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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر
در آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺮدی  ۰۵ﺳﺎﻟﻪ از اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺸﻬﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮادرش را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮏ روز ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن وﻗﺘﯽ ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ۰۳:۷ ،دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد زوﺟﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ راﻫﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﺸﺎن از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﻋﺎدی و ﺷﻠﻮغ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﺮد
ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاری ﺑﺎ ﺻﻮرت ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻠﻞ و ﺗﺮدﯾﺪی ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﻠﺤﻪ ﺷﮑﺎری ،زن  ۰۴ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ
ﺧﻮدرو را ﻫﺪف دو ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻗﺮار داد و وﻗﺘﯽ از ﻣﺮگ زن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﺑﺎ رﻫﺎ ﮐﺮدن اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖ را
ﺗﺮک ﮐﺮد.
ﻫﻤﺎن روز زن ﻣﺼﺪوم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺪت ﺟﺮاﺣﺎت وارده روی ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺎراﺑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺪرود ﺣﯿﺎت ﮔﻔﺖ.
اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻗﺎﺗﻞ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﺎﻣﻞ ﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰهای ﭼﻮن ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺮﻗﺖ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺳﺮاغ زﻧﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺟﻠﻮ ﺣﻀﻮر
داﺷﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﺗﯿﻢ اداره ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻣﺸﻬﺪ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎد و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در آن ﻣﺤﻞ ،ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺑﺮادر ﻫﻤﺴﺮ زن ﻣﻘﺘﻮل ﻇﻨﯿﻦ
ﺷﺪﻧﺪ .او ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻨﮑﺮ ﻗﺘﻞ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﺠﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮادرش ﻣﺸﮑﻞ
داﺷﺘﻪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺷﯿﻮه ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن او را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ اﯾﻦ زن زده اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ« ﻓﺎﻃﻤﻪ» ،ﺧﺎﻧﻪدار و ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺸﻬﺪ ،زﯾﺮ ﯾﮏ ﭘﺴﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ و ﺟﺪی ﺑﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه از ﻃﺮف
ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ« ﻃﺮف ﻏﯿﺮت داﺷﺘﻪ »و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺪ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮادرش را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ زن ﻣﻘﺘﻮل ﺣﻮاﻟﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻬﺪی ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻓﻪ ﻧﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﻮده و ﺳﺮ و ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
«آن ﺧﺎﻧﻢ اﺻﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪ ﺣﺠﺎب ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن در ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺸﺎن را
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺎدی در ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم ﺑﻮد ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﯾﮏ روز ﺣﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ
رﺳﻤﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،داﯾﯽ ﻫﻤﺴﺮم ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺮد ﻣﻮﺟﻬﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺬﮐﺮ داد ﮐﻪ دﮐﻤﻪ ﯾﻘﻪام را ﺑﺒﻨﺪم و ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻫﻤﺴﺮم ﮐﺮد ﮐﻪ واﻗﻌﺎ آن آﻗﺎ ﻏﯿﺮت داﺷﺘﻪ ﮐﻪ زن ﺑﺮادرش را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﻟﺨﺘﺶ ﮐﺸﺘﻪ ،ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻮرش را ﺑﮑﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﯾﮏ اﻣﺮ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﺷﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﺟﺮا ﺑﺸﻮد».
ﺣﺠﺎب ،اﻧﮕﯿﺰه ﻗﺘﻞ
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ «:ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮد .آﺑﺮوﯾﻢ را ﺑﯿﻦ در و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ او را
ﮐﺸﺘﻢ».
ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﺠﺎب ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﺘﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺣﻮادث
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﺮداد در دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ دوﺳﺖ دﺧﺘﺮش ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺪ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﯾﺎ
ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺪری ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮی ،دﺧﺘﺮش را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪ ﺣﺠﺎﺑﯽ و ﻇﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﮐﺸﺖ ﯾﺎ ﻗﺘﻞ دﺧﺘﺮ ۷۱
ﺳﺎﻟﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺮادرش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺰاﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﻮﺷﺶ دﺧﺘﺮک رخ داده ﺑﻮد ،از اﯾﻦ دﺳﺘﻪاﻧﺪ.
«ﺷﺮوﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن زاده» ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺪ ﺣﺠﺎﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﺮع
اﺳﻼم ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۸۳۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ واﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ ﺣﺮام ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ۰۱
روز ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﺣﺒﺲ و ﺗﺤﻤﻞ  ۴۷ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺪ ﺣﺠﺎب ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻬﺮی ﻣﯽﺷﻮد».

ﺳﻠﻄﺎن زاده ﮐﻪ در ﻃﻮل دوران ﮐﺎرش ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه ﺿﺮب و ﺟﺮح ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﻮﺷﺶ روﺑﻪرو ﺑﻮده،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺰاران ﻫﺰار زن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ و اﻧﺘﺨﺎب ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺣﺘﯽ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺮش زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﻟﻘﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ارزش ﺷﺪه و اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮوز ﻗﺘﻞ
اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت دﺧﺘﺮی را در ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺮون زدن ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ از زﯾﺮ
روﺳﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ».
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزشﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ
وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ:
«اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﺑﺪ ﺣﺠﺎب اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان دو ﭘﺎی ﺟﺬاب ﺑﺮای ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﮐﺸﯿﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ در ذﻫﻦ و
روان ﻣﺮدی از ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺮودﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﻬﻢ ﻣﯽداﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارد ،ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻋﻤﯿﻖ و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ
ﻣﯽﮔﺬارد».
اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺣﻖ آزادی ﻟﺒﺎس و ﭘﻮﺷﺶ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ .ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪه ﭼﻮن ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻧﺒﻮده و اﺻﻞ ﺑﺮ ﻣﺮاﻋﺎت آن اﺳﺖ،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﯽ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن و زﻧﺪه ﺑﻮدن ﮐﻪ ﺣﻖ ﻫﻤﻪ اﺑﻨﺎ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ﻫﻤﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﺣﻖ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ در ذﯾﻞ ﻣﺎده  ۹۱اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎوﯾﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺣﻖ آزادی ﭘﻮﺷﺶ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﻄﻦ ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن
ﻣﻨﺪرج در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﺣﺎد ﺑﺸﺮ در ﻫﻤﻪ زﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎ از ﻣﻮﻫﺒﺖ آن ﻣﺘﻨﻔﻊ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻧﻪ دوﻟﺖﻫﺎ و ﻧﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻧﺴﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده دوازدﻫﻢ اﻋﻼﻣﯿﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ آﺣﺎد ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ،آزادی و اﻣﻨﯿﺖ
ﺷﺨﺼﯽ دارﻧﺪ».
***
«ﻃﺎﻫﺮه» ،ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد را در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻤﯿﺮم ﺳﭙﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ.
او را وﻗﺘﯽ  ۲۱ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ درﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ  ۵۱ﺳﺎل ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺶ اﺧﺘﻼف ﺳﻨﯽ
دارد.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﺮار ﭘﺪر ﺑﺮای ازدواج زودﻫﻨﮕﺎﻣﺶ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﮏ روز دﺧﺘﺮک را در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ از زﯾﺮ ﻣﻘﻨﻌﻪ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪه:
«ﮐﻼس اول راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮدم .از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ  ۰۱دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺎدهروی ﺑﻮد .ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﭽﻪ ﻣﺪرﺳﻪایﻫﺎ ،ﭘﯿﺎده ،راﻫﯽ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد و ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮﻣﺎی ﻫﻮا ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺘﻮی ﮐﺮپ ﺳﯿﺎه ،ﺷﻠﻮار ﺿﺨﯿﻢ و ﻣﻘﻨﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻮدک اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻮدم
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺪرم ﮐﻪ ﮐﺎرش ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،از آﻧﺠﺎ
ﮔﺬﺷﺖ .ﻣﺮا ﺗﻮی آﯾﻨﻪ ﺑﻐﻞ ﻣﻮﺗﻮرش دﯾﺪ و ﺟﻠﻮی ﭘﺎﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎد .ﻫﻨﻮز ﺳﻼم ﺑﯿﻦ دﻫﺎﻧﻢ و ﻫﻮا ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﮏ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﻮی ﮔﻮﺷﻢ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم زﻧﮓ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮی ﮔﻮﺷﻢ ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪه .ﻫﺎج و واج ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدم و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﭼﻪ
ﻣﯽزﻧﺪ .او ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﺑﺮﻧﺞ از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﮐﺴﺒﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺮک ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ و ﺑﺮد ﺧﺎﻧﻪ .ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻢ از وﺣﺸﺖ
ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ .ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻟﺒﺎس زﯾﺮم را از اﺿﻄﺮاب ﺧﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮدم .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻣﺎدرم و ﺑﺮادرم ﻣﺮا از ﺗﺮک ﻣﻮﺗﻮر
ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﺮی آن ﻃﺮفﺗﺮ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد و ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺟﺎروی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ اﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ .ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دارم آﺑﺮوی ﯾﮏ
ﻃﺎﯾﻔﻪ را ﻣﯽﺑﺮم .ﺑﺮادرم ﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻤﮑﺶ .او از اﯾﻦ ﻃﺮف ﻣﯽزد و آن ﯾﮑﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ .ﻫﯿﭻ راه ﻓﺮاری ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻣﺎدرم ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد
ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ وﻟﯽ داﺷﺖ زﯾﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺸﺎن ﮐﺘﮏ ﻣﯽﺧﻮرد .ﭘﺪرم ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﺣﻮاﻟﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎدرم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺜﻞ
ﺧﻮدت رﻗﺎص ﺑﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ؟ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺗﯿﺮه و ﮐﻬﻨﻪ ﻣﺎدرم ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻋﻮض ﻧﻤﯽﺷﺪ .او ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻨﺰوی و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮد .در
آن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻦ درﮐﯽ از آﺑﺮو و اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .واﻗﻌﺎ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﺮدهام؟ ﭘﺪرم ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻮس او
ﻫﺴﺘﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮم ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ او ﻣﻦ را دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺻﻠﯽام ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﺑﺮادرم ﮐﻪ داﺷﺖ ﻣﺮا ﮐﺘﮏ ﻣﯽزد ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﻮرد
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﺗﺎ دﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺣﺘﯽ دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﺟﺮم دزدی از ﻣﻐﺎزهﻫﺎ و ﮐﻼﻫﺒﺮداری
از ﮐﺴﺒﻪ ﻣﺤﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ﭘﺪرم و ﻋﻤﻮﯾﻢ ﻗﺮار و ﻣﺪار ﻋﻘﺪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﻢ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ».

ﻃﺎﻫﺮه ﻓﻘﻂ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﭘﺪر ﻃﺎﻫﺮه ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﻤﺴﺮ ﻃﺎﻫﺮه ﺑﺎﺷﺪ و از دﺧﺘﺮش دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻃﺎﻫﺮه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽداده ﮐﻪ «:او را ﺑﮑﺶ!»
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﻌﻄﯿﻼت و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ
رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ،ﻣﺮوج ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ؟
وﻗﺘﯽ اﺧﺘﻼل روﺣﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد
ﻃﺎﻫﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﯾﮏ روز اﺳﺒﺎبﮐﺸﯽ داﺷﺘﯿﻢ .ﯾﮏ اﺗﺎق اﺟﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎﻻی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ .اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻦ ﭘﺴﺮ اوﻟﻢ را ﺑﺎردار ﺑﻮدم .ﺗﻮی ﺣﻤﺎم ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم و ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ وارد ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﻮﺷﻪ داﻣﻨﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺗﻮی ﻟﺒﺎس زﯾﺮم ﮔﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺸﺘﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮدم .ﻫﻤﺴﺮم ﭼﺸﻢ ﻏﺮه رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮو و ﻣﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮدم را
ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﺮدم .وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮ رﻓﺖ و ﯾﺨﭽﺎل ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪ .ﻣﻦ را ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎردار ﺑﻮدم ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار داد ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺒﻮرم
ﮐﺮد ﺑﺎ ﻫﻤﺎن داﻣﻦ وﺳﻂ اﺗﺎق ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ .ﯾﮏ ﻓﻨﺪک آورد و ﻟﺒﻪ داﻣﻦ را آﺗﺶ زد .ﻣﻦ ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ دوﯾﺪن و ﺳﺮﯾﻊ داﻣﻦ را از ﭘﺎﯾﻢ درآوردم اﻣﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﭻ ﭘﺎ و راﻧﻢ ﺳﻮﺧﺖ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻟﮑﻪ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ آن ﻫﺴﺖ».
«ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺳﻮادی» ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ،در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺎﻫﺮه و ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:در ﺟﻮاﻣﻊ اﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ،
زﻧﺎن ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .زﻧﺎن اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺮداﻧﻨﺪ .آﻧﺎن ﻧﺎﻣﻮس ﭘﺪر ،ﭘﺪرﺑﺰرگ ،ﺑﺮادر ،داﯾﯽ ،ﻋﻤﻮ
و ﻫﻤﺴﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .زﻧﺎن ﻧﺎﻣﻮﺳﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺮدان را ﻣﺘﺠﺎوز ﻧﺎﻣﻮس و ﻫﻢ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﺎﻣﻮس
ﻣﯽداﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ،ﺑﺎورﻫﺎﯾﺸﺎن را و ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺸﺎن و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﺸﺎن را در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ از آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻨﮓ و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﻣﺮگاﻧﺪ».
ﻃﺎﻫﺮه اﻟﺒﺘﻪ از آن دﺳﺘﻪ زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮدیاش ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه زﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و« ﻃﻮل درﻣﺎن »ﺑﮕﯿﺮد .او اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزی و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺴﺐ
اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ.

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
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ﮔﺰارش و ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه )ﺑﺨﺶ دوم(
* اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﮐﯿﺎﻧﯽ
در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪهی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات در اﯾﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﺮور ﮐﺮدﯾﻢ .ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﺳﺮا ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺘﺎن در ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺗﻬﺎم وارده و ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و دادﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﺗﻬﺎم ،ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه و ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد.
در اداﻣﻪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﭘﺲ از ﺻﺪور رای دادﮔﺎه ،اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺘﻌﺪدی از ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻊ
داﺧﻠﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻋﺘﺮاض و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اروﭘﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رای ﺻﺎدر ﺷﺪه ،ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ او ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼً دادﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﻣﻮرد ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪی اﺗﻬﺎم ﻣﺸﻮرت ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﻧﻈﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر
ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺮوﻧﺪه در رای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﺿﺮوری )ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ،اورژاﻧﺲ و… ( و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺮاﺣﺎت وارده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ) (evidenceﺻﺤﯿﺢ
][1
و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻨﺎد ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻨﮑﻪ ،دادﺧﻮاه اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت او ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدهی  ۳۱ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ،ﺟﺒﺮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

][2

درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺘﺮاض ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﻣﺎ از ﺳﻮی ﻧﻬﺎد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ وارد داﻧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮاد اﺳﺘﻨﺎدی ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
دادﮔﺎه ﻧﻘﺾ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﺧﻄﺮی )ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺘﻌﺪی ﺑﺮای ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف( ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻧﺒﻮد.
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر دادﮔﺎه اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮﻟﻨﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن ﺷﺎﮐﯽ از ﺷﮑﺎﯾﺘﺶ ،ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻘﻮق
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺮ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮوﺣﻪ ،اﺻﻼً ﻣﺠﺎزت ﺣﺒﺲ ﺻﺎدر
ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺻﺎدره ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻼﯾﻢ ﯾﺎ ﺧﻔﯿﻒ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻗﺎﺿﯽ در ﻧﻈﺮش ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ،ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺎل  [3]۸۹۹۱درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد.
در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ رای اﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ در ﺧﺼﻮص ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻨﺠﺎرهﻫﺎی راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه] [4و ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺗﻌﺪاد اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
اروﭘﺎﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ  ،۳۲ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در
ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ ،ﺣﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آرای ﻣﻠﯽ در دادﮔﺎه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ،ﭘﺎی ﺣﻘﻮق« ﮐﺎﻣﻦ ﻻ »)ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آرا و ﺳﺎﺑﻘﻪ
دادﮔﺎهﻫﺎ( را ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ رای ﺻﺎدره در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر رای دادﮔﺎه
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،دادﮔﺎه اروﭘﺎﯾﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ) (the European Court of Justiceدر ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪهای ﮐﻪ دادﮔﺎﻫﯽ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهی ﻣﺬﮐﻮر ،ﺣﮑﻢ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد.
در ﭘﺮوﻧﺪهی« اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻟﻤﺮون]» [5دادﮔﺎه در ﺣﮑﻢ ﺧﻮد ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ﺑﻮد ﻫﺮ دو ﻃﺮف دﻋﻮا ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪهی اﺧﯿﺮ از دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ درﺧﻮاﺳﺖ اﻟﻐﺎی ﻣﺠﺎزات ﺛﺎﻧﻮﯾﻪی ﻋﺪم ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﺰل ﻣﺸﺘﺮک را ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و دادﮔﺎه
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ از دادﮔﺎه اروﭘﺎﯾﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻮال ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری در اروﭘﺎ [6]،ﻣﻮرد اﺑﺮام دادﮔﺎه اﺳﺖ ﯾﺎ دادﮔﺎه ﻧﻈﺮ
دﯾﮕﺮی دارد؟
در ﭘﺎﺳﺦ ،دادﮔﺎه اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده ﺑﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری ﻣﻨﻊ ﺿﻤﻨﯽای ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺒﯿﻬﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن در ﭘﺮوﻧﺪهی ﺟﺎری ،ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ،ﻫﺮ دو «،ﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه» [7]،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﺪای از ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺣﻘﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ« ﺷﮑﻞ ﻣﺠﺎزات »ﻧﺪارد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺣﻖ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن :ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﻧﻘﺶ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺣﻀﻮر ﮐﻮدﮐﺎن :ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﯾﺎ ﻣﺪاوا؟

در اداﻣﻪ ،دادﮔﺎه در رای ﺧﻮد آورده اﺳﺖ «:دوﻟﺖﻫﺎ در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ او و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر“ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ”را
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ».
در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻣﺠﻨﯽﻋﻠﯿﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ زن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ،در ﻓﺮاﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ و در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دادﺳﺮاﯾﯽ و ﺷﺮوع
ﺗﻌﻘﯿﺐ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﺘﻨﺎع ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ از اداﻣﻪی ﺷﮑﺎﯾﺖ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ داده ﻧﺸﺪه؛ اﻣﺎ دادﺳﺘﺎن ،درﺟﻪی اﺗﻬﺎم را ﭘﺲ از اﻃﻼع از ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎدن
دوﺑﺎرهی ﭘﺮوﻧﺪهی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ،ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺷﺎﮐﯽ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داده ﻧﺸﺪه و ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﺗﻬﺎم و ﺑﻪ
ﺷﺮط اﺛﺒﺎت در رای دادﮔﺎه ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺎ اﺗﻬﺎم دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺨﺶ  ۸۱ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ درﺑﺎره ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺮم ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺘﺎﻧﯽ )ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻔﯿﻒﺗﺮ
از ﻗﺴﻤﺖ  ۰۲ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ( ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺮای ﻣﺪت« ﻫﻔﺖ ﺳﺎل »ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺷﻮد )ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎزات(.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،در ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﺜﻞ دﻻﯾﻞ رواﻧﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﻧﺒﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی دادرﺳﯽ و… ] ،[8ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﮐﯿﺎن ﻋﻠﯽرﻏﻢ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ،از اداﻣﻪی ﺷﮑﺎﯾﺘﺸﺎن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﻼً در ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۰۱۰۲و  ،۱۱۰۲ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در
][9
دادﮔﺎه ،ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮخ در ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ از  ۰۱ﺑﻮده اﺳﺖ.
اداﻣﻪ دارد…
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
] [1ﮔﺰارش ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺿﺮوری ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ و…  ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی ،ﺣﮑﻢ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ رﺳﻤﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن دارﻧﺪ و ﻗﺎﺿﯽ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را وارد ادﻟﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ از آن ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ.
] [2درﺑﺎره ﺣﻖ ) (right to effective remedyﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی ﻓﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻠﯽ/دوﻟﺘﯽ
( (National Authorityاﺳﺖ.
The Family Homes and Domestic Violence (Northern Ireland) Order, 1998.

][3

EU Directive on the Minimum Standards for Victims (4 October 2012).

][4

Gueye & Salmerón Sánchez vs. Spain (Joined Cases C^83/09 & C-1/10), (15 September 2011).

][5

] [6ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ:
The Framework Decision 2001/220/JHA (on the standing proceedings of victims in criminal) article
23.
”“[C]ontrary to the wishes of the victim.

][7

] [8ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﻋﻠﻞ اﻧﺼﺮاف ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪهﻫﺎ از ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﺸﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ:
146. Robinson and D. Cook, ‘Understanding Victim Retraction in Cases of Domestic Violence:
Specialist Courts, Government Policy, and Victim-Centred Justice’ (2006) 9 Contemporary
Justice Review 189; A. Cretney and G. Davies, ‘Prosecuting Domestic Assault: Victims Failing
Courts, or Courts Failing Victims?’ (1997) 36 Howard Journal 146.
See CPS, Violence Against Women and Girls Crime Report (2010-11) p. 16.

][9

ﻣﯿﻨﺎ ﺟﻌﻔﺮی /ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺎﻋﺚ دوام ﯾﺎ آﻓﺖ ﺧﺎﻧﻮاده؟
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در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻦ آن ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺖ وﺿﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮاده در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ،ﺣﻖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻬﺮﯾﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺮ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺣﻘﯽ ﺻﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺮای زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ
ﻃﻼق ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮدان ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا در ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاﻧﺪن اﺛﺮ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﯽ زن در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻃﻼق
ﻣﺮدان و ﻋﺪم ﺛﺒﺎت زﻧﺪﮔﯽ از ﻣﻨﻈﺮ زﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺮﯾﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ دارد و ﺑﻪ زﻋﻢ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،اﯾﻦ اﺑﺰار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ -ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺮدان در زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ،-ﺗﻨﻬﺎ و در دﺳﺘﺮس ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻐﺮﻧﺞ زن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻر اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺎﻻ اﻟﺰاﻣﺎً ﺳﺒﺐ
ﺗﺤﮑﯿﻢ رواﺑﻂ زن و ﺷﻮﻫﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺸﺪه و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺪون وﺟﻮد ﻋﻠﻘﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ
زوﺟﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی واﻫﯽ ﭼﻮن آﺑﺮو ،وﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دﻟﯿﻞ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ای ﭼﻮن ﻓﻘﺪان
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از زﻧﺎن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﭼﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪری! و دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﻃﻼق ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺘﺎﻫﻞ در اﺟﺘﻤﺎع اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در واﻗﻊ ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ دوﻟﺖ درﺑﺎره ﺣﻔﻆ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺮاد ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﭼﻪ ﺑﺪون آن ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﻬﺪه دارد ،درﺑﺎره زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮدار ﺑﺮ دوش ﺷﻮﻫﺮ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺎﻻ اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ را
ﺑﺮای زﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻦ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﮐﻢ ﺗﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻣﺮد ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ﻃﻼق و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ اﻧﺪک زن ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻼق دادن زن
اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ زﯾﺎد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺪرت اﻏﻠﺐ ﻣﺮدان در ﭘﺮداﺧﺖ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را از آن ﻫﺎ ﺑﺮای از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن زﻧﺪﮔﯽ در ﻫﺮ
زﻣﺎن و ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ واﻫﯽ و ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎ و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای ﻧﮕﺎه ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دادﮔﺎه ﻫﺎ و اﯾﺠﺎد
ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی زن از ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اش در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،ﻣﺎﻧﻊ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ،اﻣﺮ ﭼﻨﺪان ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ در درازﻣﺪت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ  ۰۱۱ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﺪد ﺳﮑﻪ ﺑﺮای ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺟﻠﺐ ﻣﺮد ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻗﺴﺎط ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﻋﺪم زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺮدان در ﭘﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺴﺎر از دادﮔﺎه ،ﻋﻤﻼً ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﭘﺎﻣﺎل ﺷﺪن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای ﻣﺮدان ﺑﺮای ﻃﻼق و اﻋﻄﺎی اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ.
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻮدن ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻖ ﻃﻼق ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮد و
ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻر اﯾﺮان اﻣﺮ ﻋﺒﺜﯽ اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را ﺻﺮﻓﺎً ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .در واﻗﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ از زﻧﺎن ﺗﻀﯿﯿﻊ ﻧﮕﺮدد و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﻂ ﺻﻠﺢ

!ﺗﻮ دﺧﺘﺮی ﯾﺎ ﭘﺴﺮی؟
ﺳﺤﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ//

 -۱در ﮔﺮوه ﻣﺎدران ،ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ دوﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورده اﺳﺖ .از ده روز اول ﺗﻮﻟﺪ و ﺳﺨﺘﯽ چﻫﺎی آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ذﮐﺮ
اﯾﻦ روزﻫﺎﯾﺶ ﮔﻮﯾﯽ زﺧﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻣﺎ ﺧﻮنرﯾﺰ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎدران را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮهای ﺷﻔﺎف از ﺳﺎﻟﯿﺎن دور دارﻧﺪ؛ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ او ﻫﯿﭻ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه زاﯾﻤﺎن ﮐﺮده و ﻧﻮزادی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
آدم ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ آنﻫﺎ ﻓﺮود آﻣﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از زﺧﻢ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺪام در ﮔﻮﺷﺸﺎن از ﯾﮏﺳﻮ ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎدری ﻣﻘﺪسﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ رﻧﺞﻫﺎ و ﺧﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺷﺎﻗﯽ ﮐﺮدهای؟
ﻣﺎدران ﻣﺎ ﻫﻢ زاﯾﯿﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ! اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎدران اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮده و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ آن
را ﺧﺴﺘﮕﯽ ،ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ،ﺑﻬﺖ ،ﺣﺲ ﺗﻨﻬﺎﻣﺎﻧﺪن و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺤﺾ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻔﻌﺎل ﺷﻮﻫﺮ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ آنﻫﺎ را
ﺗﺎ ﻣﺮز ﻧﻔﺮت از ﺧﻮد و آنﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
 -۲ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ« ﻗﺼﻪ ،رﻧﮓ ،ﺗﻮپ »و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آذریﻧﮋاد در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ ،ﺑﺎزی
و رﻧﮓآﻣﯿﺰی را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ از ﺧﻮدﺳﻮزی و ﺧﻮدﮐﺸﯽ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .از ﮐﻤﺮ زﺧﻢﺷﺪهٔ زﻧﯽ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻮه ﻫﯿﺰم ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎن ﺑﭙﺰد ﺷﯿﺮ ﺑﺪوﺷﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮش ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ او ﻫﯿﺰم ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺎورد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﺷﻨﻮد:
«زﺷﺘﻪ زن! »اﯾﻦ زﻧﺎن در ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﺮان ﺧﺴﺘﻪ و اﻓﺴﺮده ،ﺗﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
 -۳ﺗﻌﺪادی از ﭘﺴﺮﺑﭽﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎر-ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪام ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ و ﻫﻤﻪﺟﺎ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ از ﭘﺪر ﺗﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن
ذﮐﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺪام ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ «:ﻣﮕﻪ دﺧﺘﺮی ﻫﻤﺶ ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﻐﻞ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ »و از ﻃﺮﻓﯽ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ و
ﮐﻮﺗﺎهﮐﺮدن ﻣﻮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﯽ دارﻧﺪ .در ﻫﺮ ﺟﻤﻊ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺬﮐﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﺎدﺷﺎن ﻧﺮود ﮐﻪ
ﻣﻮی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮﻫﺎﺳﺖ و آنﻫﺎ« ﻣﺮد »ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۴ﺧﺒﺮ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ :ﺣﺬف دﻓﺘﺮ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در وزارت آﻣﻮزشوﭘﺮورش اﯾﺮان.
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ از ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی راﯾﺞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻧﮕﺎه ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ و
رواداری اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻂﮐﺸﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻘﺶﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن رخ ﻧﺪاده .ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﻓﺼﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ .زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات را از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﺮوع و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ.
 ٫۱ﺑﺎزی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪوﯾﮋه زﯾﺮ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪن ﺻﺮﻓﺎ اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎی اﺻﻄﻼﺣﺎ ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﻨﮓ ،ﺗﻮپ و
ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻟﮕﻮ و رﺑﺎت ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺮای« ﺑﯿﺮون-زﯾﺴﺘﯽ »از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺸﻪ را در ذﻫﻦ آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻮرات ﺑﯿﺮون
از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ،ﻣﺒﺎرزه و ورزش ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﭘﺨﺖوﭘﺰ ،دوﺧﺖودوز و ﺑﭽﻪداری در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻋﺮوﺳﮏ و ﻇﺮوف آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺧﺎﻟﻪﺑﺎزی و ﻣﺎﻣﺎنﺑﺎزی را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
 ٫۲وﻗﺘﯽ در ﺟﻤﻊﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ و ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﮐﻤﺎن ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ زده ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻨﺴﯿﺖ او زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽرود
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﻮﺛﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﻨﯿﻢ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ ﻟﺒﺎس ،داﺷﺘﻦ ﻋﺮوﺳﮏ ﯾﺎ ﻣﻮی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای آدمﻫﺎﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
دﺧﺘﺮﻫﺎ.
 ٫۳آﻣﻮزش ﻫﻤﺴﺎن ﻧﻘﺶﻫﺎ ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب آنﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ آن
را ادراک و اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
 ٫۴واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده در آﺷﭙﺰی ،ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮوف ،ﻟﺒﺎس ،ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎدر ﻫﻤﮑﺎری
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﻫﻤﺪل و ﺑﺮاﺑﺮزﯾﺴﺖ داﺷﺖ .اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺻﻮﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﯾﺮان دارﯾﻢ از
ﺧﻮدﻣﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻨﺒﻊ :اﻟﻔﺒﺎ

ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
)ﺑﺨﺶ اول(
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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ

اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮاد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ
اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻗﺎﻣﻪ دﻋﺎوی در ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻋﻤﻞ اﻣﮑﺎن ﻧﻔﻮذ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ -ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت -اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
از اﯾﻦ رو وﮐﯿﻼن دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻖ ﻣﻮﮐﻞ ،ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺰا در ﻣﺘﻌﺎدل
ﮐﺮدن اﯾﻦ روﻧﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ را ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ) (۱ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ در دﻋﺎوی را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺤﺪود ) (۲وﺟﻮد
آن را اﻟﺰاﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه در دﻋﺎویای ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻟﻮدهای دﯾﻨﯽ
دارﻧﺪ ،ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ در دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ )دﻋﺎوی ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ و ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻼق( ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ زﻧﺎن ،ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وﻗﻮع
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺎن دﻋﻮا و ﻣﺮدان ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ« ﺧﻮاﻧﺪه »ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﺑﻪ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺗﺮس از اﻓﺸﺎی ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ،
ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن از وﮐﯿﻞ را ﺷﺪت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان :اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ازدواج اﺳﺖ!
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺣﮑﺎم و
ﻣﻘﺮرات ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎویای ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در داوری ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺪساﻧﮕﺎری ازدواج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺪه در ﻣﺬﻫﺐ و ﻟﺰوم ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻃﻼق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی
ﻣﺬﻣﻮم و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﻖاﻧﮕﺎری ﻗﺪرت ﻣﺮدان در ازدواج و ﻃﻼق ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع اﺧﺘﻼف و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ،
ﺣﻖ زﻧﺎن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻟﺰوم ﺗﻤﮑﯿﻦ زﻧﺎن از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ زوﺟﯿﻦ ،اﻋﻄﺎی ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و اﻗﺎﻣﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮدان ،اﻋﻄﺎی ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ،ﻣﻨﻮط ﮐﺮدن ﺣﻖ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ و ﻋﺪم
اﻋﻄﺎی ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻃﻼق ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮد در ﻋﻤﻞ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد روﯾﻪﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﻪ وﯾﮋه در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻧﺎدﯾﺪهاﻧﮕﺎری ﺣﻖ زﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻘﺎم
ﺧﻮاﻫﺎن دﻋﻮاﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮح ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﺰام ﺑﻪ دادن ﻧﻔﻘﻪ از ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ،
دﯾﮕﺮ دﻋﺎوی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی زﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﯽﻣﻬﺮی ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ دﻋﺎوی ﻃﻼق ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪن رﺳﻤﯽ آن از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،آن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و وﺟﻮد ادﻟﻪ اﺛﺒﺎﺗﯽ دﻋﻮا در اﺛﺒﺎت آن ،ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ زﻧﺎن ،از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﺮان در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﺣﮑﺎم
ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺣﻘﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه و از اﯾﻦ رو ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﺣﻘﺎق آن ﻧﯿﺰ اﺳﺎﺳﺎ از ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ازدواج و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻃﻼق ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﯽ در راﺳﺘﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺎن
ﺟﺪاﯾﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ روﺑﻪرو
ﺷﻮد.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد آﻧﺠﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ« ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ »ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺲ از ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺪﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﻨﺘﯽ )ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن( روﺑﻪروﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده و ﻧﻘﺶ وﮐﯿﻼن دادﮔﺴﺘﺮی در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﮐﻼ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﺳﺮار و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﮐﻞ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﻌﺎﺿﺪت و ﯾﺎری وﮐﯿﻼن دادﮔﺴﺘﺮی در دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻮارد
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﺮس از اﻓﺸﺎ ﺷﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺼﻮﺻﯽ-ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻧﮕﺎه ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮﻓﻪای ﭘﻮﻟﺴﺎز و ﻧﮕﺎه ﺻﺮف ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ وﮐﻼ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﮐﻼن ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم
ﺗﻤﺎﯾﻞ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از وﮐﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﺟﻮد اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺣﻖ اﻓﺮاد در ﻣﺤﻔﻮظ
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن در ﻧﺰد وﮐﻼ دﻓﺎع ﮐﺮده و آن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ و رواﻧﯽ ،ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن )(۱
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ و رواﻧﯽ ،ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن )ﺑﺨﺶ دوم(
ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ در دﻋﺎوی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﻟﺰاﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎری؟
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ ﺧﻮد و در زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ و ﺗﺨﻠﻔﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ وﮐﺎﻟﺖ ،ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﻓﺸﺎی اﺳﺮار ﻣﻮﮐﻞ را از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای وﮐﻼ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ دو ﻣﺎده  ۱۸اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻠﯽ« ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﮐﺎﻟﺖ از اﺳﺮار ﻣﻮﮐﻞ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه و آن را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﺪ ،اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ
اﺳﺮار ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮ وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺷﺮاﻓﺖ و ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺎﺷﺪ»؛ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اداﻣﻪ ﺣﺮﻓﻪ وﮐﺎﻟﺖ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻪ
ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ،ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و
ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺎده  ۸۴۶ﺧﻮد ﻣﺠﺎزات اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد« ﻣﺤﺮم اﺳﺮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ»؛
در ﺻﻮرت اﻓﺸﺎی اﺳﺮار ،ﺳﻪ ﻣﺎه و ﯾﮏ روز ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل زﻧﺪان ﯾﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۷۶۶ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﻧﯽ ،وﮐﯿﻼن دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ« ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﮐﻞ »ﺧﻮد در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻮده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺣﺪود
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه وﮐﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﺮار و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮﮐﻞ اﺳﺖ ،ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺣﺮﻓﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﺳﻮاد ﺑﻪ روز ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻌﻬﺪ و ﺧﻮﺷﻨﺎﻣﯽ وﮐﯿﻞ
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،وﮐﻼ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺷﺄن ﺧﻮد ،از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪ ﻧﺎم ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺷﻮد ،ﺧﻮدداری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖزا ،اﻋﺘﻤﺎد و
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻧﻬﺎ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺰا در ﺗﺮﻏﯿﺐ آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﮐﻤﮏ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ وﮐﯿﻼن ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻼن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﻣﻮرد ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺮار و اﻃﻼﻋﺎت
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮﮐﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ از وﮐﯿﻞ در ﺻﻮرت اﻓﺸﺎی اﯾﻦ اﺳﺮار ،ﺑﻪ ﻋﻼوه دادن
ﺗﻌﻬﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ؛ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:

 .۱اﺻﻞ  ۵۳ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺎده واﺣﺪه ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﺻﺤﺎب
دﻋﻮی ﻣﺼﻮب  ،۰۷۳۱ﻣﺎده  ۱۳ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺎده  ۶۴۳ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی.
 .۲ﻣﺎده  ۸۴۳ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی.

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﻨﯿﺖ را در ﭘﺮوﺳﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ؟
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ﺑﺎران ﺧﺴﺮوی
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺳﺎﻟﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،در ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﻫﻢ رﻋﺎﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل اداﻣﻪ ﮐﺎر
اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از آن دﺳﺘﻤﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﮐﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه و
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی آن را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ آﻣﻮزش اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی اﻣﻨﯿﺖ در ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و….
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮردی ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ روز ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،راهﻫﺎی ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.
ﺟﻨﺲ ﮐﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ درآﻣﺪزا ﻧﯿﺴﺖ .دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدی وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﺟﻠﺴﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی و ﻣﺤﯿﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ،رﻋﺎﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺷﻮد.
در واﻗﻊ در ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﮐﺎر و ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر روی ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻣﻨﯿﺖ را ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﻋﺎﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ در ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﺷﻤﺎ ﺿﺮر ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺠﺎوز و
ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﭘﺮوژه دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﻮد دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮدﻣﺎن را در ﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ و ﺧﻄﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻬﺮه و ﻧﺎم ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮرد ﻫﺪف اﻓﺮاد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺧﻄﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﻢ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ،از دﺳﺖ دادن ﮐﺎر ،آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ دﯾﺪن ،دﺳﺘﮕﯿﺮی ،زﻧﺪان ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﺘﻞ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ رﻋﺎﯾﺖ آنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
●ﻫﺰﯾﻨﻪﺳﻨﺠﯽ :اول از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﯾﺴﮏﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﯾﺴﮏ دارد.
ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای آنﻫﺎ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺲ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺿﺮر ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ.
●ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻦ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻦ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻦ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭼﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻨﯽ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﺗﺎن اﻣﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .درﻫﺎ و ﻗﻔﻞﻫﺎی در
ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮﯾﺘﺎن ﺗﻬﺪﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ
ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻮردی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ دﻫﻨﺪ.
●ﻣﺮور و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻦ :ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
●ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ :ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺎص .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﻨﯿﺖ
ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
●ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد :ﺳﺎﺑﻘﻪای از ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻐﻞ رﺳﻤﯽ دارﯾﺪ )ﻣﺜﻞ ﮐﺎر ﻣﺪدﮐﺎری( و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﮐﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﻮد ﭘﺮوﻧﺪهای
ﮐﺎﻏﺬی ﯾﺎ آنﻻﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزی و داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﮐﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ ﻣﺜﻼ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﭘﺎک ﮐﺮدن اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی روزاﻧﻪ.
●ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻢ ﺧﻄﺮﺗﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ :اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻢ ﺧﻄﺮ رﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﻧﺪارد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
●ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران :ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﻗﺪم ﺑﺮﻧﺪارﯾﺪ .ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﯾﺎ
دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را در ﺟﺮﯾﺎن روﻧﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺧﻄﺮی ﺷﻤﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ آنﻫﺎ در
ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
●آﻣﻮزش :ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ آﻣﻮزش ﻻزم را در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ
ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﭘﺮسوﺟﻮ و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ.
●ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد :اﮔﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دادﮔﺎه ﯾﺎ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی اول ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
●ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻄﻤﺌﻦ :ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.
●آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
●ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ :ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻘﺶ ﺧﻮد و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﻠﯿﺲ را
ﻫﻤﻮاره در ذﻫﻦ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ .در ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮔﺎه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻣﻮر ﭘﻠﯿﺲ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺣﺘﻤﺎ از آنﻫﺎ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از آنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻣﻮر
ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ.
●ﻗﺮار اﻣﻦ :ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﺜﻞ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺠﻤﻊ( ،در ﭘﺎﯾﺎن
ﮐﺎر ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار اﻣﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار اﻣﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﺪ ،ﭼﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
●ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ :اﮔﺮ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﺑﺰرگ و ﻣﻮاﻧﻊ اﻣﻨﯿﺘﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺷﻤﺎ را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﺧﻮد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﺪاﻧﺪ ﻧﻮع ﮐﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ،
واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از

زﻧﺪان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
●ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﻣﻮاﻧﻊ اﻣﻨﯿﺘﯽ زﯾﺎدی دارد اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮان ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارﻧﺪ .اﮔﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و ﻫﻤﮑﺎری ﯾﺎ اﻗﺮار ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﮑﺮده
ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
●ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺳﻔﺮﺗﺎن را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻃﻼع دﻫﯿﺪ :اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽروﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد
و ﺟﺰﯾﯿﺎت آن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ آنﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﻤﺎره ﭘﺮواز ،اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺘﻞ )اﮔﺮ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽروﯾﺪ( ،اﻃﻼﻋﺎت راﻧﻨﺪه ﺗﺎﮐﺴﯽ و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻗﺮارﻫﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎر
ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮد اﻃﻼع دﻫﯿﺪ.
●اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری :اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎﺻﯽ دارﯾﺪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
اﻃﻼع دﻫﯿﺪ.
●ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ :ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﮐﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ،ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽروﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﺼﺎدف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ…  .ﭘﺲ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ در ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺧﻮد ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻫﻤﮑﺎر ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﻧﯿﺎز ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
●ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻃﻼﻋﺎت راﯾﺎﻧﻪ و ﺗﻠﻔﻦ :ﺑﺮای راﯾﺎﻧﻪ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺑﮕﺬارﯾﺪ .اﮔﺮ راﯾﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ دزدﯾﺪه ﺷﻮد ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮان را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎره ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ از ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ .در ﻣﻮرد ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﭘﺴﺖﻫﺎﯾﺘﺎن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﻣﺮاﻗﺐ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻧﮕﺬارﯾﺪ.
●ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ :اﮔﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﻓﻀﺎی ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ ﮐﻪ آدمﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ
اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﺪ؟
●ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ :ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺎدهروی ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺷﺐ.
●ﻗﺮارﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ :ﻗﺮارﻫﺎﯾﺘﺎن را در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺜﻼ ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی ﺷﻠﻮغ ﯾﺎ رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ،ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
●ﺑﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ :ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪش ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺤﻞ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ.
●در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ :ﻫﺮﮔﺰ اﻃﻼﻋﺎت را در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻧﮕﺬارﯾﺪ .ﻣﺜﻼ داﺳﺘﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را
ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻏﯿﺮ از ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﯿﺖ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮان ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ.
●آﻣﻮزش دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ :اﮔﺮ اﻣﮑﺎن دارد دوره ﻣﻬﺎرتﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻄﺮ ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از
ﺧﻮدﺗﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺸﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮان ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت ،ﺧﻠﻖ راهﺣﻞ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﻗﺪم راﻫﺒﺮدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻗﺪمﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ و داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻦ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدﺗﺎن و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ در
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺴﺘﻪای ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻋﯿﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ وﺳﻨﺠﯿﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻗﺪر آﻣﺎدﮔﯽ
دادن آن ﻫﺰﯾﻨﻪ را دارﯾﺪ و آﯾﺎ اﺻﻼ دادن ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽاش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرود ،ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺪس زدن و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را در ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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ﮐﻮدکﻫﻤﺴﺮی در اﯾﺮان
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ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮﺧﻮردار از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
راﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی
در ﺳﺎل  ۷۹۳۱ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺳﺮوﺻﺪا ﺑﻮد ،ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻮدکﻫﻤﺴﺮی در
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻨﺠﺎل ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن و ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺠﺎل واﻗﻒ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج در اﯾﺮان و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ آن.
ﯾﮏ ﭘﺴﺮﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ۷۵
در اﯾﺮان ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج  ۳۱ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و  ۵۱ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان اﺳﺖ .دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  ۳۱ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﺠﻮز دادﮔﺎه
اﻣﮑﺎن ازدواج دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ،۷۵ﯾﮏ ﭘﺴﺮﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب  ۷۵و در ﺳﺎل  ،۳۱۳۱ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان  ۵۱و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان  ۸۱ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ازدواج ﺑﯿﻦ  ۳۱ﺗﺎ
 ۵۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و  ۵۱ﺗﺎ  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻮز دادﮔﺎه ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ۳۵۳۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺗﺮ رﻓﺖ و ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺑﻪ  ۸۱و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺑﻪ  ۰۲اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ازدواج دﺧﺘﺮان ﺑﯿﻦ ۵۱

ﺗﺎ  ۸۱ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ و اﺟﺎزه دادﮔﺎه ﺷﺪ و ازدواج زﯾﺮ  ۵۱ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  ،۷۵ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﻟﻐﻮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ در ﺳﺎل  ۱۷۳۱ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ
 ۳۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮای ازدواج دﺧﺘﺮان در اﯾﺮان ،آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  ۳۱ﺳﺎل ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ  ۳۱و  ۵۱ﺳﺎل ﺑﺮای ازدواج دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ وﻟﯽ دﺧﺘﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺎﺿﯽ ،ﺣﺘﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮزادی ،دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ دﯾﮕﺮی در ﺑﯿﺎورد.
آﻣﺎر ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان
ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۳۱ﺗﺎ  ،۵۹۳۱ﺣﺪود  ۰۴ﻫﺰار ﻣﻮرد از ﮐﻞ ازدواجﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ ۰۱
ﺗﺎ  ۴۱ﺳﺎل اﺳﺖ )ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ﺷﺶ درﺻﺪ(.
ﺣﺘﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻮرد از ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۰۱ﺳﺎل ﻫﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواجﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ازدواجﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻟﺰوﻣﺎً ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﺳﺎل  ۷۹ﻃﺮﺣﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺑﻪ  ۶۱ﺳﺎل و
ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺑﻪ  ۸۱ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺮح ازدواج دﺧﺘﺮان ﺑﯿﻦ  ۳۱ﺗﺎ  ۶۱ﺳﺎل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺠﻮز اﺳﺖ و ازدواج دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  ۳۱ﺳﺎل ،ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻤﻨﻮع.
دﻻﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن «ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻃﺮح ﺑﺎ ﺷﺮع» اﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺷﺮع و «ﮐﭙﯽﺑﺮداری از ﻃﺮحﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ» از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮده ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻣﺼﺮ و ﻋﺮاق را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ.
ﺗﺮﮐﯿﻪ
در ﺳﺎل  ۲۰۰۲در ﺗﺮﮐﯿﻪ ۸۱ ،ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج ﻫﻢ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﻫﻢ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ،
ازدواج در ﺳﻦ  ۷۱ﺳﺎﻟﮕﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮط رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ و ازدواج در  ۶۱ﺳﺎﻟﮕﯽ را ﻧﯿﺰ« در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ »و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ دادﮔﺎه،
ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎل  ،۷۱۰۲ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ازدواج در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن  ۳.۴۲و ﺑﺮای ﻣﺮدان  ۴.۷۲اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ
ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در اروﭘﺎ را دارد .در واﻗﻊ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻻ ،در ﺳﺎل  ۷۱۰۲و در ﺣﺪاﻗﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎ ۵۱ ،درﺻﺪ از
دﺧﺘﺮان در زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽای ،ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .در واﻗﻊ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج در ﺗﺮﮐﯿﻪ  ۸۱ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ازدواجﻫﺎی دﯾﻨﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ازدواج زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﮕﺮای رﺟﺐ ﻃﯿﺐ اردوﻏﺎن ﻫﻢ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ را در ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ۷۱۰۲اردوﻏﺎن «،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻔﺘﯽ »را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺟﺎزه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ازدواج زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺼﺮ
ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج در ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان  ۸۱ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ازدواج در ﻣﺼﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن  ۰۲و ﺑﺮای ﻣﺮدان  ۶۲اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﻣﺼﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن درﮔﯿﺮ اﺳﺖ و ازدواج زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻼً
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  ۰۰۶ﻫﺰار زن در ﻣﺼﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۵۱۰۲ﺗﺎ  ۶۱۰۲زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ،ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ درﺑﺎره ﻣﺼﺮ ﺗﻼش دوﻟﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﺟﺪای از اﯾﻨﮑﻪ ازدواج زﯾﺮ ﺳﻦ  ۸۱ﺳﺎل در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻی ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺳﺎل  ۴۱۰۲ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺪف آن ،ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان  ۰۵درﺻﺪ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻮد.
ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ اﻣﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ،۷۱۰۲ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻧﺎن
ﻣﺼﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ« ﻧﻪ ﺑﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن» را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺴﯿﺤﯽ راهاﻧﺪازی ﮐﺮد.
ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ،در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۷۱۰۲رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻧﺎن در ﻣﺼﺮ از ﭘﺎرﻟﻤﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی
را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻦ ازدواج را از  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ  ۱۲ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﻋﺮاق
در ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج  ۸۱ﺳﺎل اﺳﺖ؛ ﭼﻪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﭼﻪ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﺘﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ۵۱
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺼﺮ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن روﺑﻪروﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ از ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در ﻋﺮاق وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،در ﻋﺮاق از ﻫﺮ ﭘﻨﺞ دﺧﺘﺮ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎل  ۴۲ ، ۷۱۰۲درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ۵۱
ﺳﺎﻟﮕﯽ.
در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۷۱۰۲ﻻﯾﺤﻪای در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺮاق ﺑﻪ رای ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر داده ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی
ازدواج را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻦ ازدواج ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﻧﺮخ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن
در ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﻋﺮاق در ﺳﺎل  ۵۱ ،۷۹۹۱درﺻﺪ از زﻧﺎن زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل  ۶۱۰۲ﺑﻪ  ۴۲درﺻﺪ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ ﭘﻨﺞ
درﺻﺪ از آﻧﺎن زﯾﺮ  ۵۱ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ.
ﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ازدواج
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻣﺼﺮ و ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻮدکﻫﻤﺴﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در آنﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮدکﻫﻤﺴﺮی اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻧﻪ ﭼﻮن اﯾﺮان ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻼً ﮐﻮدکﻫﻤﺴﺮی را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺪوﻟﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﮑﺎت ﻣﻄﺮح درﺑﺎره ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ازدواج در ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر
ﻣﺬﮐﻮر و ﻧﯿﺰ ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻮﺋﺪ ،ژاﭘﻦ ،داﻧﻤﺎرک و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﺮور ﺷﻮد.

ﺗﻌﻄﯿﻼت و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ
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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر
ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎ ﺗﺎ دﯾﺮ وﻗﺖ ﺷﺐ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺧﻤﯿﺎزهﻫﺎی ﭘﺴﺮک ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮد
ﺑﺸﻘﺎب ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﺶ را ﻫﻤﺎن ﺟﺎ روی ﻣﯿﺰ ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮری ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:وای ﮐﻪ ﭼﻪﻗﺪر ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺑﺎر ﺑﻮد .دارد ﺻﺒﺢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻦ
ﮐﻪ رﻓﺘﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ»….
و ﺑﻌﺪ ﺻﺪای ﻟﺦ ﻟﺦ دﻣﭙﺎﯾﯽﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽآﯾﺪ روی ﮐﻒﭘﻮش راﻫﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﺗﺎقﻫﺎﺳﺖ.
زن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺗﻮى آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ .ﻟﯿﻮانﻫﺎ را ﯾﮑﯽﯾﮑﯽ واروﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﭼﻴﻨﺪﺷﺎن در ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮفﺷﻮﻳﻰ .ﻳﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺮده ﻧﺎن ﭘﺨﺶ و ﭘﻼ
ﺷﺪهاﻧﺪ زﻳﺮ ﻣﻴﺰ .ﻳﮏ ﻇﺮف ﻧﯿﻢ ﺧﻮرده آش ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﻢ روى اﺟﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﮐﭙﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﺗﺨﻤﻪ روﻳﺶ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه.
اول ﺑﺎﻳﺪ آﺷﻐﺎلﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ راه ﻋﺎدی ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ .ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل ﺳﺮ رﯾﺰ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ
در آﭘﺎرﺗﻤﺎن و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﺶ را ﮔﺮه ﻣﯽزﻧﺪ .ﻇﺮفﻫﺎ را ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﯽرود ﺳﺮاغ رﺧﺖ و ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ از ﺗﻨﺸﺎن
درآوردهاﻧﺪ و ﭼﻬﺎر ﻃﺮف اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﺮکﻫﺎ را ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﭼﭙﺎﻧﺪ ﺗﻮى ﺣﻔﺮه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻰ و ﺑﻘﯿﻪ را ﺗﺎ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺗﻨﺶ ﮐﺮﺧﺖ و دردﻧﺎکاﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﺮﺧﺘﯽ دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻓﺘﺎب ﻋﺎﻟﻤﺘﺎب ﮐﻪ
ﺗﺎﺑﯿﺪ و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪﺷﺎن را ﺧﻮردﻧﺪ و ﻇﺮفﻫﺎی ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﺷﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ را ﺟﻤﻊ ﺑﺒﻨﺪد،
ﺛﺒﺖ و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﺷﻤﺎرهﮔﺬارﯾﺸﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﺒﺮد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اداره ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ در ﻃﻮل ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ،ﻫﻢ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺮد و ﻫﻢ ﮐﺎرﻣﻨﺪان زن ،ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اداره را در
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻧﻈﺎﻓﺖ اداﻣﻪ دارد
ﮐﻒ ﺗﻮاﻟﺖ ﭘﺮ از ﻟﮑﻪﻫﺎى زرد رﻧﮓ ادرار و ﺧﺮده دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬیﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ .ﺧﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻒ ﺗﻮاﻟﺖ را ﮐﻬﻨﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﺶ اﮔﺮ ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﺎﻧﻮاده او ﯾﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن را ﻣﻬﻤﺎن ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ وﻗﺖ دﯾﺪارﻫﺎی
دورهای ﻣﺮد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ،ﻫﺮ روز دﺳﺖﮐﻢ  ۷۱ﻟﻴﻮان ﮐﺜﻴﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ۰۶ﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻰ  ۵۲۵ﻫﺰار و  ۰۰۶ﻟﻴﻮان.
ﭘﺮده را ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ  ۵۲۵ﻫﺰار و  ۰۰۶ﻟﻴﻮان ﮐﻪ ﭼﻘﺪر از ﻃﻮل و ﻋﺮض زﻧﺪﮔﯽاش را ﭘﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
اﻫﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻫﯽ از ﺳﺮ اﺗﻔﺎق و اﮔﺮ ﻋﺸﻘﺸﺎن ﮐﺸﯿﺪ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﻟﯿﻮاﻧﺸﺎن را آب ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ وﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺗﻮی ﺳﯿﻨﮓ و او ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻌﺪاد
ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ آﻧﻬﺎ را از ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻟﯿﻮانﻫﺎ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺴﺮش و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ و روﺷﻨﯽ ﺳﭙﯿﺪه دارد آرام آرام از درز ﮐﺮﮐﺮهﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
زور ﺧﻮدش را ﺟﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر اﺗﺎق .زﯾﺮ ﮐﺘﺮی ﭼﺎی را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود ﻧﺎن و ﭘﻨﯿﺮ ﺑﺨﺮد .ﭼﯿﺰی از ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪه.
ﺻﺒﺢ ﻋﻠﯽاﻟﻄﻠﻮع روز ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﺑﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﯿﺴﺎﻧﺪن ﺑﺮﻧﺞ و راﻫﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ۰۲ﺳﺎﻋﺖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ .ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽرود ﺧﺮﯾﺪ روزاﻧﻪ.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
اوﻟﯿﻦ روز از روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻼﺗﺶ ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﺑﻪ روز ﻗﺒﻞ از آن وﺻﻞ ﺷﺪه .اﺳﺘﮑﺎنﻫﺎ را ﻣﯽﭼﯿﻨﺪ روی رف آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ .دارد ﻇﻬﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺴﺮش
وﻗﺘﯽ زن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎن ﺗﺎزه ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده  ،آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺣﺎﻻ ﺻﺪای ﭘﯿﺎﻣﮑﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻻﺑﺪ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﯿﺪار ﺷﺪه و دارد روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی روز ﻗﺒﻞ را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﺎدت دارد روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺗﻮی رﺧﺘﺨﻮاﺑﺶ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮی ﺑﮕﺬارد روی ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮش.
ﺑﺮای زن ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻪ «:ﻋﺰﯾﺰم ،ﻋﯿﺪت ﻣﺒﺎرک! ﺑﯿﺎ اﻣﺴﺎل را ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ ،ﺷﺎد ﺑﺎش و آرام ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ»…

اﯾﻦ ﺑﺎر ﺻﺪای ﻟﺦ ﻟﺦ دﻣﭙﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ دارد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺗﻪ راﻫﺮو ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد ﺑﻪ در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﺗﺎق ﭘﺴﺮﺷﺎن و ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ:
«ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﯽﺻﺒﺤﺎﻧﻪ رﻓﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﻋﺎدت ﻣﺰﺧﺮف و ﮐﺎﻫﻼﻧﻪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ وﻋﺪه ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ آﺧﺮش ﮐﺎر دﺳﺘﻤﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻦ ﮐﻪ
ﺑﭽﻪ ﺑﻮدم ﻣﺎدرم واﻗﻌﺎ از اﯾﻦ ﺳﺴﺘﯽﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺻﺒﺤﺎﻧﻪﻣﺎن ﻣﺜﻞ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﯽﻏﻠﻂ ﺑﻮد».
دارد ﺑﻪ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮐﯿﺴﻪ زﺑﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮدﻧﺶ ﺗﻮان زﯾﺎدی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﮐﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﺨﻮرده از ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻫﺎر ﭼﻪ ﺑﭙﺰد ،ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﺮد ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪﺷﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
•••
اوﻟﯿﻦ روز از روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻠﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻇﺎﻫﺮا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﯾﮏ روز ﻋﺎدی ﻣﺜﻞ دﯾﺮوز اﺳﺖ .او ﮐﻪ ﯾﮏ زن-ﻣﺎدر
ﻣﺎﻧﺪه در ﻫﺰارﺗﻮی اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﻨﺘﯽ از ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯿﺘﺶ ﺑﻪ او داده ،دﺳﺘﺶ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺗﺎ ﻓﺮو ﻧﻠﻐﺰد ﮐﻒ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ.
ﻣﺪل اﻣﺮوز ﺧﺎﻧﻮاده و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ زﻧﺎن
ﻣﺪل ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮد ﻧﺎنآور و زن ﺧﺎﻧﻪدار ،ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
زﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.
اﻣﺮوزه اﻟﮕﻮی ﺳﻨﺘﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ از زن ﺧﺎﻧﻪدار ﺑﺎ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭼﻮن زن ﻣﻌﻠﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮدﮐﺎن ،زن ﻣﺪﯾﺮ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ،زن ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،زن ﻣﺸﺎور ،زن ﺑﺎﻏﺒﺎن و ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﺳﻤﺖ ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ اﻟﮕﻮی زن
ﺧﺎﻧﻪدار ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻼوه زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از ﭼﻬﺎردﯾﻮاری ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و زنﻫﺎ را درﮔﯿﺮ
«اﺿﺎﻓﻪﺑﺎر ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد »در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﺪرن ﺷﺪن ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،زنﻫﺎ وارد ﺣﯿﻄﻪ ﻧﺎنآوری و درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺮدان ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺗﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ دادﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻧﺎنآوری و درآﻣﺪزاﯾﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دﺷﻮاریﻫﺎﯾﺶ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺰد و درآﻣﺪ ،ﺣﻖ
ﺳﻨﻮات و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
آﻧﺠﻼ دﯾﻮﯾﺲ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن در واﻗﻊ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ،ﻣﺮوج ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ؟
وﻗﺘﯽ اﺧﺘﻼل روﺣﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺮدان ﻣﺘﺎﻫﻞ و وﻋﺪه ﺳﺮِ ﺧﺮﻣﻦ
آذر ﺑﺨﺸﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪاش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای زﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﻌﻄﯿﻼﺗﯽ ﭼﻨﺪ روزه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ،زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺎور او ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﻀﺎوت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد.
رﯾﺤﺎﻧﻪ .ز ،ﻣﺪدﮐﺎر ﺳﺎﮐﻦ رﻓﺴﻨﺠﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎﻧﺶ ﻣﺸﺎوره ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻢ اﻇﻬﺎرات آذر ﺑﺨﺸﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او ﺑﺎ زﻧﺎن زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ:
«ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎوره ﻣﻦ ﺑﻮد ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ ﻫﻤﺴﺮش
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ روز اول ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﻋﻤﻞ ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ ﺷﻐﻠﯽاش را ﻣﺴﺪود ﻣﯽﮐﺮد .او ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد اﻣﻮر

ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮش ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ زن ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽاش اﻫﻤﯿﺖ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﻧﺒﻮه ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدش رﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮش ﺷﺐﮐﺎری داﺷﺖ ،ﺑﺮای آرام ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری او ،ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮاﻋﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺒﻮد».
اداﻣﻪ رواﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
«در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهام دﻏﺪﻏﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎر ﻣﺮد ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ارﺗﻘﺎی
ﺷﻐﻠﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺪرت دﻏﺪﻏﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ زﯾﺎد ﻫﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ارﺗﻘﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ ﺑﺎﻋﺚ
آزردﮔﯽ و ﻃﻌﻨﻪ و ﮔﻼﯾﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﮐﻪ وﻗﺖ اﺿﺎﻓﻪ دارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ و ﻓﺮزﻧﺪان
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ».
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ دوام و ﻗﻮام ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ،ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ و ﻋﯿﺪ و
ﺗﻌﻄﯿﻼت و ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ دﯾﮕﺮ
روﯾﺎ .ن ،در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮوش ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ .او ﯾﮏ ﮐﻮدک ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ دارد و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﺷﻐﻠﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی روﺑﻪروﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺼﻮﺻﺎ در اﯾﺎم ﻧﻮروزی ﯾﺎ ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
«روزﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺪﮐﻮدکﻫﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .در آن ﺻﻮرت ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرم ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻢ ،ﻏﺬا آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﭽﻪ ﻏﺬاﯾﺶ را ﺧﻮرده ﯾﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺳﻮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ
آﺷﻨﺎ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری او ﺣﺮف زده ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک را ﺧﻮدم ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﺑﯽ ادﻋﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﺧﺪای ﻧﮑﺮده
ﻫﻤﺴﺮم در ﮐﻤﺪش را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﺶ اﺗﻮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﯾﺎ دﻧﺒﺎل ﺟﻮراﺑﺶ ﺑﮕﺮدد و آن را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﯽ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرم
ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺷﻠﺨﺘﮕﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽام ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪهام .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ درآﻣﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای دادن اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه ﮐﺎر ﻧﮑﻨﻢ او در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی دارد».
ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی در ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎون اﻣﻮر زﻧﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺳﻬﻢ زﻧﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ را
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،ارزش ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻬﻢ زﻧﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺸﻮر
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
آذر ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮﻻوردی را روﯾﺎی زﻧﺎن اﻣﺮوز ﻣﯽداﻧﺪ:
«ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ارزشﮔﺬاری ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل اﺳﺖ از ﺳﻮی ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﻣﺎدر را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،او ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻤﺰدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﯿﺮون
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ».
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎلﻫﺎ از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ،ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد
ﻣﺴﮑﻮب ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه اراﺳﻤﻮس در ﻫﻠﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺣﺎﺻﻞ آن ﻧﺸﺎن داد ارزش ﮐﺎر
ﺧﺎﻧﮕﯽ زﻧﺎن در ﺳﺎل  ۹۰۰۲ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و ﻣﻌﺎدل  ۹۶/۸درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر در آن ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﺳﻮی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﻞ ﺳﻼﻣﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺮ زن ﺧﺎﻧﻪدار آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۲۱ﻫﺰار
دﻻر درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎری زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﻣﯿﺰان اﻧﺠﺎم دادن ﯾﺎ ﺳﺮ ﺑﺎز زدن از آن ،ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای
ارزشﮔﺬاری و ﺳﻨﺠﺶ زﻧﺎن اﺳﺖ.

از ﭘﺮﯾﻮد ﻧﺘﺮﺳﯿﻢ
ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از دﻧﯿﺎی ﻣﺎﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺖ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ در ﮔﺮوی ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی ﻣﺎ .ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ از ﭘﺮﯾﻮد ﻧﺘﺮﺳﯿﻢ و اﺣﺴﺎس ﺷﺮم ﻧﮑﻨﯿﻢ.
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ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ،وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
ﺳﻮال:
ﺳﻼم!
در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺳﻮاﻟﯽ داﺷﺘﻢ .ﯾﮏ دوﺳﺘﯽ دارم ﮐﻪ  ۶ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش را ﻃﻼق داده ﺑﻮد ازدواج ﮐﺮد.
ازدواﺟﺶ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺮﺗﺐ از ﺳﻮی ﭘﺪر و ﺑﺮادرش آزار و اذﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮار از آن ﺷﺮاﯾﻂ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ داﺷﺖ.
اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﺪرش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ازدواج اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪدار ﺷﺪ و اﻻن دﺧﺘﺮش  ۴ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن اﮐﻨﻮن ﻫﻢ  ۴ﻣﺎﻫﻪ
ﺣﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻮﻫﺮ اﯾﻦ آﻗﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺣﺸﯿﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﻔﻨﺎﮐﯽ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺨﺮوﺑﻪ
در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮدش در ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ و آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮏ درآﻣﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد .ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏ دارد و ﺑﺎردار ﻫﻢ ﻫﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .دﺧﺘﺮ ﺷﻮﻫﺮش ﻫﻢ ﮐﻪ اﻻن  ۱۱ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ
ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﺎل او را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دوﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺪرﻓﺘﺎر اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ دوﺳﺘﻢ ﺑﻪ او ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﭘﺪرش ﻫﻢ دوﺳﺖ ﻣﻦ را
ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﺪ.
درآﻣﺪی را ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ زور از او ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺧﺮج ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ روز ﻫﻢ اﯾﻦ دوﺳﺖ ﺑﯿﭽﺎره ﻣﻦ را ﮐﺘﮏ
ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯽ ،ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﮕﺬار ﺑﺮو .ﺧﻼﺻﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪام ﮐﻪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮ اﻣﺎ ﻧﮕﺮان ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آن دﺧﺘﺮش
را ﻫﻢ از ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺮس در دوﺳﺖ ﻣﻦ وﺟﻮد دارد .ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﺮدارد و ﺑﺮود؟
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺟﻮاب:
ﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ!
ﻋﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻨﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه را ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﮑﺎن

ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﮑﺎن در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﺒﻌﺎت ﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﯾﮏ ﻣﮑﺎن اﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﻼق و درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘﻮق
ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﮑﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺿﺮب و ﺟﺮح و ﺑﺪرﻓﺘﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻖ ﻃﻼق اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺗﺮک
ﻧﻔﻘﻪ .ﭼﻮن ﺷﻮﻫﺮ اﯾﺸﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻢ و ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج اﺳﺖ و دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ،دادﮔﺎه ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﻗﺴﻂ ﺑﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﻔﻘﻪ ﻓﺮزﻧﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﭘﺪرش ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﻧﻔﻘﻪ ﮐﻮدک و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درآﻣﺪ اﻧﺪک ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺪارک دﯾﺪه و در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮال:
ﯾﮏ ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ دارﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دوﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺮود ،ﺑﭽﻪﻫﺎ را از اﯾﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب:
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻈﺮی داد زﯾﺮا ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﯽ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻮرد دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ دارای ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را از ﭘﺪر و ﻣﺎرش ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک
ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻼ از ﻣﺎدرش ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎدرش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ و
در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ،ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری دوﺑﺎره ﻓﺮزﻧﺪ ،از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﺑﻄﺎل ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮزﻧﺪش را دارد و اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درآﻣﺪ اﻧﺪﮐﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ
ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
ﻣﺴﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ :ﭼﻮن ﭘﺪر ﺑﭽﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﯿﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دادﮔﺎه
ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺟﻨﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ از راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از ازدواج
ﺗﺮک ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺧﺎﻧﻪ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺣﻘﻮق زن
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ« ﻣﺒﺘﺬل »ﯾﺎ« ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ» :ﭼﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻮال:
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد آﯾﺎ دادﮔﺎه ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺎ ﭘﺪرﺷﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ را از او ﺑﮕﯿﺮد؟
ﺟﻮاب:
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎ  ۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺎدر و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﭘﺪر اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و دادﮔﺎه ،ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﮕﺮی
ﺑﮕﯿﺮد.
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﭘﺪر ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮده ﯾﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮزﻧﺪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دادﮔﺎه ﺑﻌﺪ از
ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﺎدرش واﮔﺬار ﮐﻨﺪ

ﺳﻮال:
ﯾﮏ ﺳﻮال دﯾﮕﺮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادم ﺑﭽﻪای را ﮐﻪ ﺑﺎردار اﺳﺖ ،ﺳﻘﻂ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب:
ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ در اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﻣﺠﺎزات دارد و ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺎص ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺟﻨﯿﻦ در ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﮐﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ وﺟﻮد دارد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺪون اﺟﺎزه او اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
دردﺳﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای او اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

