ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن ،اﻋﺘﺮاض از ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ
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ﻣﻬﺮی ﻗﺎﺳﻤﯽ
ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن در اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﻋﺘﺮاض و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اول دی ﻣﺎه  ،۷۹ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺎر اﯾﺮان )اﯾﻠﻨﺎ( اﻋﻼم ﮐﺮد زﻧﯽ  ۶۳ﺳﺎﻟﻪ در ﮐﻮی ﺳﻌﺪی اﻫﻮاز ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه
اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن روز ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﻃﻤﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﻓﺎش ﮐﺮد ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ در اﯾﺮان ﻫﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۰۳ﻫﺰار ﻧﻔﺮه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ «:ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﻮدﺳﻮزی در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ.
ﺧﻮدﺳﻮزی در زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﻊﺗﺮ اﺳﺖ ]…[ و دﻟﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺣﺪود  ۰۱اﻟﯽ  ۵۱درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮدﺳﻮزی
اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ».
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  ۰۰۵زن ﺧﻮدﺳﻮزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و در ﺧﺮداد ﺳﺎل  ،۴۹۳۱در ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،زﻫﺮا ﺣﻀﺮﺗﯽ ،ﯾﮑﯽ از
اﺳﺘﺎدان ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ رﺗﺒﻪ اول ﺧﻮدﺳﻮزی در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را دارﻧﺪ.
او« ازدواج اﺟﺒﺎری ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ،ﻓﻘﺮ ،ﺗﺠﺎوزات ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ »را ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﻮزی داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﺪی در اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ،ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻠﺖ ﺧﻮدﺳﻮزی ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎز
!ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ”ﺷﯿﺸﻪ ﭘﭙﺴﯽ“ ﺷﺎﯾﺪ
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻫﻤﺪل اﺳﺖ
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺴﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۳۹۳۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﺻﺪﻫﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدﺳﻮزی ﺑﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۵۸۳۱ﺗﺎ  ۰۹۳۱ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﻮزی را اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﺷﻮﻫﺮ »ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در« ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ »ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اروﻣﯿﻪ رﺟﻮع ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ازدواج ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر را دارد ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل  ۷۹۳۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﯾﻼم« ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﯽ »اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻟﮕﻮی ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺧﻼف ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهای
ﺷﻬﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ﻣﺴﯿﺮ دادﮔﺎه اﺳﺖ.
در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،زﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻧﺪارد از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،راﻫﯽ ﺟﺰ ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﮔﻔﺖوﮔﻮ درﺑﺎره ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮدان و زﻧﺎن در اﯾﺮان ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﺗﻮﺟﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ
آن ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺎن ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺒﻮد زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم در ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ
اﯾﻦ ﺑﺤﺮان «،ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ »و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و« داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ »ﺑﺮای آﻧﺎن ﻋﻨﻮان ﺷﺪ.
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی رﺳﻤﯽ ﻗﺮار دارد ،ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﻫﻢ اﺷﺘﻐﺎل آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﺮﻧﻔﻮذ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮده و از اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺪﻋﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را از ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﺗﻨﺪرو ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺬف ﺗﺪرﯾﺠﯽ زﻧﺎن از ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽﻧﮋاد ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﮔﻔﺖ «:ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧﺎن در ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ،ادارهﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد».
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽﻧﮋاد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد «:اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮد ﺑﯿﮑﺎر .ﻣﺮد ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﭘﻮل ﺑﮕﯿﺮد
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن از اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﺷﺎن از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ».
او ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن اوﻟﻮﯾﺖ دارد و از اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر زﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد.
در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ۳۹۳۱ﻧﯿﺰ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﻗﻢ اﻋﻼم ﮐﺮد« :اﮔﺮ آﻣﺎر ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﯿﮑﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺎد
ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻓﺮزﻧﺪان در ﭘﺮورﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎهﻫﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻼف ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺒﻨﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ».
ﭘﯿﺶ از او و در ﺳﺎل  ۷۸۳۱آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ ،دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد« داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و داﻧﺸﺠﻮ ﺷﺪن
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ »ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
او ﮔﻔﺖ «:ﯾﻌﻨﯽ درس ﭼﻨﺪ درﺻﺪ در ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪﮔﯽ و آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻘﺶ دارد؟ آﻧﭽﻪ ﻧﻘﺶ دارد اﺧﻼق ،دﯾﻦ ،ﺻﺒﻮری و ﺳﺎزﮔﺎری اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ درﺟﻪ دوم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎً اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺑﻮد و آن آﻗﺎ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ،اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد آن ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ روزﮔﺎر ﺧﻮد
را دارﯾﺪ ﺳﯿﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻫﻢ در اﺛﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ازدواج ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ».
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
او ﮔﺎه از ﺗﺒﻌﯿﺾ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش دﺧﺘﺮان دﻓﺎع ﮐﺮده و ﮔﺎه اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎر ﺑﺮای زﻧﺎن را« ﺧﺎﻧﻪداری و ﻓﺮزﻧﺪآوری »داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در اﯾﺮان ،ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻓﺸﺎر ﺑﺮای ﺧﺮوج آﻧﺎن از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ از« روﻧﺪ ﻣﻌﮑﻮس رﺷﺪ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن و ﻣﺮدان »در اﯾﺮان ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش« ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن ﻣﺮد و زن ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر  ۷۹۳۱ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ روﻧﺪی ﮐﺎﻫﺸﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮدان روﻧﺪی اﻓﺰاﯾﺸﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ».

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺳﻬﻢ زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  ۴۸۳۱ﺗﺎ  ۴۹۳۱ﺣﺪود  ۰۰۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۰۵ﻫﺰار زن ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ.
ﺣﺬف زﻧﺎن از ﺑﺎزار ﮐﺎر و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻢ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﺛﻤﺮه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ زﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ زﻧﺎن از ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﺧﻮدﺳﻮزی ﮔﺴﺘﺮده زﻧﺎن در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ آن و ﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻮدﺳﻮزی ﻣﺎدر  21ﺳﺎﻟﻪ در دزﻓﻮل
ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ دزﻓﻮل از ﺧﻮدﺳﻮزی ﯾﮏ ﻣﺎدر  21ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺒﺮ داد.
ﻓﺮﯾﺪون ﺟﻌﻔﺮﯾﺎﻧﻔﺮ ،ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ دزﻓﻮل از ﺧﻮدﺳﻮزی زن  21ﺳﺎﻟﻪ در ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺎﻧﺮود ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻋﺼﺮ
ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﺟﻤﻌﻪ( اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اورژاﻧﺲ اﻃﻼع و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺪادی ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻋﺰام و ﻣﺼﺪوم ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن درﻓﻮل ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺼﺪوم دﭼﺎر ﺻﺪدرﺻﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد.
ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ دزﻓﻮل در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻧﮕﯿﺮه ﺧﻮدﺳﻮزی وی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻧﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮد ﺳﻮزی زﻧﺎن

●

زﻧﯽ  36ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪ

ﺧﻮدﺳﻮزی زن ﺟﻮان در اﯾﻼم
در ﯾﮏ دﻋﻮای ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زﻧﯽ ﺧﻮدش را آﺗﺶ زد

●
●

اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺲ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،آﻣﺎرﻫﺎ ﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﻨﯿﺎن درﺳﺘﯽ ﻧﺪارد وﻟﯽ از ﺛﺒﺖ  400ﺧﻮدﺳﻮزی در ﺳﺎل ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﮑﻪ ﺑﯿﺶ
از  300ﻧﻔﺮ زﻧﺎن ﺟﻮان و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ .
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاض و ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
آﻣﺎر ﺧﻮدﺳﻮزی در ﮐﺸﻮر و اﯾﺮان ﻣﻘﺎم دار ﺧﻮدﺳﻮزی در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ  .زﻧﺎن اﯾﻼم ﺻﺪر ﻧﺸﯿﻦ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه و ﻋﻠﺖ ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن ،ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ )92درﺻﺪ( اﺳﺖ .از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ
63درﺻﺪ و ﻣﺸﮑﻼت/ﺟﺴﻤﯽ در 2ﮐﺎری و ﺧﺸﻮﻧﺖ58درﺻﺪ ،ﮐﺘﮏ88 6/درﺻﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در/رﻓﺘﺎر ﮐﻼﻣﯽ در 5ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻮء
ﻫﺎﺳﺖ  24.درﺻﺪ از ﺧﻮدﺳﻮزی/ﺟﻨﺴﯽ در 14
ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﻮزی در
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری دﻗﯿﻖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪوﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﯾﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﺎﺷﺪ .
آﻣﻮزش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺪون ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن
ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﻮاری ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺣﺘﯽ ﭼﻬﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﯽ
ﮔﺬارد .
ﻟﯿﻨﮏ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  “ ).اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮد ﺳﻮزی زﻧﺎن “ ﻣﯿﺰﮔﺮد در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺨﺎﻧﻪ اﻣﻦ
)ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن :

ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ – :ﺳﺎرا ﻣﺤﻤﺪی ،ﺣﻘﻮﻗﺪان
ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎری ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮدﺳﻮزی

–

ﺧﻮد ﺳﻮزی و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻃﺮاﻓﯿﺎن

–

ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ :دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻣﺮادی  ،دﮐﺘﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ

–

درﻣﺎن – ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی – ﻋﻠﺖ

–

ﺗﺎرﯾﺦ :ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  27ﻣﯽ
ﺳﺎﻋﺖ 9 :ﺷﺐ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان

