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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.

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.

ازدواج اﺟﺒﺎری ﺟﺮم اﺳﺖ
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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮدﺳﻮزی ،اﻋﺪام ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺘﻞ ﺷﻮﻫﺮ ،ﺧﻮدزﻧﯽ ،ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه رواﻧﯽ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ و ﻣﻮرد
ﺗﺠﺎوز واﻗﻊ ﺷﺪن در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ :اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺤﺘﻮم ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ« ازدواج اﺟﺒﺎری »اﺳﺖ.
درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ زﻧﺎن ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد رﻧﺞ ﺑﺮدن از ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ اﺟﺒﺎری ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺧﺘﯿﺎر در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد
ﻓﺮزﻧﺪان و دﻓﻌﺎت ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ،از دﺳﺖ دادن ﺣﻖ آﻣﻮزش ،ﺗﺠﺎوز ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ،اﺣﺴﺎس ﭘﻮﭼﯽ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ،ﻟﺬت
ﻧﺒﺮدن از ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ،ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل ازدواج اﺟﺒﺎری و در ﻣﻮاردی داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﻮازی ،ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد
ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﺟﺒﺎری اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﻮدک ﻫﻤﺴﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢﺗﺮی داﺷﺘﻪ و ازدواج اﺟﺒﺎری در ﻋﻤﻞ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺷﮑﻨﺠﻪای ﺟﻨﺴﯽ و روزاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ ﮐﻮدک ﻫﻤﺴﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ازدواج اﺟﺒﺎری ﻧﺒﻮده و داﯾﺮه ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را
در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻠﻮغ ﺳﻨﯽ ،ﺣﺘﯽ در دﻫﻪ ﭼﻬﺎرم زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺟﺒﺎری
ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،ازدواج ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮی دو ﻃﺮﻓﻪ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﺸﻖ ،ﻋﻼﻗﻪ ،اﺣﺘﺮام و ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ ﺳﺮﮐﻮب و ﺗﺤﺪﯾﺪ آزادی
اراده و اﻧﺘﺨﺎب در ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﺎﻗﯽ ﻋﻤﺮ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮدﮔﯽ و ﺑﻨﺪﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.
ازدواج اﺟﺒﺎری؛ روﯾﮑﺮد ﺟﻬﺎﻧﯽ
ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺎنﺑﺎر و ﻣﻬﻠﮑﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮدارد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺮی ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آن
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آن ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم آزادی اﻧﺴﺎن در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده «،رﺿﺎﯾﺖ
ﮐﺎﻣﻞ و آزاداﻧﻪ زن و ﻣﺮد »را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ و اوﻟﯿﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ(۱).
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ درﯾﻎ ﻣﯽﺷﻮد
ﻋﻤﺮت را ﮐﻪ دادهای ،ﭘﻮﻟﺖ را ﻫﻢ ﺑﺪه!
ﮐﻮدک ﻫﻤﺴﺮی ،داﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖ
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ« ﺣﻖ ﻧﮑﺎح و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده »ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ،
«رﺿﺎﯾﺖ آزاداﻧﻪ و ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮﻓﯿﻦ »را از ﺷﺮوط اﺻﻠﯽ ازدواج داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ(۲).
ﻟﺰوم ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ و رﻋﺎﯾﺖ آن و ﻧﯿﺰ ﻣﻮارد ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻘﺾ آن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل  ۲۶۹۱اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ازدواج »ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ﯾﮏ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺛﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و آزاداﻧﻪ دو ﻃﺮف ﻣﺠﺎز ﺑﻮده و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ در ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۶۰۰۲در ﻣﻮرد« ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در اروﭘﺎ »ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ،از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ازدواج اﺟﺒﺎری ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻗﺪاﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ« ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺤﻮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ »در
ﺳﺎل  ،۱۱۰۲ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻀﻤﯿﻦ« ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل و ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻐﻮ »ﺑﻮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ ازدواجﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺮ ﻧﻮع اﺟﺒﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ازدواج اﺟﺒﺎری و اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ازدواج اﺟﺒﺎری از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﺻﻞ
آزادی اراده ،ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺮدﮔﯽ و ﺑﻨﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ ،ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻮده و ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ واﺿﺢ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻧﯿﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ازدواج اﺟﺒﺎری ﺟﺮم اﺳﺖ!
ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ و ﮐﻔﺎﯾﺖ روشﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ازدواج اﺟﺒﺎری در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮارد وﻗﻮع و ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﺼﻮر آن،
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺮماﻧﮕﺎری اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ازدواج اﺟﺒﺎری اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﯿﻔﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ روﺣﯽ ،رواﻧﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺣﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ از ﻋﻠﻘﻪ زوﺟﯿﺖ
ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﺟﺮم اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزی ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮای اﻧﺠﺎم و اﺟﺮای ازدواج اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺰ ﺟﺮم ﺑﻮده و
ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن آن ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻫﻠﻨﺪ ازدواج اﺟﺒﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮم ﺑﻮده و ﺗﺎ دو ﺳﺎل زﻧﺪان را ﺑﺮای اﺟﺒﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
در ﻧﺮوژ اِﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ازدواج از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻮده و ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل زﻧﺪان ﺑﺮای آن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس« ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ازدواج اﺟﺒﺎری »اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻟﺰام ﺑﺮای ازدواج از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ اﺑﺰار
رواﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺟﺮم ﺑﻮده و ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺮوژ ﻧﯿﺰ ازدواج اﺟﺒﺎری ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن از آزادی ،ﻓﺸﺎر ﻧﺎروا ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت
اﮐﺮاﻫﯽ در راﺳﺘﺎی ازدواج ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در آﻟﻤﺎن و اﺗﺮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن اِﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ازدواج ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ روﺑﻪرو ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ازدواج اﺟﺒﺎری در اﻗﺪاﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺴﺘﺮده از ازدواج اﺟﺒﺎری
ﻣﻮارد ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن را ﮔﺴﺘﺮش داده و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ راه را ﺑﺮای ﻓﺮار ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻫﻠﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎر )ﺣﺘﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای اﻟﻘﺎی ﺑﺎر ﺧﺎص ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮشﺷﺎﻧﺴﯽ در
ﺻﻮرت ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮدی ﺧﺎص( را از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺒﺎر و اﮐﺮاه در ازدواج داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
در ﻣﻮرد اﻃﻔﺎل زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﺪ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و اﺳﺎﺳﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﯾﺎ ﮐﺸﻒ وﺟﻮد اﺟﺒﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮف وﺟﻮد
ﺻﻐﺮ ﺳﻨﯽ ﺑﺮای اﺟﺒﺎری ﺗﺸﺨﯿﺺ دادن ازدواج ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﺷﻮرای اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ  ۸۶۴۱ﺧﻮد در ﻣﻮرد ازدواج اﺟﺒﺎری در ﺳﺎل  ۵۰۰۲اراﺋﻪ داده اﯾﻦ ازدواج را ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ازدواجﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن ﻓﺎﻗﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و آزاداﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻮم ازدواجﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آداب و رﺳﻮم ﻗﻮﻣﯽ ،ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ،ازدواجﻫﺎی زود ﻫﻨﮕﺎم و ﻓﻮری ،ازدواجﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﺷﺮم ،ازدواجﻫﺎی ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ازدواج ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ،از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ازدواج اﺟﺒﺎری در اﯾﺮان
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﺮاﺣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم وﺟﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻫﻨﮕﺎم اﯾﺠﺎد ﻋﻠﻘﻪ زوﺟﯿﺖ) (۳و ﻋﺪم رﺳﻤﯿﺖ ازدواج در
ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان رﺿﺎﯾﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ازدواج ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﺛﺒﺎت وﺟﻮد اﮐﺮاه و اﺟﺒﺎر و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای زﻧﺎن از
ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف اﺑﻄﺎل واﻗﻌﻪ ازدواج ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﮐﺮاه ﯾﺎ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺴﺮی آن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ازدواج اﺟﺒﺎری ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺎده  ۲۰۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺎﺳﺎ اﮐﺮاه را ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﯽ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﺎ
اﺧﻼق ﻓﺮد ﻣﮑﺮه )ﻣﻮرد اﮐﺮاه واﻗﻊ ﺷﺪه( ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۶۰۲اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﮑﺮه ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﮐﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮑﺮه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ،۶۰۲اﺿﻄﺮار ،اﮐﺮاه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ
ازدواج دﻫﺪ ﻣﮑﺮه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد اﺻﺮار و اﺟﺒﺎر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ازدواج ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ )و ﻧﻪ ازدواج ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻓﺮد ﺧﺎص( ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﮐﺮاه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪه و ازدواج ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻧﯿﺰ ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ازدواج در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ
دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮده ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﭘﯿﺶ از ازدواج )ﭼﻪ از ﻧﻮع ﺟﻨﺴﯽ و ﭼﻪ از ﻧﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ زن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ازدواج اﺟﺒﺎری اﺳﺖ و در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت اﻃﻼع ﺷﻮﻫﺮ از ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ زن ،وی ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ازدواج اﺟﺒﺎری روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﺟﺮماﻧﮕﺎری ازدواج اﺟﺒﺎری و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪن آن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ در
دﺳﺖﮐﻢ  ۷۱درﺻﺪ از ﮐﻞ ازدواجﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﯾﺮان ،ﺳﻦ دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر و اﮐﺮاه ﺗﻦ
ﺑﻪ ازدواج دادهاﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ آﻣﺎری از ازدواجﻫﺎی اﺟﺒﺎری اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ازدواج اﺟﺒﺎری و ﺟﺮماﻧﮕﺎری آن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ازدواج در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺳﺒﺐ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن و اﺟﺒﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ازدواج اﺟﺒﺎری ﺷﺪه و ﺗﮑﻠﯿﻒ دادﮔﺎهﻫﺎ را ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ:
 .۱ﻣﺎده  ۶۱اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ:
«ﻫﺮ ﻣﺮد و زن ﺑﺎﻟﻐﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ از ﺣﯿﺚ ﻧﮋاد ،ﻣﻠﯿﺖ ﯾﺎ دﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪﻫﻨﺪ .در ﺗﻤﺎم
ﻣﺪت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺤﻼل آن ،زن و ﺷﻮﻫﺮ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪ .ازدواج ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و آزاداﻧﻪ زن
و ﻣﺮد ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺧﺎﻧﻮاده رﮐﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد».
 .۲ﻣﺎده  ۳۲ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ:
«ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را دارد .ﺣﻖ ﻧﮑﺎح و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای زﻧﺎن و
ﻣﺮدان از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ازدواج ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﯿﭻ ﻧﮑﺎﺣﯽ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ آزاداﻧﻪ و ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮﻓﯿﻦ آن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
دوﻟﺖﻫﺎی ﻃﺮف اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻘﺘﻀﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی زوﺟﯿﻦ در ﻣﻮرد ازدواج در ﻣﺪت زوﺟﯿﺖ و ﻫﻨﮕﺎم
اﻧﺤﻼل آن اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت اﻧﺤﻼل ازدواج ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم از اﻃﻔﺎل ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
آورد».
 .۳ﻣﺎده  ۰۷۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ:
«رﺿﺎی زوﺟﯿﻦ ﺷﺮط ﻧﻔﻮذ ﻋﻘﺪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﮑﺮه ﺑﻌﺪ از زوال ﮐﺮه ،ﻋﻘﺪ را اﺟﺎزه ﮐﻨﺪ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﮐﺮاه ﺑﻪ درﺟﻪای ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎﺷﺪ».

ازدواج اﺟﺒﺎری دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ،ﮐﮋراﻫﻪای ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺠﺎوز
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راﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی
●

راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮم ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﺠﺎوز ،رﻧﺞآور و ﺑﺴﯿﺎر دردﻧﺎک ﺑﻮد .ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﻟﺬﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ
ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺘﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ زود از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺮا
آرام ﻣﯽﮐﺮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮد .در ﻃﻮل ﭘﻨﺞ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،ﺳﻪ ﺑﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زدم و ﻫﺮ ﺑﺎر واﻟﺪﯾﻨﻢ دوﺑﺎره ﻣﺮا
ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺮﮔﺮدم .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺪون اﺟﺎزه و ﺿﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺷﻮﻫﺮم ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮم و ﺧﻮدم را از اﯾﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻤﻮم و رﻧﺞآوری ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻦ وﻫﻢ ﺷﻮﻫﺮم در آن دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽزدﯾﻢ ،ﻧﺠﺎت دﻫﻢ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ راه ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ».

اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺗﻠﺦ یک زن ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد داده ﺑﻮد .زﻧﯽ ﮐﻪ« ﺑﻪ اﺻﺮار و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻮاده»
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺴﺎﻟﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ از ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻣﻌﻀﻠﯽﺳﺖ
ﺟﺪی ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪای دﮔﺮﺑﺎش ﺳﺘﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ زﺧﻢ ﭼﺮﮐﯿﻦ ﻣﺪام ﭼﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ و درد اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر آدمﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﭼﺮک ﻣﺪاوم ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ راهﺣﻞ ﯾﺎ« درﻣﺎن »ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ.
ازدواج از ﺳﺮ اﺟﺒﺎر :ﻃﺮح ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری ﯾﮏ دﮔﺮﺑﺎش ﺟﻨﺴﯽ – ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺟﺒﺎر ﺑﺮ ﻓﺮد ﺑﺮای ازدواج
ﺑﺎ ﻓﺮدی از ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎوت – ازدواﺟﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدن و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ،ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک
ﻫﺮ دو ﻓﺮد رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.
در واﻗﻊ ازدواج اﺟﺒﺎری ﯾﮏ دﮔﺮﺑﺎش ﺟﻨﺴﯽ ،ﯾﮏ« زﻧﺪﮔﯽ دوﮔﺎﻧﻪ »ﺑﺮای او اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ارﺿﺎی ﻏﺮاﯾﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮدش.
ﻧﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﺳﺖ و در ﺧﺎرج از اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ« ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ »ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری ﺗﻨﻬﺎ
ﻓﺮد دﮔﺮﺑﺎش ﺟﻨﺴﯽ را اذﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮ او را ﻧﯿﺰ در ﻋﺬاب و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی دروﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ «:ﺧﺎﻧﻤﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون
آﮔﺎﻫﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ او ﻣﻨﺰل ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ و او ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ آﮔﺎه ﻧﺒﻮد از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺣﺴﺎس ﺷﺮم ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺗﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﻣﯽدﻫﺪ .او از ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺴﺮش آﮔﺎه ﻧﺒﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﻀﻢ ﮐﻨﺪ».
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻮﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده را دﺳﺖﮐﻢ ﮔﺮﻓﺖ «:ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮزﻧﺪ
دﮔﺮﺑﺎش ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪ را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ .ﻳﮏ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ از ﻳﮏ ﻣﺮد
ﺟﻮان  ٣٧ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ ،ﺑﺮای ﮔﺮﻳﺰ از ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ و ﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ
ﻏﻴﺮﻫﻤﺠﻨﺲ داده ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ دﻟﻴﻠﺶ را از او ﭘﺮﺳﻴﺪم ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ در ﺷﻬﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﯽ در اﻃﺮاﻓﻢ
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ذﻟﻪ ﺷﺪم و از ﻃﺮﻓﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﻴﺮم ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ از ﻣﻦ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﺮا ازدواج ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از اﻳﻦ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻼص ﺷﻮم».
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺎرﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آرﺷﺎم ﭘﺎرﺳﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ روزی ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم ،ﻓﺸﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
او در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ازدواج اﺟﺒﺎری و ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ -ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان -ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﺮای ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن
ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﭘﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ در ﺣﻮﻣﻪ رﺷﺖ ،در ﭘﯽ آﻧﮑﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﭘﺴﺮ  ۸۱ﺳﺎﻟﻪاش
ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﺳﺖ ،روی ﺧﻮدش و او ﺑﻨﺰﯾﻦ رﯾﺨﺖ .ﺧﻮدش زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺴﺮش درﮔﺬﺷﺖ».
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﯿﻤﺎ ﻧﯿﺎ ،ﯾﮏ دﮔﺮﺑﺎش اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ در ﺣﻮزه دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺟﺒﺎر دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺑﻪ
ازدواج ﺳﻨﺘﯽ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ازدواج در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺮاﯾﻂ آن را دارد ﮐﻪ ذﯾﻞ اﺻﻄﻼح« ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ »ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ از دو ﻃﺮف اﺳﺖ و ﻟﺰوﻣﺎً ﺗﻘﺼﯿﺮ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪای از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ».
زﻧﺎن دﮔﺮﺑﺎش ،ﻓﺸﺎر دوﭼﻨﺪان
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری و ﺗﺒﻌﺎت آن ﺑﺮای دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺪاﻗﻞ در اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن دﮔﺮﺑﺎش ﻧﻤﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ زﻧﺎن دﮔﺮﺑﺎش ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ زﻧﺎن در ﮐﺸﻮری ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺮان وﺟﻮد دارد .در واﻗﻊ
زنﺳﺘﯿﺰی ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی زنﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ زن – ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل – ﻟﺰﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺿﺮﺑﻪای دو ﭼﻨﺪان ﺑﺮ او وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ زن ﻟﺰﺑﯿﻦ در اﯾﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ زن ﺑﻮدن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮب ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮرد.
رﻫﺎ ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﭼﻮن اﯾﺮان «،ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻗﻄﺐ دارد ،ﻣﺮد و زن .ﺑﺮ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺑﺰاری ﺑﺮای اﺑﺮاز اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﻌﻘﻮل )ﯾﻌﻨﯽ دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ( ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺎن را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽدارﻧﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﺎروری ،ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب دوﺗﺎﯾﯽ و دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ».
رﻫﺎ ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ از اﺻﻄﻼح« ﻣﺮدﺳﺎﻻری دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮا »ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ« ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ دوﻟﺖ-ﺟﺎﻣﻌﻪ-
ﺧﺎﻧﻮاده »و اﯾﻦ ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ازدواج زن ﺑﺎ ﻣﺮد را ﻣﺴﺎﻟﻪای اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و زﻧﺎن را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﻪ آن
ﺗﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺪرت و ﻗﻮت اﯾﻦ ﻓﺸﺎر در اﯾﺮان ﭼﻨﺪان ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮوﯾﯽ ﭼﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ زﻧﺎن دﮔﺮﺑﺎش ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان دﮔﺮﺑﺎش« ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ رواﻧﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﻮﻓﻮﺑﯿﺎ »ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ازدواج ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺧﻮد
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺸﺎر ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ازدواج اﺟﺒﺎری ﯾﮏ دﮔﺮﺑﺎش
ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮاس ﺧﻮد ﻓﺮد دﮔﺮﺑﺎش اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد دﮔﺮﺑﺎش ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﭼﺎر
ﯾﮏ« ﻫﻤﻮﻓﻮﺑﯿﺎی ﭘﻨﻬﺎن »ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد و اﯾﻦ دوریﮔﺰﯾﻨﯽ از ﺧﻮد واﻗﻌﯽ ،او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ازدواج ﺳﻨﺘﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ :راﻫﯽ ﺑﺮای« درﻣﺎن» .ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻪ آن ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﻫﻤﻮﻓﻮﺑﯿﺎ و ازدواج ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ درد و ﺗﺸﺪﯾﺪﮔﺮ درد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ازدواجﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﻨﺪ و ﭘﺮ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﻌﻀﺎ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮآﻣﺪه از
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﯿﻤﺎ ﻧﯿﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ دارد ﮐﻪ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ آن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ «:ﻣﻦ ﺑﺎ آدمﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ اﺟﺒﺎری ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهام .ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺣﺸﺖ از ﻃﺮد ﺷﺪن ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ .ﺧﻮدش
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد اﮔﺮ وارد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﻮد و ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮض ﺷﻮد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ،ﺧﻮدش را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ازدواج اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﺟﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم و راﺑﻄﻪﻫﺎﯾﻢ ﻋﯿﻦ ﺗﺠﺎوز ﺑﻮد».
دو ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه
ﻧﯿﻤﺎ ﻧﯿﺎ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮑﺎت ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺤﺚ ازدواج اﺟﺒﺎری دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور او و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ داﺧﻞ اﯾﺮان دارد ،اﮐﻨﻮن ﻣﻬﻢﺗﺮ
از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺷﺮاﯾﻂ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و روﺳﺘﺎﻫﺎﺳﺖ.
او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﻌﺼﺒﺎت ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﻘﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ «:ﺗﻬﺮان ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﭼﻪ؟»
ﻧﮑﺘﻪ دوم ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪی ﮐﻪ او ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﮐﺮدن داﯾﺮه ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ دارد .او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ را در
ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﺎن ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد.
ﻧﮑﺘﻪ دوم را ﺧﻮد او اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ «:اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﮑﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﺟﻨﺒﺶ رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،آدمﻫﺎ
را ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ و ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا ﺑﺎﺷﺪ ،دوﺟﻨﺲﮔﺮا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ را دﯾﺪ».

وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺼﺮﯾﻢ
●

ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﺳﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰرگ روﺣﯽﺳﺖ .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ  ۵۱ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽام ﯾﮏ
دروغ ﺑﻮده و زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻮاﻧﯽام از ﻣﻦ رﺑﻮده ﺷﺪه .ﺗﻤﺎم ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻦ ﮐﻤﺒﻮد دارم ﯾﺎ زﯾﺒﺎ
و ﺑﺎﻫﻮش ﻧﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم .ﺣﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮم ﭼﺮا او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻏﻤﮕﯿﻦ ،ﺳﺎﮐﺖ و ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮد و ﺗﻘﺼﯿﺮ از ﻣﻦ ﻧﺒﻮد.

ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .در ازدواج اﺟﺒﺎری ﯾﮏ دﮔﺮﺑﺎش ﺟﻨﺴﯽ و ﻓﻀﺎی ﺗﻠﺦ و ﺧﺸﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ،ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﮏ
ﺧﺎﻃﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ او ﮐﻮﺑﺎﻧﺪ.
ازدواج اﺟﺒﺎری دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﺪ ﻧﺎﻗﺺ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً درﺻﺪ زﯾﺎدی از آن ،ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻘﯽ از دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن
ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارد و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﯾﺎری اﯾﻦ دﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ« آﺑﺮو»ی ﺧﻮد را در ﺳﺮﮐﻮب
ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﺮاﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺼﺮﯾﻢ .ﮔﺮﭼﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ راﻫﯽ ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﺟﺴﺖ .راﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دﮔﺮﺑﺎش زن ﯾﺎ ﻣﺮدی« ﻣﺠﺒﻮر »ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک
ﻋﺎﻃﻔﯽ-ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻧﺸﻮد.

ﻣﺎدر ﮐﺎوه اﻫﻞ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﺑﻮد
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ﺳﻤﯿﻪ ﺗﯿﺮﺗﺎش
ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺳﻠﯿﺲ و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ:
«ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻋﺰﯾﺰ ،ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ درک ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﯿﭽﺎرهای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ ﭼﻪﻃﻮر از ﭘﺲ اﯾﻦ دو ﺗﺎ ﺑﭽﻪ و آن ﺷﻮﻫﺮش
ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ؟!»
داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ روانﺷﻨﺎس ارﺟﺎع دادهام ،ﭘﺴﺮﮐﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺻﺪم ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ،ﻓﺤﺶﻫﺎی رﮐﯿﮏ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﺤﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺸﺎن از زﺑﺎن
ﯾﮏ ﮐﻮدک ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﻌﯿﺪ و دور از ذﻫﻦ اﺳﺖ.
***
در ﭼﻨﺪ روز اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،وﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﺎوه ،وﺣﺸﺖزده ﺑﻪ ﻣﻦ زﻧﮓ زد و از زد و ﺧﻮردی ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺒﻞﺗﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﺎوه و آرﻣﺎن اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮔﺰارش ﻣﺨﺘﺼﺮی داد و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻢ ﮐﺎوه و ﺿﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺜﻪی ﻇﺮﯾﻒ آرﻣﺎن وارد ﮐﺮده ﺑﻮد اﺷﺎرهای ﮐﺮد ،ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ
ﺗﺎزه ﮐﺎری ﻣﻌﻠﻢ و ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه ،ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ اﻏﺮاق در ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻫﻔﺘﻪی ﺑﻌﺪﺗﺮ ،ﺧﻮدم ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮑﯽ از ﻃﻐﯿﺎنﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭘﺴﺮک ﺷﺪم ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎرﭼﻮب در اﯾﺴﺘﺎده ،ﺑﺎ ﺑﻠﻮز و ﺷﻠﻮار ﭼﺴﺐ اﻧﺪام و ﻣﺎﻧﺘﻮی ﺣﺮﯾﺮ ﺗﯿﺮه و ﺷﺎﻟﯽ ﮐﺮپ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪی ﮔﻠﺪوزی ﺷﺪه،
ﺗﺼﻮﯾﺮی از زﻧﯽ ﺷﺎداب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﺟﻮاﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
زن وارد اﺗﺎق ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از او دﺧﺘﺮﮐﯽ ﻧﺤﯿﻒ و ﺳﯿﻪﭼﺮده ،ﻧﯿﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎن ،در ﭘﯽ زن ﻣﯽآﯾﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر اﯾﺴﺘﺎده ﺧﻮدش را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
«ﻣﻦ ﻣﺎﻣﺎن ﮐﺎوهام ﺧﺎﻧﻢ».
ﻟﻬﺠﻪی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﯾﺎ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﺒﻖ ﮔﻮﻧﺶ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ .ﻧﮕﺎﻫﻢ از ﮔﺮدی
ﺳﺮخ و ﺳﻔﯿﺪ ﺻﻮرت زن ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺮهی زرد و زار دﺧﺘﺮک ﮐﻪ دﯾﮕﺮ دﻧﺒﺎﻟﻪی ﻟﺒﺎس ﻣﺎدر را رﻫﺎ ﮐﺮده و ﺳﺮاغ ﻣﯿﺰ ﺑﺎزی رﻓﺘﻪ .او دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﺳﻮی زن ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺧﻮشآﻣﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و او را دﻋﻮت ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ…

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻧﺎﭘﺪری و ﻣﻮﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﻟﺐ دﺧﺘﺮ
در ﺟﺴﺖوﺟﻮی زﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻪ آﺑﯽ
ﻗﺼﻪی زﻫﺮا۴۱ ،ﺳﺎﻟﻪ و آن ﻣﺮد ﮐﻪ زن دارد و ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ
دﺧﺘﺮک در رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎﯾﺶ ﻣﯿﺎن ﻣﺎدر و ﻣﯿﺰ در ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻤﻪی اﺳﺒﺎب ﺑﺎزیﻫﺎ را واروﻧﻪ ﮐﺮده و ﺣﺎﻻ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺎره ﮐﺮدن
ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺖ .زن رد ﻧﮕﺎﻫﻢ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯽﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻫﺮ دوﺗﺎﺷﻮن ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ از ﮐﺎوه آرومﺗﺮه وﻟﯽ اﯾﻨﻢ
دردﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮدش رو داره .ﯾﮏ ﺳﺮه ﺗﻮی ﺧﻮﻧﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯽ رو ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰه .ﮐﺎوه ﮐﻪ ﻣﯽآد ﺧﻮﻧﻪ دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﺑﮕﻢ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ
ﻣﯽﺷﻪ .اونﻗﺪر ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﯽذاره و ﻣﯽزﻧﺪش ﮐﻪ ﻧﮕﻮ! ﻣﻨﻢ اﻋﺼﺎﺑﻢ ﺧﺮاﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ،وﻗﺘﯽ اﯾﻨﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﯿﻎ و داد ﻣﯽﮐﻨﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ
ﺧﻮدم رو ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻢ و ﻣﯽاﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﻮن ﮐﺎوه ﺗﺎ ﺟﺎ داره ﻣﯽزﻧﻤﺶ…  .ﺑﻌﺪش ﭘﺸﯿﻤﻮن ﻣﯽﺷﻢ و ﻣﯽﺷﯿﻨﻢ زار زار ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﻮﻫﺎم رو
ﻣﯽﮐﻨﻢ»….
ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﯽﻟﺮزد و ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﺗﺼﻮﯾﺮ اوﻟﯿﻪ زن دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺮهای ﭘﮋﻣﺮده ﺟﺎی آن را ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻟﺤﻈﺎت ﺗﮑﺮاری زﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﺎﯾﻪی ﻏﻠﯿﻈﯽ از ﻏﻢ ﺑﺮ
آن ﻣﯽاﻓﺘﺪ «:ﺧﺎﻧﻢ ،آﺧﻪ از ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ،ﺧﻮدم ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ دارم .ﭘﯿﺶ دﮐﺘﺮ داودی ﻣﯽرم .ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪش دﯾﮕﻪ؟ روانﭘﺰﺷﮏ
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﭘﻮﯾﺎ .اﮔﻪ ﻗﺮصﻫﺎم رو ﻧﺨﻮرم ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ راه ﺑﺮم ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮐﻞ ﮐﻞ ﮐﻨﻢ».
ﺧﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از روی ﻣﯿﺰ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺮدارد .دﺳﺘﮏ ﺷﺎﻟﺶ از دور ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﻠﻮﮔﺎه ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﻤﯽ ﻓﺮﺑﻪاش در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ
ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ «:اﯾﻦ زن ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮوﻧﻪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۰۲ﺳﺎﻟﺶ ﺑﺎﺷﻪ و دو ﺗﺎ ﺑﭽﻪ داره»!…
ﺻﺪای ﺧﺸﺪاری اﻣﺎ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽآورد و ﺣﺪسﻫﺎ و ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎ درﺑﺎرهی ﺳﻦ زن را ﮐﻨﺎر ﻣﯽزﻧﺪ .ﻣﺮدی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ و ﮐﻤﯽ ﺧﻤﯿﺪه در آﺳﺘﺎﻧﻪ در
اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺧﺎﮐﯽ رﻧﮓ ﻣﻨﺪرﺳﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺷﻠﻮار ﮐﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﺶ زار ﻣﯽزﻧﺪ .زن ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺮد
دﺳﺖﭘﺎﭼﻪ ،دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺗﻨﮑﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﺮف دﺧﺘﺮک ﻣﯽرود و ﺑﻐﻠﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﺧﺘﺮک ﺟﯿﻎ ﺧﻔﻪای ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺗﻘﻼ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .دوﺳﺖ ﻧﺪارد دﺳﺖ از ﺑﺎزی ﺑﺮدارد .ﻣﺮد ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺑﻐﻞ ،ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﯿﺰم ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﻨﺘﻈﺮم ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ اﻣﺎ
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺻﺎﻣﺖ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ.
ﻣﺎ را در ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮد دﻗﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺗﻪ رﯾﺸﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ دارد ﮐﻪ ﮔﺮدن ﭼﺮوﮐﺶ را ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﻤﺮش از  ۰۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رو ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ «:ﯾﮏ دﮐﺘﺮ روانﺷﻨﺎس ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎوه رو ﺑﺒﯿﻨﻪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺪل ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه ﺗﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﯾﺎدﮔﯿﺮﯾﺶ رو ﭼﮏ ﮐﻨﻪ .اﻟﺒﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﯽﻗﺮاریﻫﺎ و ﺧﺸﻢﻫﺎی ﻟﺤﻈﻪای ﻫﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ
ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮم و ﺟﺰﯾﯿﺎت رﻓﺘﺎر ﮐﺎوه در ﻣﺪرﺳﻪ رو ﺑﺮاش ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدم .دﺧﺘﺮﺗﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﯿﻦﻗﺪر ﮐﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻪ؟»
زن ﺑﯽﻣﯿﻞ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮد و دﺧﺘﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﯿﻒ ﺑﺰرگ ﺑﺮاﻗﺶ را روی ﺷﺎﻧﻪاش ﻣﯽاﻧﺪازد .از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﭼﻨﺪ
ﮐﻠﻤﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻤﺘﺮم ازﺷﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻪ»….
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽرود.
ﻣﺮد ﻫﻢ ﺳﺮی ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺑﭽﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب ﻣﯽﺧﻮرد ،از اﺗﺎق ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ.
***
ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﻗﯽ! اﯾﻦ زن ﺧﯿﻠﯽ ﮔﻨﺎه داره .زن ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ! اﯾﻦ دﺧﺘﺮک ﻃﻔﻞ ﻣﻌﺼﻮم رو  ۴۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ آﻗﺎی ﭘﯿﺮ
ﺷﻮﻫﺮ دادهاﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﭘﺪرش ﺑﻪ اﯾﻦ آﻗﺎ ﺑﺪﻫﮑﺎری ﺳﻨﮕﯿﻦ داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اون ﺑﺪﻫﮑﺎری دﺧﺘﺮش رو ﻣﯽده .ﻣﺮد دو ﺗﺎ دﺧﺘﺮ ﮐﺮ و ﻻل داره و
زﻧﺶ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞﺗﺮ ﻣﺮده ﺑﻮده .دﺧﺘﺮ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﯾﮏﺑﺎره ،ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﺷﻮﻫﺮ ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ و دو ﺗﺎ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﮐﺮ و ﻻل ﻣﯽﺷﻪ…
ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ،دﺧﺘﺮ ﺑﯿﭽﺎره ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎوه رو ﻣﯽآره ﮐﻪ ﺑﭽﻪی ﻣﺴﺎﻟﻪدارﯾﻪ و ﻏﯿﺮ از ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ
اﻋﺼﺎب ﻫﻢ داره ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ روانﭘﺰﺷﮏ ارﺟﺎﻋﺸﻮن دادم و اﻟﺒﺘﻪ دﺧﺘﺮش ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺎوت ،ﺑﯿﻤﺎره»….

ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی-اﯾﺮاﻧﯽ را ﺟﺎ ﻧﯿﻨﺪازم:
–ﺧﺎﻧﻮم ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎورﺗﻮن ﻧﻤﯽﺷﻪ اﻣﺎ ﺗﻮی ﻫﻤﻮن ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪی اول ،اونﻗﺪر ﭘﺴﺮ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻮﻫﺎی ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ رو ﮐﺸﯿﺪ و دﺧﺘﺮ از ﻃﺮف
دﯾﮕﻪ ﺿﺠﻪ زد ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﻮوﻧﻪ ﺷﺪم .زن ﺑﯿﭽﺎره از دﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪه .ﺧﻮدش دﺧﺘﺮک ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﺎداﺑﯽ ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺗﻮی ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﺞ-
ﺷﺶ ﺳﺎل ،ﻫﺰار ﺟﻮر ﻣﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﺑﺮای اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺿﻌﻒ اﻋﺼﺎب ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮوﻧﻪ اﻣﺎ ﻃﻔﻠﮏ ﺑﺎﯾﺪ داروﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮی ﺑﺨﻮره ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﻪ دووم
ﺑﯿﺎره….
ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮدم در ﻣﻮرد ﮐﺎوه ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ اﻣﺎ ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎدر ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ:
–ﻣﯽدوﻧﯿﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﻗﯽ! ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ ﺑﻮد اﯾﺮان ﻧﺒﻮدم .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎزه دارم ﺑﺎ وﺟﻪ ﺟﺪﯾﺪی از
اﯾﺮان آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ازش ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻧﮑﺘﻪی ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻮی ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ،زنﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ و ﺣﺘﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎﺷﻮن ﺗﺤﺖ ﻇﻠﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮن و اﺻﻼ ﺧﻮدﺷﻮن ﺧﺒﺮ ﻧﺪارن .اونﻫﺎ در ﻫﺮ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎﻧﻪداری و ﺑﭽﻪداریﺷﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻦ و وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ازﺷﻮن ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﭘﺲ ﺧﻮدت ﭼﯽ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺣﻖ داری ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ
ﺑﺸﯽ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدت ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯽ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ زﺑﻮن دﯾﮕﻪ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮن ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻢ ﻫﺎج واج ﻣﻦ رو ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ
ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﻫﺎ رو ﮔﻔﺘﻢ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﻢ داد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ رو ﻏﯿﺮ ﺧﻮﻧﻪی ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪاره و ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻫﻢ اونﻗﺪر ﻓﻘﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ
اﺻﻼ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻦ اون رو ﺑﭙﺬﯾﺮن…  .ﺧﯿﻠﯽ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪم ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﻗﯽ .ﺧﯿﻠﯽ.
ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺎﻧﺶ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ﺑﺎزی آﺷﻔﺘﻪ ،اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺗﮑﻪﭘﺎرهﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﮐﻪ از دﯾﺮوز ﮔﻮﺷﻪی اﺗﺎق ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ،ﺧﯿﺮه ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ.
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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر
ﺣﻠﯿﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺠﻨﮕﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮی ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل ﺑﺮای او و دﺧﺘﺮﻫﺎی ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﭘﺪرش
داﺷﺖ .او از ﭘﺪر و ﺑﺮادراﻧﺶ ﺧﻮاﺳﺖ در ﺷﺐ ﻋﺮوﺳﯽ در ﮐﻨﺎرش ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﺧﺎﻧﻮاده داﻣﺎد ﮐﻪ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﯾﺶ ﺑﻮد .او از ﭘﺪرش ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪر ﻋﺮوس ﻫﻤﺮاﻫﯽاش ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در ﻃﺎﯾﻔﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﺣﻠﯿﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺮده ﭘﺪرش ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮرش را ﻧﻤﯽﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺪرش زﯾﺮ ﺑﺎر ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮود .در
ﻃﺎﯾﻔﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺪر و ﺑﺮادران ﻋﺮوس ﻫﯿﭻوﻗﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ دﺧﺘﺮﺷﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻋﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﻬﻤﺎن ﺧﺎﻧﻮاده داﻣﺎدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن دﯾﮕﺮ.
در ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺣﻠﯿﻤﻪ ﮐﻪ اﺻﺮار دارد در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺎم آن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﻬﺮ و ﻋﺎﻃﻔﻪ زﯾﺎده ﯾﮏ ﭘﺪر ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﻧﻮﻋﯽ ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .دﺧﺘﺮﻫﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ دل ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ،ﺧﻮار ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
او ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﻣﯽﺧﻨﺪد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻬﺮت را ﺑﻪ دﺧﺘﺮت ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯽ».
اﯾﻦ رﺳﻮم ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ،راﻣﺸﯿﺮ ،دﺷﺖ آزادﮔﺎن،
ﻫﻮﯾﺰه و ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﺮﻗﺮارﻧﺪ.
ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﯾﻦ رﺳﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدن دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ« دم ﺑﺨﺖ ﺑﻮدن »رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺻﻞ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﭘﺪر و ﺑﺮادران ﻋﺮوس در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ دﺧﺘﺮﺷﺎن ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ

ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﺧﻔﺖ و ﺧﻮاری ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
ازدواﺟﯽ ﮐﻪ ﺧﻔﺖ و ﺧﻮاری ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﺣﻠﯿﻤﻪ درﺑﺎره ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻔﺖ و ﺧﻮاری دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
دﺧﺘﺮ ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﻪ روﺳﺘﺎﺳﺖ ،درﺑﺎره روال و اﺻﻮل ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری در ﻃﺎﯾﻔﻪ و روﺳﺘﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻫﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﺧﺎﻧﻪ
دﺧﺘﺮ را ﺑﮑﻮﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ،ﻣﻌﺘﺮﺿﯽ ﻧﺪارد».
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺘﺮض در ازدواجﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻃﻮاﯾﻒ و ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺷﻮد و
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ و ﻗﺘﻞ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
ﺣﻠﯿﻤﻪ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﻘﻮﻟﻪ ازدواج در روﺳﺘﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻓﺮدی و ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻤﻮزادهﻫﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﻫﺎی ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﻫﺎی ﺧﻮد دﺧﺘﺮ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ دﺧﺘﺮی از ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎران ﻏﺮﯾﺒﻪ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ او را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﻣﻌﺘﺮض ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ».
او درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺧﻮد دﺧﺘﺮان در اﯾﻦ ازدواجﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﮐﺴﯽ ﻧﻈﺮ دﺧﺘﺮ را ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ازدواج ﺑﺮ اﺳﺎس رﺳﻮم و ﺳﻨﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ و ﻗﺒﯿﻠﻪ،
اﻣﺮی ﻣﺴﻠﻢ ،ﻣﺤﻘﻖ و ﻣﺤﺘﻮم اﺳﺖ».
اﮔﺮ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای آن وﺻﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺪر دﺧﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ داﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻏﺮﯾﺒﻪ -ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺮوس ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﻧﺪ -در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﻮد.
«آﻣﺎل ﻋﺴﺎﮐﺮه »دﯾﭙﻠﻢ ﻧﺪارد .ﺗﺎ ﺳﯿﮑﻞ درس ﺧﻮاﻧﺪه .او در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺣﻮاﻟﯽ ﺷﺎدﮔﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺪرش ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺰرگ داد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﺑﺮادرزادهﻫﺎﯾﺶ  ،ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﭼﻨﺪ ﺑﭽﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﺎن ازدواج ﺑﺎ او
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﮑﺮد آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ازدواج او ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻟﻪاش رﺿﺎﯾﺖ داد:
«در ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﻟﻪ ،ﺷﻮﻫﺮ ﻋﻤﻪ و ﺗﻤﺎم واﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﺎدری و ﺧﺎﻧﻮاده داﯾﯽ ﯾﮏ ﭘﻠﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪﺗﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت ازدواج ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ،اﯾﻦ ازدواج ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪه و ازدواج ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻤﻮﯾﻢ
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮا ﺧﻮدی ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ».
از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از وﺻﻠﺘﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪری ،ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از ازدواج ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ و
دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮ ﯾﺎ ﻋﻤﻮزادهﻫﺎی ﭘﺪری ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺧﻮدیﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
در ازدواﺟﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﺧﻮاﻫﺎن ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮادران و ﭘﺪر و داﻣﺎد و ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ در ﺟﺸﻦ
ﻋﺮوﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﯾﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺸﻦ ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ و ﻣﺮاﺳﻢ وﯾﮋه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮادران و ﭘﺪر ﻋﺮوس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺎن
ﺧﺎﻧﻮاده داﻣﺎد در ﺟﺸﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﻫﯿﺎﻫﻮ و ﮔﺮﻣﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻤﻨﺖ و ﺷﺎدی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﺣﻀﻮر ﭘﺪر در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽات ﺧﻮشﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮدن اﺳﺖ
ﺣﻠﯿﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در وﺻﻠﺖ ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮﻋﻤﻮ و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ،ﭘﺪر و ﺑﺮادران ﻋﺮوس ﺑﻪ دﻋﻮت رﺳﻤﯽ داﻣﺎد در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ
وﺻﻠﺖ و آﻣﯿﺰش را ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش ﯾﻤﻦ و ﻣﺒﺎرک ﻣﯽداﻧﻨﺪ .رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺣﻠﯿﻤﻪ آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی دﺧﺘﺮش در ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺐ ﻋﺮوﺳﯽ
او ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺑﻮﺳﻪ و ﮐﻨﺎر ﺑﻪ دﺧﺘﺮش درﯾﻎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺣﻠﯿﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ او ﺟﺰو ﺧﻮشﺷﺎﻧﺲﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
او درﺑﺎره ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺮوس در ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ دﺧﺘﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن
ﺧﺎﻧﻮاده دﺧﺘﺮ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺮوس را از ﺻﺒﺢ ﺑﻪ آراﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺮوس در ﻣﺮاﺳﻢ او ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻣﺮدان
ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ دﺧﺘﺮﺷﺎن ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﺎﻻی  ۳۱ﺳﺎل ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ
ﮐﻪ از  ۳۱ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ».
ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ اﺳﺖ

ﻣﻌﻀﻞ ﻧﻮار ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ﻓﺮودﺳﺖ
زﻧﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﻣﻨﻘﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎد ﻣﯽرود
ﺣﻠﯿﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ رﺳﻢ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﻮاﯾﻒ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن در روﺳﺘﺎﻫﺎی دوراﻓﺘﺎده اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﺧﺘﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯽ و اﻧﺪوه ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ را ﭘﺬﯾﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺎدر ،ﺧﻮاﻫﺮان و زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮاده دﺧﺘﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده داﻣﺎد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﮐﺮﮔﯽ او ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮ
ﺑﺎ آﺗﯿﻪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ،ﮐﻤﺘﺮ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﮑﺮدن ﻣﺮدان در ﻋﺮوﺳﯽ دﺧﺘﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﻓﺮد ﻏﺮﯾﺒﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﻠﯿﻤﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻣﺮدی ﻏﺮﯾﺒﻪ و ﻏﯿﺮ ﻫﻢﻓﺎﻣﯿﻞ ﻗﺼﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺮدن ﺑﻪ دﺧﺘﺮﺷﺎن را دارد و
ﻏﯿﺮت و ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده اﺟﺎزه ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ و ﺳﭙﺮدن دﺧﺘﺮﺷﺎن -ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ و ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ -ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
آﻧﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮﺷﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮن ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﭙﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﮋاد داﻣﺎد ﻫﻢﻧﮋاد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ».
داﻣﺎدﻫﺎی ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻧﺎدره
«ﻧﺎدره »ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زن ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ دﺧﺘﺮش را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﺮدان ﻃﺎﯾﻔﻪ را درک ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ
دارد اﻣﺎ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺳﻪ دﺧﺘﺮم را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدم .دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﻢ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮم و ﭘﺴﺮاﻧﻢ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺷﺎدی و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،رﻗﺼﯿﺪﻧﺪ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﻢ ﺑﻮد .دو دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮم
اﻣﺎ ﭘﺪر و ﺑﺮادراﻧﺸﺎن را در ﻋﺮوﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﻋﺮوس ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ».
ﻧﺎدره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺶ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪهاﻧﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﯾﮏ ﺟﻮر ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﻮم ﻋﺎدت دارﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﺧﻮ ﮐﺮدهاﯾﻢ .اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض
ﻣﺎدر را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و آن را ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺼﯿﺎن و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ رﺳﻮﻣﺎت ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ».
ﺷﺎﮐﺮ و ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻮاﻫﺮزادهﻫﺎی ﻧﺎدره ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﺎ دو دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻧﺎدره ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج
ﻫﯿﭻﮐﺪاﻣﺸﺎن ،ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺴﺮان ﻧﺎدره ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﺎدره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:وﻗﺘﯽ درﮔﯿﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت دارﯾﻢ ﺑﻪ داﻣﺎد ﺑﺰرﮔﻤﺎن ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮم دارد ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ
و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮاده را از دو داﻣﺎد دﯾﮕﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .او ﻫﻤﯿﺸﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ دو داﻣﺎد ﻏﺮﯾﺒﻪﻣﺎن رﺟﻮع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎ رﺳﻢ و رﺳﻮﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮی دارﯾﻢ .ﻃﻮاﯾﻔﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ دم ﺑﺨﺘﺸﺎن ﺷﺮط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﺣﻖ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ دﺧﺘﺮ ﺑﺎردار ﺷﺪ ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ آﺳﻮدهﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن در آن ﺻﻮرت
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﺧﺘﺮﺷﺎن ﭘﺲ از ﻫﻢ آﻏﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮزﻧﺪش ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ او ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﻧﻮزاد ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ او اﻋﺘﺒﺎر داد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮامﺗﺮﻧﺪ».
رواﯾﺖ زﯾﻨﺐ
«زﯾﻨﺐ »از ﻋﺮبﻫﺎی ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﮐﻌﺐ اﻫﻮاز ،ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻋﺮوس ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺮﯾﺒﻪای در ﺷﺎدﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﺐ
ازدواﺟﺶ ﺑﺎ  ۷۱زن از زﻧﺎن ﻓﺎﻣﯿﻠﺮاﻫﯽ ﺷﺎدﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺎدرش او را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﮑﺮده ﭼﻮن ﭘﺪرش ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎزهای ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻧﺪاده
اﺳﺖ.
واﻟﺪﯾﻦ زﯾﻨﺐ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ او ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺎ اﻫﻮاز ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﮐﻨﻨﺪ آن ﻫﻢ از ﺳﺮﺑﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮ زﯾﻨﺐ زن دﯾﮕﺮی اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده و ﺗﻼش دﺧﺘﺮﺷﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺮدش ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

زﯾﻨﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:آﻧﻬﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ .آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺴﺮم ﺷﺎﻧﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ را از ﻣﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪم ﻓﺮزﻧﺪم را در ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻘﻢ ﺑﺴﭙﺎرم و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﺮدی ﭼﻨﺪ زﻧﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮا از ﮐﻨﺞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮ دم و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ دﻟﻢ
ﺑﺮای ﭘﺴﺮﮐﻢ ﻣﯽﺗﭙﺪ .آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺪ ﭘﺴﺮ  ۹ﻣﺎﻫﻪام را ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺑﯿﺎورم .ﺑﻪ زﻋﻢ آﻧﻬﺎ ﭘﺴﺮم از ﺧﻮن ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻮد .ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ ﺷﮏ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ
ﭘﺴﺮت درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﭘﺪرش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻮن ﺧﻮن او در رگﻫﺎﯾﺶ ﺟﺎری اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮن ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﺪ».

ﺑﺎﺷﺪ »ﮐﻠﻤﻪ ﭘﻨﺞ ﺣﺮﻓﯽ« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﺞ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻪ ذﻫﻦﻣﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪار ﮐﻪ ﺑﺸﻮی،
زﺑﯿﺪه را زﻧﺒﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﻪ زﯾﺮ و ﺷﺮمآﮔﯿﻦ ،از ﺣﺎج ﻧﻌﻤﺖ ﻧﺎﻧﻮا ﻧﺎن ﺗﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻗﺪمﻫﺎی آرام و آﻫﺴﺘﻪ دارد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺧﺎﻧﻪ.
ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﺎ آﺧﺮ دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ از زﺑﯿﺪه ﺧﺒﺮدار ﻧﺸﻮد .اﻟﺒﺘﻪ آدمﻫﺎ ﺣﺎﻟﯽﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ،ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ از
ﺧﺎﻧﻮاده زﺑﯿﺪه ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﻨﺪ او ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
•••
ﺣﻮاﻟﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﺎدﮔﺎن ،ﻫﻮﯾﺰه ،دوردﺳﺖﻫﺎی راﻣﺸﯿﺮ ،دور و ﺑﺮ دﺷﺖ آزادﮔﺎن و ﻫﻨﺪﯾﺠﺎن ﯾﺎ ﻻﻟﯽ و ﺳﺎﻟﻨﺪ و دﻫﺪزو و ﮐﻤﯽ آن ﺳﻮﺗﺮ و
روﺳﺘﺎﻫﺎی دور ﻟﺐ ﻣﺮز ،زنﻫﺎ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﮔﻤﻨﺎم روی زﻣﯿﻦاﻧﺪ .ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﯽروﻧﺪ ،ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده در ﭼﻨﺒﺮه ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻗﺒﯿﻠﻪای.
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم رگ و ﭘﯽ و ﺟﺎنﺷﺎن ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و وﻓﺎدارﻧﺪ.
ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺪرن ﺷﺪن ﻧﺴﺒﯽ ﺣﯿﺎت در آن ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ زﺧﻢ دﯾﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب و رﺧﺖ و
ﻟﺒﺎس و ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﺬر زﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﮕﺎه آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻋﺸﯿﺮهای را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
زﻧﺎن آن ﺣﻮاﻟﯽ ﺗﮑﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺪﻫﺪ .دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﻣﺪار ﻫﻤﺎن ﺻﺪﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ.
ﻧﺠﯿﺒﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﻗﺪر دﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن دﺧﺘﺮش ﺗﻔﺎوت را ﺣﺲ ﮐﺮده ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت و ﺗﺒﺮﯾﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رواﻧﻪﺷﺎن
ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ وﻗﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن ﭘﺴﺮﻫﺎ .ﻓﺎرغ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽآﻣﺪ او را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺧﺖ و ﻟﺒﺎﺳﺶ را
ﭼﭙﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺗﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﻧﺎزک ﺳﯿﺎه ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺘﺶ ،دﺧﺘﺮﮐﺶ را ﺑﻐﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪﻃﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻟﯽاش ﺑﮑﻨﺪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﺒﻮده.
از اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
زﻧﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﻣﻨﻘﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎد ﻣﯽرود
ﺑﮑﺎرت؛ ﺑﻬﺎی دﺧﺘﺮ ﺑﻮدن
دﺧﺘﺮان ﺧﺎک و رﻧﺞ ،دﺧﺘﺮان زﻟﺰﻟﻪ
ﻫﻔﺖ روز ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ از روزی ﮐﻪ دﺧﺘﺮک ﭘﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ او را ﻧﺎفﺑُﺮ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ را ﻫﻤﺎن دم ﺗﺎ دم ﻣﺮگ رﻗﻢ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﻋﮑﺲ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ را ﻫﻢ ﻗﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻی ﮔﻬﻮاره دﺧﺘﺮک.
ﻧﺠﯿﺒﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:دﯾﺪن ﻋﮑﺲ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺴﺮﻫﺎی  ۲۱ﯾﺎ  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻻی ﺗﺨﺖ ﻧﻮزادان دﺧﺘﺮ ﺗﺎزه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
آﻣﺪه ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﻋﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﻮردن آن ﻧﻮزاد .دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎیﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻣﯽﮐﺸﺪ.از اﻣﺘﻨﺎع ﭘﺪر ﺑﺮای
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻨﺶ ﺑﮕﯿﺮ ﺗﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻋﻤﻮ و ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﻟﻪ و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ دﯾﭙﻠﻢ ﺑﮕﯿﺮد؟ اﺻﻼ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ راه
ﺑﯿﻔﺘﺪ وﺳﻂ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺑﻪ وﻟﮕﺮدی؟»

ﻧﺠﯿﺒﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﺪا را ﺷﺎﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو دﺧﺘﺮﻫﺎﯾﺶ ﻧﺠﯿﺐ و ﻣﻮﻗﺮﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺗﺎزه ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺷﻮﻫﺮم ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﺮدان
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﻮد و داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺘﻪ ﺑﻮد دﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮک ﻃﻨﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﺷﺐ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و ﺳﺮ
ﺳﺠﺎده زار ﻣﯽزد و اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻣﺒﺎدا ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ».
اﺣﺪ ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽﺧﻨﺪد و ﺣﺮفﻫﺎی ﻧﺠﯿﺒﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﻟﻢ دﺧﺘﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﯿﺎﻟﺶ ﻫﻢ ﻣﺮا ﻣﯽﮐﺸﺖ «:ﺷﺎﯾﺪ دﺧﺘﺮم را
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﺰرگ ﮐﻨﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺑﮑﻨﺪ و آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ دﻟﺒﺴﺘﻪاش ﺑﻮدم ﻫﻢ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﺪم ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ
ﺧﺎﻣﻮﺷﺶ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺟﮕﺮﮔﻮﺷﻪام را ﺧﻮدم ﺑﯽﻏﺴﻞ و ﮐﻔﻦ و ﻋﺰت و آﺑﺮو ﺑﮕﺬارم زﯾﺮ ﺧﺎک ﺳﺮد .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺎرﯾﺦﻣﺎن ﻗﺪﻣﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﻣﺮد اﯾﻦ ﺟﻮر ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺒﻮدم».
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●

ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ« ﺳﻠﻤﺎ »زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ روﺳﺘﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﺮز .او ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم در ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺣﻮﻣﻪ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ .ﺳﻠﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮش از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻣﯿﻞ درﺟﻪ اول ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪه «:ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺟﻮر ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ اﻧﮕﺎر
ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر و واﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﻦ ﻫﯿﭻ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﻧﺪارﻧﺪ».
روزی ﮐﻪ ﺳﻠﻤﺎ ازدواج ﮐﺮده ﻧﻪ ﭘﺪر و ﻧﻪ ﺑﺮادرش در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ او ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﺻﻼ ﭘﺪرش ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن .ﺳﻠﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﻣﺮدﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ در ﻋﺮوﺳﯽ دﺧﺘﺮﺷﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وﺻﻠﺖﮐﺎر ﯾﺎ داﻣﺎد از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی دﺧﺘﺮ «:ﻏﯿﺮ
از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﺟﻮر ﻧﻨﮓ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد».
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
آﻧﭽﻪ ﺳﻠﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ داﻣﺎد ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﻋﺮوس اﺳﺖ ،ﭘﺪر ﻋﺮوس و ﺑﺮادراﻧﺶ ﻃﺒﻖ رﺳﻮﻣﺎت ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺷﺨﺼﯽ داﻣﺎد در ﻋﺮوﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪر ﻋﺮوس ﻋﻤﻼ ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺑﺮادر و ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ﺧﻮدش اﺳﺖ .اﮔﺮ داﻣﺎد ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻟﻪ و
ﭘﺴﺮ داﯾﯽ ﯾﺎ ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎدری ﺑﺎﺷﺪ او را ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ازدواج ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ داﯾﯽ وﻗﺘﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻤﻮ و ﻋﻤﻮزادﮔﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﻪ وﺻﻠﺖ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﻠﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺑﺨﺖ دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪنﺷﺎن ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ».
•••
رﯾﺤﺎن ،دﺧﺘﺮ  ۹۱ﺳﺎﻟﻪایﺳﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻼوی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺰه ﮐﻪ  ۱۳ﺳﺎل از او ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﮐﺎﻣﻼ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده و ﻋﻠﯿﻞ ﺑﺸﻮد ،ﻫﯿﭻوﻗﺖ اﺟﺎزه ﻧﺪادهاﻧﺪ ﺑﺪون ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺮادر و ﭘﺪرش راﻫﯽ
ﺑﺎزار و ﺧﺎﻧﻪ اﻗﻮام و ﺧﻮﯾﺸﺎﻧﺪانﺷﺎن ﺑﺸﻮد .او از ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﯽدﯾﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎدرش را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻮانﺗﺮ ﮐﻪ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﭘﺪر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺎدر ﻣﺎدر ﺳﻨﺠﺎق ﻣﯽﺷﺪه و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺮﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮادرﻫﺎیﺷﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎزهای ﻧﻤﯽدادهاﻧﺪ .ﺑﺮای رﯾﺤﺎن ﻋﺠﯿﺐ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺎدرش از ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش زاﯾﯿﺪه ،ﺑﯿﺶ از ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺘﺮﺳﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:آﺧﺮ آﻧﻬﺎ از ﺧﻮن او و از درون زﻫﺪان او ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻪﻃﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎدرﺷﺎن
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﻣﺎدرم دردﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺖ .ﭘﺪرم او را ﺑﺮد اﻫﻮاز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و دﮐﺘﺮ ﺑﺮای زاﻧﻮﯾﺶ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﮐﺮد .ﺳﺨﺖ ﺑﻮد
رﻓﺘﻦ و آﻣﺪن .ﭘﺪرم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﺶ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺪ دﮐﺘﺮ و دواﯾﺶ را ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮد .ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ دردﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ زاﻧﻮ
ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﻫﺮ ﭼﻪ اﺻﺮار ﮐﺮدم ﻣﻦ او را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻢ ﭘﺪرم و ﻫﻢ ﺣﻤﺰه ﺗﻦ ﻧﺪادﻧﺪ».
•••
«دﻧﯿﺎ »اﻣﺎ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و اﻗﺒﺎﻟﺶ را داﺷﺘﻪ ﮐﻪ دﯾﭙﻠﻢ ﺑﮕﯿﺮد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﺎدی را
درک ﻧﮑﺮده و ﺣﺎﻻ دو دﺧﺘﺮش ﻫﻢ دارﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ او را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «:دﺧﺘﺮ دوﻣﻢ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردم اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮم ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ دﺧﺘﺮزا ﻫﺴﺘﻢ ﻣﺮا ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺴﺮم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﺗﺎزه اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﭘﺴﺮزا ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎن دﻣﺎدﻣﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺎردار ﺷﺪم و ﭘﺴﺮم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ
اﺳﺖ .او ﺗﺒﻠﺖ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دارد .ﻫﺮ ﭼﻪﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯿﺎرش ﻣﯽﺷﻮم ﮔﻮﺷﯽاش را ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهام ﯾﮏ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ زﯾﺮ ﺑﺎر
ﻧﻤﯽرود .دﺧﺘﺮﻫﺎﯾﻢ اﺻﻼ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻت ﭼﯿﺴﺖ .آﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ زﺟﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺪ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﻢ  ۵۱ﺳﺎﻟﺶ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ او را
ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﯾﺶ دادﻧﺪ و رﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ ۹ .ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﺎردار ﺷﺪ و اوﻟﯿﻦ ﺑﭽﻪاش را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد .ﺷﻮﻫﺮش ﺣﺎﻻ اﺻﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن
دوﺑﺎره اﻣﺎ دﺧﺘﺮﮐﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺤﯿﻒ و ﻻﻏﺮ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز  ۷۱ﺳﺎﻟﺶ ﻧﺸﺪه ،ﻫﻤﻪ دﻧﺪانﻫﺎﯾﺶ ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﻓﻘﺮ آﻫﻦ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد .او واﻗﻌﺎ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎردار ﺷﺪن ﻧﺪارد .ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮش او را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻻﺑﺪ ﺧﯿﺎﻻﺗﯽ در ﺳﺮ دارد .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮔﻮش ﺷﻮﻫﺮش را ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺮفﻫﺎ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺖ دل ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺪارد و ﺧﯿﺎل دارد ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﺎدرش زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﺪ و ﮔﻮش داﻣﺎدم را
ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط او از روﺳﺘﺎی“ درﯾﺴﯿﻪ ﺳﻔﻠﯽ ”ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش آﻧﺠﺎﺳﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﻣﻔﺼﻞ

زﻧﺶ را ﺑﯽ دﻟﯿﻞ و ﺑﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد».
اﯾﻦ روزﻫﺎ داﻣﺎد دﻧﯿﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮش راﺿﯽ ﺑﻪ ﺑﺎردار ﺷﺪن ﻧﺸﻮد او را ﻃﻼق ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ او را ﻃﻼق ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادرش را
واﻣﯽدارد ﺗﺎ دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮﻣﺎن را ﻫﻢ ﻃﻼق ﺑﺪﻫﺪ «:زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ .ﻫﻤﺴﺮم از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ واﻫﻤﻪ دارد ﭼﻮن ﭘﺎی آﺑﺮویﻣﺎن در
ﻣﯿﺎن اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻤﻮی ﺷﻮﻫﺮم ﺧﯿﻠﯽ دﺧﺘﺮﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در دو اﺗﺎق ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺻﺒﺢ ﻋﻠﯽاﻟﻄﻠﻮع ﺗﺎ دﻣﺎدم ﺷﺐ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دﺧﺘﺮان ﻣﻦ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﺒﺮدار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ».
•••
«ﺳﻬﯿﻠﻪ »ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ازدواج ﮐﺮده و ﯾﮏ ﺳﺎل از ﻋﺮوﺳﯽﺷﺎن ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮدار ﺷﺪه ﺷﻮﻫﺮش زن ﺟﻮانﺗﺮی را ﺻﯿﻐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﻬﯿﻠﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮده اﻣﺎ ﭘﺪرش ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺴﺎط ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺗﺌﺎﺗﺮش را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ «:ﻣﺮد اﺳﺖ دﯾﮕﺮ .دﻟﺶ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ».
ﺳﻬﯿﻠﻪ ﺷﺐﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ رﻧﺞ ﺑﺮده ،ﭘﺘﻮ را ﺗﻮی دﻫﺎﻧﺶ ﻓﺮو ﮐﺮده و ﺑﯽﺻﺪا ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮده .آﺧﺮش ﻫﻢ ﺗﺎب ﻧﯿﺎورده و ﯾﮏ ﺑﺎر از ﺳﺮ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺎ آﺟﺮ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮدش ﮐﻮﺑﯿﺪه و ﺳﺮش ﻫﺸﺖ ﺑﺨﯿﻪ ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﺳﻬﯿﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻣﺎدرش را ﻧﺪﯾﺪه ﭼﻮن ﻫﻤﺴﺮش ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪارد او را ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﻣﺠﺎور ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﺎدرش ﺑﺒﺮد؛ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن روﺳﺘﺎ در ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ «:ﯾﮏ روز آنﻗﺪر ﮔﺮﯾﻪ و ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﻮﻫﺮم ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺮﻣﺖ روﺳﺘﺎ .اﻣﺎ ﺷﻮﻫﺮم ﮐﻪ ﺷﺐ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دوی ﻣﺎ ﮔﻔﺖ زنﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺮگ ﮐﺘﮏ ﺧﻮردﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮدش و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﻣﺠﺎور رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم و ﯾﮑﯽ-دو ﺳﺎﻋﺘﯽ را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎدرم ﺳﺮ ﮐﺮدم
اﻣﺎ ﺷﻮﻫﺮم ﻣﯽﮔﻔﺖ ﭼﻪﻃﻮر دﻟﻢ رﻏﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﺎ ﻣﺮد ﻏﺮﯾﺒﻪ -ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮدش ﺑﻮده -ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺸﻮم؟»
•••
«زﯾﻨﺐ »ﻧﺎنآور ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .ﺳﺎﮐﻦ ﺳﺮﺑﻨﺪر .او ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺧﺮج ﻣﻮاد ﭘﺪرش و ﺑﺮادرش و اﻧﺪک ﻗﺎﺗﻖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﻨﺐ
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ در ﺧﺎﻧﻪ« دﮐﺘﺮ ﭘﮋﻣﺎن »از ﺑﭽﻪﻫﺎی او ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ «:دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪ دﮐﺘﺮ ﭘﮋﻣﺎن ﮐﻠﻔﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﮏ روز آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﭽﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﭘﺪر و ﺑﺮادرم ﮐﻪ ﻫﺮ دوﺷﺎن ﺑﯿﮑﺎرﻧﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﺮوم ﺳﺮ ﮐﺎر .دﮐﺘﺮ ﭘﮋﻣﺎن ﻣﺮد ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻗﺎﺳﻢ ﺑﺮادرم ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﻣﺮا ﻣﯽآورد و ﻫﺮ دم ﻏﺮوب ﺧﻮدش ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺮا ﻣﯽﺑﺮد .ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻦ راه ﻫﻢ دﺳﺘﻤﺰد
روزاﻧﻪام را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﻪ ﺟﯿﺒﺶ .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬرد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﭘﮋﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﻢ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ».
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ زﯾﻨﺐ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻮای ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ را اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮب و ﻣﺘﻤﺪﻧﯽ ﮐﻪ راه و رﺳﻢ زﻧﺪﮔﯽ را
ﺑﻠﺪﻧﺪ ﻣﺮاوده ﮐﻨﺪ .او در ﻃﻮل ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻣﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻧﯿﻤﺪار ﻫﻤﺴﺮ دﮐﺘﺮ ﭘﯿﻤﺎن
ﺳﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﻨﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎده ﭘﻨﺞ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻮر دﯾﮕﺮی ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﯿﺪه ﺗﻮی ﺣﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪاش ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ دﺧﺘﺮ  ۷۱ﺳﺎﻟﻪاش را ﺑﻪ ﺟﺮم ﻫﻢﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﺮک ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﮑﺸﺪ»….
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«ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺮ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارﻧﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ؛ ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺪارم».

اﯾﻨﻬﺎ ﺟﻤﻼت دﺧﺘﺮ  14ﯾﺎ  15ﺳﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮس ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را ﺑﻪ زور ﺷﻮﻫﺮ دﻫﻨﺪ ،ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ؛ دﺧﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﻔﻬﻤﺪ اﻣﺎ ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎﺗﺶ از ازدواج اﺟﺒﺎری ،ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎه ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ اش ﭼﻨﺎن ﺧﯿﺮه ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﮔﺮم ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺮﮐﺰ )ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ( ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه اش اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﮕﺬارﯾﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺮﺳﯽ در وﺟﻮدش ﺑﻮد .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﯽ ﮔﺸﻮد ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ« اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﻣﻦ
ﻧﯿﺴﺖ».
دﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﺶ را در ﻣﯿﺎن دﺳﺘﺎﻧﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺮق ﺷﺎدی دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻧﮕﺎر دﺧﺘﺮک ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زور او را ﺷﻮﻫﺮ دﻫﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ،اﻣﺎﮐﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻫﻤﺴﺮآزاری در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ،اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی اﻣﻦ ،اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  30ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﮐﺸﻮر
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.
* از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده ام
دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺗﻤﺎم ﺑﻪ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻣﺪه و اﮐﻨﻮن در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺮس و دﻟﻬﺮه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺸﮑﻠﺶ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ «،ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ »وﻗﺘﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ.
«ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدم ﭼﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻦ را ﺑﻪ زور ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺳﻨﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺷﻮﻫﺮ ﮐﻨﻢ .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﻢ .در
را ﺑﻪ روی ﻣﻦ ﻗﻔﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ازدواج ﻧﮑﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ».
«ﻫﯿﭻ ﺗﻠﻔﻨﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﺑﺎ ﻫﺰاران ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮدم را ﺑﻪ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺳﺎﻧﺪم».
ﻓﺮار ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد ،ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻮﺟﻮان  13ﺗﺎ  19ﺳﺎﻟﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  74درﺻﺪ آﻧﻬﺎ دﺧﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از« ﺣﺴﻦ اﺳﺪ ﺑﯿﮕﯽ» ،رﺋﯿﺲ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در  6ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
) 644 ،(1396دﺧﺘﺮ ﻓﺮاری در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  100ﻣﻮرد ﻓﺮار ﭘﺴﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
دﺧﺘﺮک دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﺷﺮوع ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﺸﮑﻞ اﻋﺘﯿﺎد داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻟﻪ ام ﻫﻢ ﭘﺪرم
و ﻣﺎدرم را ﺑﻪ ﮐﻤﭗ ﺑﺮد اﻣﺎ دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ اﻻن ﭘﯿﺶ ﻧﺎﭘﺪری و ﻧﺎﻣﺎدرﯾﻢ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ».
دﺧﺘﺮک ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده و ﺑﻪ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﻨﺎه آورده اﺳﺖ ،اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :ﻧﺎﭘﺪری و ﻧﺎﻣﺎدرﯾﻢ ﻫﻢ اﻋﺘﯿﺎد دارﻧﺪ و ﻣﻮرد آزار و
اذﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ.
اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  123ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی زﯾﺎدی از دﺧﺘﺮان و ﺑﺎﻧﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺧﻮب آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 *240ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر
اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  240ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد  40ﻣﺮﮐﺰ آن در ﺳﺎل  96راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﺧﺘﺮک  15ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮدم ﻓﺮار ﮐﺮدم و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ )اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( آﻣﺪم .ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺠﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻮدک ﻣﻌﺼﻮم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :زن داﯾﯽ ام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻨﺠﺎ
)ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ( ﺑﺮوم.
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮ روز در ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﺴﺮان زﯾﺎدی از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن را ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ
داﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮال ﮐﺮد ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ را دﯾﺪ .ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺳﺮدی ﺑﮕﺮاﯾﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺎﻗﺖ زﻧﺪﮔﯽ
در آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ای  6ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ دارد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻮﻫﺮم ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮادﻣﺨﺪر )ﻣﻌﺘﺎد( اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮد ،ﺧﻮدم ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ام را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺖ و اﻧﮓ ﻣﯽ
زد .دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرم اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻢ.
وی اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ )ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮدم و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮم( ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ اﻧﮕﺎر ﺗﻼﺷﺸﺎن
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ از ﻫﻢ ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ ،در ﻣﺪت ازدواج ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دادم و ﭼﻮن دﯾﮕﺮ
ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .دﻧﺒﺎل ﻃﻼق رﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻢ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺣﺪاﻗﻞ در ﮐﻨﺎر ﻓﺮزﻧﺪم زﻧﺪﮔﯽ آرام ﺗﺮ و اﻣﻦ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
اﯾﻦ زن ﮐﻪ ﺣﺪود  30ﺳﺎل ﺳﻦ دارد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ و رواﻧﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﺣﺪود دو ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺪه ام و
اﮐﻨﻮن درﮔﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ ام ﻫﺴﺘﻢ و اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﺧﺎﻧﻪ ای ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ زﻧﺪﮔﯽ ام را ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﮕﺬراﻧﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﺑﯿﻦ  14اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت دارای وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺖ .ﺑﻘﯿﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ ،ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در دادﮔﺴﺘﺮی و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﺷﺪن ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺎن
آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ،اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﺼﻮم را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وﮐﯿﻞ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ .ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﻣﺸﮑﻞ
ﺟﺪی دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﮏ روزه ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری از ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ﮐﺸﻮر
ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از دﺧﺘﺮان اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﻮاع آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن و آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺘﻮان از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
* اﺑﺘﮑﺎر :اﻓﺰاﯾﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻧﺞ آور اﺳﺖ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر ،وﺟﻮد آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﻬﻬﻢ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :دﯾﺪن
آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺴﯿﺎر رﻧﺞ آور و آزاردﻫﻨﺪه اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :اﻓﺰاﯾﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان و ﺑﺎﻧﻮان ﺧﺎﻃﺮه ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ﻣﯽ
روم ،ﺗﺤﻤﻞ اوﺿﺎع ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ.
اﺑﺘﮑﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻓﺰاﯾﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ رﻧﺞ آور
اﺳﺖ ﭼﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺪی ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اورژاﻧﺲ را ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
اﺑﺘﮑﺎر ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺎدران و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ﻣﯽ روم و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﺤﺒﺖ ،ﻋﺸﻖ ،ﻧﺸﺎط و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،را رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ آﻣﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدران
ﺧﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮاﯾﻢ دردﻧﺎک اﺳﺖ.
اﺑﺘﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﺮ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ دﻟﺴﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻤﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺪی رﻧﺞ دﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻼش
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮﯾﺰان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.
اﺑﺘﮑﺎر درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﮐﻮﭼﮏ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آﻧﻬﺎ
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ.
اﺑﺘﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری از اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮان و ﺑﺎﻧﻮان آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﺑﺮاز رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺎر زﻧﺎن ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪدﮐﺎران آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎرﯾﮕﺮﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺸﻨﯿﺪن
ﺻﺪای ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﻓﻘﺪان ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺗﺎ  21روز ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺸﺎن
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻗﻮام ﻧﺴﺒﯽ و ﺳﺒﺒﯽ آﻧﻬﺎ راﯾﺰﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت
در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
اﺑﺘﮑﺎر ،اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺮم ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه روزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  123ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن را از اﯾﻦ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﺑﺘﮑﺎر اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را دارﻧﺪ ﺑﻪ زودی ﺣﻞ
ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ اوﻗﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
* ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐ را ﻧﺪارﻧﺪ
اﺑﺘﮑﺎر ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :وﻗﺘﯽ دﺧﺘﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺘﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺠﺎ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﯿﺎورد ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺸﺎوره ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد.
اﺑﺘﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ آورﻧﺪ ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ
از ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻻن اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی دارﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻓﺮاد اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ 123و ﺣﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  1480ﺑﺮای ﻣﺸﺎور ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  15ﯾﺎ  16ﺳﺎل دارﻧﺪ و ﻧﺎﭘﺪری ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺎدری ﯾﺎ ﻫﺮ
ﻣﺸﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :روزاﻧﻪ  10ﺗﺎ  12ﻣﻮرد ﺗﻤﺎس ﻣﺮﺗﺒﻂ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ روزاﻧﻪ  100ﻣﻮرد ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎﺳﺖ و اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ واﺣﺪ ﺳﯿﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری در اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎر اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت  24ﺳﺎﻋﺘﻪ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺎزل اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ :ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﮐﺸﯿﮏ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺎوره ای ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﯿﺰ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺮزاﻧﻪ اﻣﯿﺮ ﯾﺰداﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه دﻓﺘﺮ اﻣﻮر آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد
)ﺳﻤﻦ ﻫﺎ( ﻓﻌﺎل در ﺑﺤﺚ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ 15 ،ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻔﺖ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ دوﻟﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دارﻧﺪ .اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ دوﻟﺘﯽ دارﻧﺪ.
* ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺮس ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺎدر وارد
ﺷﻮد ..آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺴﺮ ﮐﻤﺘﺮ از  12ﺳﺎل و ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻣﺪت
اﻗﺎﻣﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه دﻓﺘﺮ اﻣﻮر آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪدﮐﺎری
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ  ،ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .
اﻣﯿﺮﯾﺰداﻧﯽ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای آﻧﺎن ﻃﺮح اﯾﻤﻨﯽ اراﺋﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻪ آﻧﺎن آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .اﮔﺮ ﻻزم ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺣﺮﻓﻪ
ای ﻧﯿﺰ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه دﻓﺘﺮ اﻣﻮر آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ،
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺣﮑﺎﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ورز را از ﺧﺎﻧﻪ دور ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﯿﺮﯾﺰداﻧﯽ ،ﻓﺤﺎﺷﯽ را ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖ رﺳﺎن و ﮔﺬراﻧﺪن
ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ﻓﺤﺎش ﻧﺪارﯾﻢ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮔﺰارش ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﻤﺴﺮآزاری ﺟﺰو ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪا در ﻻﯾﺤﻪ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن و ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه دﻓﺘﺮ اﻣﻮر آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ وارد
ﺑﺤﺚ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  87اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺤﺮان ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داده اﺳﺖ.
«ﻫﺪف ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺤﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪ از ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ،
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ».
زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ و زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان راﻧﺪه ﺷﺪه از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  123ﯾﺎ
ﺻﺪای ﻣﺸﺎور  1480ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻦ اﺳﮑﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ روزی ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﻨﺪ و ﺳﺎﯾﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﺼﻮم اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﮑﻨﺪ.
ﮔﺰارش از ﻣﻬﻨﺎز ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

ﺑﻪ زور ﺷﻮﻫﺮش دادﻧﺪ؛ ﺧﻮدش را ﮐﺸﺖ
Photo: hjalmeida/bigstockphoto.com
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ،وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
ﭘﺮﺳﺶ :ﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ .ﻧﺎﻣﻢ ﻫﺪی اﺳﺖ و داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﻣﻮردی
ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از اﻗﻮام ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺷﻤﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮم .ﺧﻮاﻫﺮ ﻋﺮوﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺎم داﺷﺖ و ﺳﺎﮐﻦ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ،ﺳﻪ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺎ ﻣﺎدرم ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ دﺧﺘﺮ را در  15ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﻮﻫﺮ دادﻧﺪ.
ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ رو ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺖ .ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ روز ﭘﺪر ﻣﺮﯾﻢ او را در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮی ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ او را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﺪ .ﭘﺴﺮ ﻫﻢ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻫﻢ دوﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﯾﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ او را زود ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﮐﻪ  27ﺳﺎل ﺳﻦ
داﺷﺘﻪ ،ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر او ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮده و اﺻﻼ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ازدواج ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺸﺎر
ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻧﻬﺎﯾﺖ راﺿﯽاش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮﯾﻢ ازدواج ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ رود .آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﭘﺲ از ازدواج ﺧﯿﻠﯽ اﻓﺴﺮده ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺷﻮﻫﺮش ﻫﻢ ﻓﺮدی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﻊ رﻓﺘﻦ او ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮﯾﻢ از او ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪه و دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎ او راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻮﻫﺮش ﻣﺪام او را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺪا ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺷﺪت او را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک اداﻣﻪ دﻫﯽ .اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺮﯾﻢ روز ﺑﻪ روز زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮدش را ﮐﺸﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺮوس ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻼ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن آنﻫﺎ را ﻣﺴﻮول ﻣﺮگ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏ روز اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺮﯾﻢ را
ﻣﯽﮔﯿﺮم .ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎز ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد از ﭘﺪر و ﻣﺎدرت ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮش ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯽ  .ﺳﻮال ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﺮای ازدواج ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ در ﻗﺒﺎل ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺴﻮول ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﻋﺮوﺳﻤﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
درﺑﺎره ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ازدواج ،ﭼﻄﻮر از آن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻋﺮوس دزدی ﺑﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪ
ﭘﺎﺳﺦ :ﺳﻼم .ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﺳﺦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﺘﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮادرﺗﺎن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻪ
اﺷﺘﺒﺎه ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺎوره رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺧﻮاﻫﺮش اراﺋﻪ
دﻫﺪ .از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺧﻮدﮐﺸﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﻂ اﮔﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻓﺮد ﺗﺤﺖ ﯾﮏ اﺟﺒﺎر و اﮐﺮاه ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد اراده ﺧﻮد
را از دﺳﺖ داده و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی اﺟﺒﺎرﮐﻨﻨﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺘﻞ وﺟﻮد دارد .در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺒﺎر و اﮐﺮاﻫﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ازدواج زود ﻫﻨﮕﺎم و رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﺷﻮﻫﺮش ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻋﻤﺎل اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺟﺮم ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ .اﻣﺎ در
ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ :در ﻣﻮرد ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم ﭼﻪ؟ آﯾﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺣﻖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ را در ﺳﻦ  15ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﻮﻫﺮ دﻫﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺳﻦ ازدواج ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ،ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان  13ﺳﺎل اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه اﻣﮑﺎن ازدواج زﯾﺮ  13ﺳﺎل ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ازدواج ﻣﺮﯾﻢ در ﺳﻦ 15ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﺮﯾﻢ ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش رﺿﺎﯾﺖ داده اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ از ﺗﻪ دل
راﺿﯽ ﻧﺒﻮده و در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :ﺧﺐ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان را ﺑﻪ زور ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺳﻦ ازدواج در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎری
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺸﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ازدواج ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﺮان آﻣﺎر ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ .ازدواج
در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﻓﺮد ﺷﺪه و از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ازدواجﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :ﺳﻮال آﺧﺮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺮای ادب ﮐﺮدن ﺷﻮﻫﺮ ،ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﺮﯾﻢ را ﮔﺮﻓﺖ؟ ﻣﻬﺮﯾﻪاش
 400ﺳﮑﻪ ﺑﻬﺎر ازادی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﺮوﺳﻤﺎن ﻫﺪﻓﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺟﻮری ﺗﺎوان ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺪﻫﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻠﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ورﺛﻪ ﻣﺮﯾﻢ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻨﺠﺎ ورﺛﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻢ ورﺛﻪ ﻣﺤﺴﻮب

ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﻬﻢاﻻرث ﺷﻮﻫﺮ از ﻣﻬﺮﯾﻪ ﮐﺴﺮ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺮﯾﻢ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻋﺮوﺳﺘﺎن ﭼﻮن ورﺛﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪ او را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در رده ﻧﺨﺴﺖ
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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﭘﻮر
ﻧﺮﮔﺲ ﻋﻠﯽﺷﺠﺎﻋﯽ دﺧﺘﺮ ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺿﺮب ﺳﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮادرش ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﻢوﻻﯾﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻮد .ﺗﺸﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﻫﻨﻮز ﺷﻬﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و روﺳﺘﺎی دﻟﭙﺬﯾﺮی ﺑﻮد در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻬﺒﻬﺎن .ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ واﻧﺖﺑﺎر ﻋﻤﻮ ﺑﺸﯿﺮ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﻨﺪ ﮐﻮه
زﯾﺒﺎ ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﻨﻪ ﮐﻮﻫﯽ ،ﺗﻤﺎم داﻣﻨﻪاش را ﻫﺎﺷﻮر ﺳﺒﺰ زده ﺑﻮد ،ﺑﻐﻞ ﺑﻪ ﺑﻐﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎرون ،ﻣﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ دﺷﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰی ﮐﻪ
اﺳﻤﺶ ﺗﺸﺎن ﺑﻮد .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زنﻫﺎﯾﺶ ﻫﻨﻮز داﻣﻦﻫﺎی ﭼﯿﻦدار ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻮﻫﺎی دوﺗﺎل زﯾﺒﺎﯾﺸﺎن از زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺸﯽ از ﺗﻮر ﻧﺎزک
ﮔﻼﺑﺘﻮندوزی ﺷﺪه ﭘﯿﺪا ﺑﻮد.
ﻧﺮﮔﺲ ﻫﻨﻮز ﮐﻮدک ﺑﻮد و ﻣﯿﺎن ﮐﻮﭼﻪﺑﺎغ ﮐﻪ ﻣﯽدوﯾﺪ ﻋﻄﺮ ﺧﻮب روزﻫﺎی ﮐﻮدﮐﯽ را ﺗﻮی ﭼﺎرﻗﺪش داﺷﺖ .ﻧﺮﮔﺲ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻦ ﺑﻪ
ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﭘﺴﺮداﯾﯽ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺎدر و ﺑﺮادران ﻧﺮﮔﺲ او را ﺑﺮای اﯾﻦ ازدواج زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻓﺮاوان ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ۲۱ .ﺗﯿﺮﻣﺎه زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻓﺮاوان
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎﺳﻪ ﺻﺒﺮ ﻧﺮﮔﺲ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪ و رگ دﺳﺘﺶ را زد .او را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪزاده ﺑﻬﺒﻬﺎن ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ و ﻣﻬﺪی ،ﺑﺮادران ﻧﺮﮔﺲ ،و ﻣﺎدرش اﯾﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺎب ﻧﯿﺎورده و از دﺧﺘﺮک ﻧﯿﻤﻪﺟﺎن ﺧﺸﻤﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ دل ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺮﮔﺲ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ رﺳﯿﺪه و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻟﮑﻪدار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺒﺎﻧﻪ او را ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﺳﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ
ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﮑﻪ را ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ.
«ﻓﺮﯾﺒﺎ رواق »دوﺳﺖ روزﻫﺎی ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻦ و ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪزاده اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎر اول ﺧﻮدش دﺳﺖﻫﺎی ﻧﺮﮔﺲ را ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﮐﺮده
اﺳﺖ .روز ﺑﻌﺪ اﻣﺎ ﺟﺴﻢ ﺑﯽﺟﺎن ﻧﺮﮔﺲ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﻟﺒﺎﺳﺶ ﭘﺎره ﺷﺪه و ﻣﻮﻫﺎ و ﺻﻮرﺗﺶ را ﻻﯾﻪای از ﺧﺎک ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻻﺑﺪ
دم آﺧﺮ ﺧﻮدش را در ﺧﺎک و ﺧﻞ ﺣﯿﺎط ﻏﻠﺘﺎﻧﺪه و ﺟﺎن داده اﺳﺖ .ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺑﻐﺾ دارد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ اﺳﻠﺤﻪ ژ ۳-ﭼﯿﺰی از ﺻﻮرت
دﺧﺘﺮک ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
درﺑﺎره ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻗﺎﺗﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻫﺮش زﻧﺪﮔﯽ را ﮔﻢ ﮐﺮد
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺎﻣﻮس و ﻧﻘﺶ آن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن :ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﯽ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در اﯾﺮان
ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در رده ﻧﺨﺴﺖ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻣﺎر ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در ﺻﺪر ﺟﺮمﻫﺎی رخ داده در ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪه ﻧﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ و ﺷﺮاﻓﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮد،
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻧﺮﮔﺲ ﻋﻠﯽﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻦ ﻧﺪادن ﺑﻪ ﯾﮏ ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ اﻋﻤﺎل
ﺳﻠﯿﻘﻪ در ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ و آراﯾﺶ ﻓﺮدی .اﻣﺮی ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ و ﻋﺎدی اﻓﺮاد اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﺷﺘﻪ زﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺖﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﻬﻤﯿﻨﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮدان ﺳﯿﻨﻤﺎ ،در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪر
اﻣﺎم اﺳﺖ و در ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺒﺮ ﺻﺪ ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻗﺘﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪای ﻧﺸﺪه و ﺣﺘﯽ در ﻣﺮاﺟﻊ
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ درﺟﻪ اول ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪون ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری ،ﺧﺎکﺳﭙﺎری ﺷﺪه و

ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻮرد ﻏﯿﺒﺖ زن ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺷﻮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪﯾﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻧﯿﻤﺎ ﺳﺘﺎرزاده ،داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده روﺑﺮو ﺷﺪه
ﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﻓﺖ و آﻣﺪﺷﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد،ﻨﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن
ﻓﺎﻣﯿﻞ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی دارد ،در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻃﻼع دﻫﺪ».
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻓﺮدی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﺰﻧﺪ ،از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﺎﯾﻔﻪ،
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺳﺖ ،ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﻗﻀﺎوت اﺳﺖ .او ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺮداﻧﮕﯽ و ﻋﺼﺒﯿﺖ و ﻏﯿﺮﺗﺶ
را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻫﺮاﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺎور ﺟﻤﻌﯽ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .او ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ
ﺧﻮدش را از اﺗﻬﺎمﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﺒﺮا ﮐﻨﺪ».
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﻓﮑﺎر ﭘﺎراﻧﻮﯾﯿﺪ و اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎری را در ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﻣﻼن
ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه ﯾﺎ
ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﻣﺤﻞ ﺧﻄﺮ دور ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار در ﯾﮏ ﺟﺎی اﻣﻦ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
در دو ﺟﺒﻬﻪ ﻣﯽﺟﻨﮕﻢ؛ ﺗﺎﺑﻮی ﺳﮑﻮت و ﺳﺮﻃﺎن
ﺑﺎ ﮐﻮدک ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
اﯾﺎم ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ،روزﻫﺎی دﺷﻮار زﻧﺎﻧﻪ
ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺠﺎزات ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﻣﺤﺴﻦ ﻃﺎﻫﺮی ﺟﺒﻠﯽ ،وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮی ،در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ وبﺳﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮم ﺟﺪی ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۹۶۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ «:ﻫﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﺿﺮرﻫﺎی ﻧﻔﺴﯽ و ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻓﺸﺎی ﺳﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﺳﻄﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی وﺟﻪ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻠﯽ را ﮐﺮده ﯾﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻼق ﺗﺎ  ۴۷ﺿﺮﺑﻪ ﯾﺎ زﻧﺪان از دو ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ».

