ
آﻣﺎر ﺑﻪ اﻃﻼع ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺣﻮزه ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﻬﺒﻮد آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ .اﺳﺪ ﺑﯿﮕﯽ اداﻣﻪ داد :اﻋﺘﯿﺎد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﻼق در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻼق در ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ  53درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﻋﻠﻞ ﻃﻼق ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد اﺳﺖ .وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻃﻼق ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻃﻼق را اﺷﺘﺒﺎه و ﻏﻠﻂ داﻧﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ راهﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت زوﺟﯿﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ .رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد زوﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﺧﻮد
ﻣﯽﭘﺮدازد دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺷﻮد.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻟﻐﻮ و ﻋﺪم ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻟﻐﻮ و ﻋﺪم ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﯿﺎد ﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ
داﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ زد.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻧﺎ

