ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮد و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ زن
روﯾﺎ ﺗﺎﺟﯽ –روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر
روزاﻧﻪ  500زوج ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎ آﻣﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ“ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ”و“ ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده ”ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻓﺎرس داده اﺳﺖ (1).
ﯾﻌﻨﯽ درﻫﺮﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ و  45ﺛﺎﻧﯿﻪ ،دو ﻧﻔﺮﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
درواﻗﻊ ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﺤﺼﻮل اﺑﺘﮑﺎرزﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﻮاﻗﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮدﺳﺎﻻر آن را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ.
ﻋﻠﯽ ﻓﺘﺤﯽ وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮی در وﺑﻼﮔﺶ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﻧﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻧﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از 30ﺗﺎ
 40درﺻﺪ ﻃﻼقﻫﺎ ﺗﻮاﻓﻘﯽ اﺳﺖ.
او ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﻮﯾﯽ در ﺗﻤﺎﯾﻞ زوﺟﯿﻦ ﺑﺮ دوری از دﻋﻮا ،ﺟﻨﺠﺎل ،ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ،ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل و اﺗﻼف
وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در دادﮔﺎهﻫﺎ داﻧﺴﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮاﻗﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺮان و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان در راه ﻃﺮح
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻃﻼق ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎری زدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﺤﺼﻮل آن اﺳﺖ.
ﻓﺘﺤﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪ ﻃﻼق ،در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ زن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ،ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ و …ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻣﻼﻗﺎت ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ
ﺗﻮاﻓﻖ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ درﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮی در ﺧﺼﻮص ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زوج ﯾﺎ
زوﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن دو ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻃﻼق زوج ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎده  1133ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ“ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ” .و اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن زوﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻀﺎت دادﮔﺎهﻫﺎ ﻃﻼق
ﺗﻮاﻓﻘﯽ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎده  1146ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ ﻃﻼق ﺧﻠﻌﯽ اﺳﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ “:ﻃﻼق ﺧﻠﻊ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﺮاﻫﺘﯽ ﮐﻪ از
ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد دارد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﺰﺑﻮر ﻋﯿﻦ ﻣﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻬﺮ
ﺑﺎﺷﺪ”.
ﻓﺘﺤﯽ در وﺑﻼﮔﺶ در ﻣﻮرد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ
دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺴﻠﯿﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺎﻟﺢ )دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده( آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ از ﺳﻨﺪ ازدواج و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ زوﺟﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﯿﻤﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ
ﺷﻮد .در ﺷﺮح ﺧﻮاﺳﺘﻪ زوﺟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻓﻘﺎت ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد اﻋﻢ از ﻣﻬﺮﯾﻪ ،ﻧﻔﻘﻪ ،ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻏﯿﺮه ذﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
درﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه ،زوﺟﯿﻦ ﻣﺘﻔﻘﺎً درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﺧُﻠﻊ را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و زوج ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق ﺑﻪ زوﺟﻪ وﮐﺎﻟﺖ
ﺑﻼﻋﺰل ﺑﺪﻫﺪ ،دادﮔﺎه ﻧﯿﺰ در ﻣﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش ،ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺎرج ﻻزم از ﺳﻮی زوج ﺑﻪ زوﺟﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﺟﺮای ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻃﻼق ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻼق ﺧﻠﻌﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ زوج ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮای ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ دو در دﻓﺘﺮ ازدواج و ﻃﻼق ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﻧﻮﺳﯿﺪ :اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زوﺟﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻃﻼق از ﻧﻮع
ﺧﻠﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زوج ﮐﺮده ﻣﺒﻠﻐﯽ وﻟﻮ اﻧﺪک ﻣﺜﻼً ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺪﻫﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ دادﮔﺎه ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻼق ،ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ را ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺮف  20روز ﯾﮏ داور را از ﻣﯿﺎن
اﻗﺎرب ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﯾﺎﺳﺖ دادﮔﺎه ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و در
ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ داور ،دادﮔﺎه رأﺳﺎ از ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،داور
را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
داوران ﺑﺎﯾﺪ زن و ﺷﻮﻫﺮ را دﻋﻮت و ﺣﺪاﻗﻞ در دو ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮه و ﻧﺼﯿﺤﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف و ﺳﺎزش و اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ دادﮔﺎه ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ داوران و ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ زوﺟﯿﻦ داﺷﺘﻪ ،ﺻﻮرتﺟﻠﺴﺎت ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ و دﯾﮕﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ،ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ

ﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺎده  21ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش را ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و اﮔﺮ زوﺟﯿﻦ در ﻣﺪت اﯾﻦ  3ﻣﺎه ﺑﺮای
اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻃﻼق اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ اﺟﺮای رای ﻣﻨﻘﻀﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ در ﻃﻼق
ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی واﮔﺬار ﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﺪول ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺣﻀﺎﻧﺖ ،ﻫﻢ ﺣﻖ و ﻫﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ واﻟﺪﯾﻦ
اﺳﺖ .و در ﺻﻮرت ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻃﯽ دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان را درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻮاﻗﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ و راه ﺣﻞ ﺑﺮای زوﺟﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺪاﯾﯽ و ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ را دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺮﯾﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻫﯿﭻ ﺣﺮﺑﻪای ﺑﺮای راﺿﯽ ﮐﺮدن ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  1133ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺎ ﻣﺮد اﺳﺖ و ﻣﺮد ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق
ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن را ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﻬﺮﯾﻪ ،ﺷﯿﺮ ﺑﻬﺎ ،ﺟﻬﯿﺮﯾﻪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺧﻮد را ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺑﺮود؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪﯾﺪ
روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﻮده و ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ در ﻗﺒﺎل ﻫﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ“ آزادی”.
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺧﻮد ﻧﺎﻗﺺ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﺳﺖ .
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎر رواﻧﯽ ﻃﻼق ﻫﺎی ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺟﻮع ﻣﻜﺮر زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ دادﮔﺎه ،ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ
ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺳﺎزش ،درﮔﯿﺮی ﻛﻤﺘﺮ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی زوﺟﯿﻦ و ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﻓﺮزﻧﺪان از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﻼق اﺳﺖ .اﻣﺎ زﻧﺎن
در اﯾﻦ ﻃﻼق ﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺪی رواﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره از ﺧﻮد ﯾﮏ ﺳﻮال دارﻧﺪ”.ﺳﻬﻢ ﻣﻦ از آن ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف
ﮐﺮدم ﭼﻪ ﺑﻮد؟”
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺧﻮد را ﺑﺎزﻧﺪه ﻃﻼق ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮاردی زﻧﺎن ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﺗﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ داراﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭼﻬﺮه ﺟﺪﯾﺪی از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را
ﺷﻮک زده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ“ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .واﻗﻌﺎ ”ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮ و ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده ام؟
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ:اﯾﻦ ﻃﻼق ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﻖ زن،
ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽ آﻣﻮزد ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﮕﺬار و ﺑﮕﺬر .زن در اﯾﻦ ﻃﻼق ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻫﻢ
داﺷﺘﻪ و ﻧﺪاﺷﺘﻪ اش را و دوﺑﺎره از ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
1- http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13921201000651
2- http://alifathilawyer.persianblog.ir/post/943

ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﭘﺴﺮ ،زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻃﻼق ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
روﯾﺎ ﺗﺎﺟﯽ-روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر
ﺧﺪا اﯾﺸﺎﻟﻠﻪ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ”ﮐﺎﮐﻞ زدی ”ﺑﻬﺘﻮن ﺑﺪه .اﯾﻦ دﻋﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮم ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺎرداری ﻣﻨﻮ ﺷﻨﯿﺪ .ﻣﮕﻪ دﺧﺘﺮ ﮔﯿﺴﻮ زری

ﭼﺸﻪ؟ اﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺷﻮﻫﺮم ﭘﺮﺳﯿﺪم .اوﻧﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ دﺧﺘﺮ و ﺑﺬار ﺑﺮای ﺑﭽﻪ دوم و ﺳﻮم .اﻻن ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﯽ ﺧﻮام ﯾﻪ ﭘﺴﺮ”
ﮐﺎﮐﻞ زری”.
از روز ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﺎدﻣﻪ ،ﺻﺪای ﻗﻠﺐ ﺟﻨﯿﻨﻢ و ﺧﻨﺪه دﮐﺘﺮ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ دﺧﺘﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﺸﯿﺪه ای ﻫﻢ داری ﻣﺎﺷﺎاﻟﻠﻪ7 .
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ“ ﺷﺎدی ” دﺧﺘﺮم ﭘﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺖ وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎ رﻓﺖ .اﯾﻦ ﻗﺼﻪ اﻣﺮوز و دﯾﺮوز ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﭘﺴﺮ ،زﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻃﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل  133ﻫﺰار و 160ﮐﻮدک در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ از  64ﻫﺰار دﺧﺘﺮ و ﺑﯿﺶ از  68ﻫﺰار ﭘﺴﺮ .اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ
درﺻﺪ از واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ راﺿﯽ از ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﻮزادﺷﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ،داﺷﺘﻦ ﭘﺴﺮ را ﻧﻮﻋﯽ اﻣﺘﯿﺎز و دﺧﺘﺮ دار ﺷﺪن را ﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﺎرﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﭽﻪ دار
ﺷﺪن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻘﺪر ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﻗﻨﺪ ﻋﺴﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﺸﺎن ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﻮد .آن وﻗﺖ ﺗﺎزه روی ﺑﺪ ﺳﮑﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ
دﺧﺘﺮان رﻗﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی رﻓﺘﺎری از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ دﺧﺘﺮان ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽ اﻧﺪازد.
ﻣﺮﯾﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ آن را ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺠﺎد
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ در ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺶ دﭼﺎر ﺧﻮد ﮐﻢ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮان را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪ.
او اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺑﺮوز اﺣﺴﺎس ﺣﺴﺎدت در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎدت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ
را ﺑﺮای ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از ﺣﺮف واﻟﺪﯾﻦ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﺞ ﺑﺎزی ﮐﻮدک اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻔﺮت از واﻟﺪﯾﻦ و ﺣﺴﺎدت ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻮدک دﭼﺎر ﮔﻮﺷﻪ
ﮔﯿﺮ ﺷﻮد ،از ﺟﻤﻊ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮوز و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪاد او ﮐﻮر ﺷﻮد.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ،در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻗﺮار دارد و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ واﻟﺪﯾﻦ دارد ،ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﺳﻮی آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻮدﮐﺎن در دﻧﯿﺎ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ و ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ دارﻧﺪ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺪون ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان دﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ آن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس اﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روی ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ورود ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده دﭼﺎر ﺷﻮک ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
“ﺷﯿﻤﺎ ”ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎﺳﺖ اﻫﻞ ﺳﺎری و دو ﭘﺴﺮ دارد ،ﺑﺎردار اﺳﺖ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداری ﺷﻮﻫﺮم ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺷﺪ ،ﺷﺪ .اﻣﺎ از
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﺗﻮ راﻫﯽ ﻣﻦ ،ﯾﮏ ﭘﺴﺮ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد.
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ روم ﻧﻤﯿﺎره ،وﻟﯽ ﺧﻮدم اﻧﮕﺎر دﻟﺸﻮره دارم ،در ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎﻫﻢ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارم ،ﻧﻤﯽ ﺧﻮام اﯾﻦ ﺣﺲ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ای
ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ دارم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﺸﻪ وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪم اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﻮد.
ﺷﯿﻤﺎ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺮای زاﯾﻤﺎن ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮب در ﻣﻨﻈﺮ داﺷﺘﻢ و ﻣﯽ دوﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﯾﮏ ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺮون ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮام ﻣﯽ ﺧﺮه؛ اﻣﺎ
ﺑﻌﺪ از ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﻮن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد زاﯾﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻣﺮﯾﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎدران زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد
آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ دﭼﺎر اﺣﺴﺎس ﺑﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آرزوی داﺷﺘﻦ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ اﺣﺴﺎس ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ در راه اﺳﺖ آﻣﺎده ﮐﺮد .ﺗﺎ ﺑﺎ ورود او ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮب ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﻪ او ﻫﺪﯾﻪ دﻫﯿﻢ ﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ.
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﭘﺪر در ﻧﻮع ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ  ،ﺧﺎﻃﺮه و اﺣﺴﺎس ﺑﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﻫﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮد ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ از ﭘﺪر ﯾﺎ ﺑﺮادرش
روﯾﺎ ﺗﺎﺟﯽ-روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر
ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮاﯾﺶ“ ﮐﺎﻧﺪوم و ﻗﺮص ﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﺎرداری ﺑﺨﺮم ” ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺮزاﻧﻪ ﺑﻐﻀﺶ را ﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ ”:ﻓﺮزاﻧﻪ  11ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭘﺪر ﯾﺎ
ﺑﺮادرش ﺑﺎردار ﺷﺪ”.
رﻓﺘﺎرش ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد ﺻﺒﺢ اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ آﻣﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺪرﺳﻪ دل ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﻼس ﻫﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ را ﻣﯽ
دوﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه و ﺣﺮف ﻧﻤﯿﺰد…ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ و ﺳﺎﮐﺖ…
از ﻫﺰار راه رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه درد و دﻟﺶ ﺑﺸﯿﻨﻢ  ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﮕﻪ اش ﻣﯽ داﺷﺘﻢ و او ﻫﻢ از ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﯿﮑﺮد .اﻧﮕﺎر از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاس داﺷﺖ از ﺧﻮدم و ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻢ از ﻗﺼﻪ زﻧﺪﮔﯿﻢ… ﻓﮑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯿﮑﺮدم ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ
” :ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻪ ام  ..ﻧﻤﯽ داﻧﻢ از ﭘﺪر ﯾﺎ ﺑﺮادرم  .وﻟﯽ ﺣﺎﻣﻠﻪ ام” .
ﻫﻨﻮز در ﺷﻮک ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﺶ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ  ” :ﻣﺎدرم ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺨﻮدش ﻣﺮا در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺪر و ﺑﺮادرم ﻣﯿﮕﺬارد ”.زﻣﺎن ﺑﺮای ﺣﺮف ﻧﺒﻮد ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ اﺷﺎن رﻓﺘﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ  ،زﻧﯽ در اﺗﺎق ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮای ﻣﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﻻﻏﺮ اﻧﺪام .
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺮزاﻧﻪ ام ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﻓﺮزاﻧﻪ ﺑﺎردار اﺳﺖ  ،ﺑﺎ ﭼﻬﺮ ه ای ﺳﺮد ﻧﮕﺎﻫﺶ را ﺑﻪ ﮔﻞ ﻫﺎی ﻓﺮش ﮔﺮه زد و ﮔﻔﺖ ” :ﭘﺪرش ﺟﻮان اﺳﺖ ،
ﺧﻮدم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ راﺿﯿﺶ ﮐﻨﻢ  .ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ دﻧﺒﺎل زن دﯾﮕﺮی ﺑﺮود  ،ﭘﺴﺮم ﻫﻢ ﺟﻮان اﺳﺖ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﻢ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻪ ﻣﺮﺿﯽ
دارﻧﺪ  .ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﺎل ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﮐﻨﺪ“.
ﺑﺎ اﯾﻦ زن ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم وﻟﯽ در ﭼﻬﺮه اش ﻫﯿﭻ اﺛﺮی از ﻧﺪاﻣﺖ ﻧﺒﻮد .ﻓﺮزاﻧﻪ را ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ ﮐﻪ رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم
و ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺮص ﺿﺪ ﺑﺎرداری و ﮐﺎﻧﺪوم ﺧﺮﯾﺪم….
ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ  ..اﻣﺎ آﻣﺎرﺷﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ  .آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر زﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم را روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺷﺖ :آﻣﺎری ﮐﻪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ  ۰۰۲۵ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮادر ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ و ﭘﺪر ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﺒﺮ
داد .ﭼﻬﺎرﻫﺰارﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎوز ﺑﺮادر ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ و  ۰۰۲۱ﭘﺮوﻧﺪه درﺧﺼﻮص ﺗﺠﺎوزﭘﺪرﺑﻪ دﺧﺘﺮ)1”(.
دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز ﻧﺪارﻧﺪ.آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺣﻖ ﺑﺪن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺘﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻮﺳﻦ ﻟﭽﯿﻨﺎﻧﯽ ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  ،آﻣﻮزش آن وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
اﺳﺖ .
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ .
اﯾﻦ ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش در ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ“ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ”ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ و در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣﺘﺠﺎوز و ﺗﺮس از آﯾﻨﺪه ﺳﮑﻮت ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻟﭽﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻌﻠﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﻔﺖ  :ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد
آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ  .ﻣﺴﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﺸﺎ
آزار را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎوره درﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺪارس راﻫﮑﺎری ﻧﺪارد
اﯾﻦ را ﺳﻮﺳﻦ ﻟﭽﯿﻨﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺧﻼ ﻫﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ وﺟﻮد دارد و ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :اﯾﻦ آﻣﻮزش زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﭘﺮورﺷﯽ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺒﺤﺜﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ وﻇﯿﻔﻪ آﻣﻮزش ﭘﺮورش اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎون ﭘﺮورﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﻪ .

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﮐﻔﺎش ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ« ﺷﻬﺮوﻧﺪ »اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﺮ دوش ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ  “:ﺑﺒﯿﻨﯿﺪﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ اروﭘﺎﯾﯽ .اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﺎ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺪن داﻧﺶآﻣﻮزان را در ﺟﺰوهﻫﺎﯾﯽ ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﻢ و
ﺑﻪ ﺗﯿﺮاژ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ راﺣﺖ ﮐﺎرﻣﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آنﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ()2”.
اﻣﺎ ﺳﻮﺳﻦ ﻟﭽﯿﻨﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎی اﺟﺒﺎری ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ  ،آﻣﻮزش را اول از ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﻮاع آن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ و ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ .
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺮای ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﯾﺪاد ﻫﺎ و
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ.ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آرام و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﮐﻤﮑﺸﺎن ﮐﻨﺪ  .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارد و وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ .
اﻣﺎﻣﻌﺎون ﭘﺮورﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ” ﺷﻬﺮوﻧﺪ ” ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  “:اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را در ﺟﻤﻊ
آﻣﻮزش داد .ﻣﺜﻼ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ و …در وﻫﻠﻪ اول ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪ ﻧﻮع
آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ و در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ داد .ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﯾﮏ ﮐﻼس  ۰۴ﻧﻔﺮه اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﻣﻌﻠﻢ وارد ﺷﻮد و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺣﻖ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ .ﯾﮑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮود ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻌﻠﻢﻣﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﮔﻔﺖ ،ﻓﺮدا ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در ﻣﺪرﺳﻪ را ﮔﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦﻃﻮر ﻣﻮارد را در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آﻣﻮزش داد”.
در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دراﯾﻦﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ﻧﻤﯽﺷﻮد وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺟﺰوهای را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎ  ۰۱ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد()2”.
ﺑﻬﻤﻦ ﮐﺸﺎورز وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ  :آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و آﮔﺎﻫﯽ دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺧﺼﻮص رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻋﺎدی وﻏﯿﺮ
ﻋﺎدی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ)3).
او در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :ﮐﻮدک از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎدر و ﻣﻌﻠﻤﺎن زن ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎه ﺷﻮد ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﺣﺘﯽ ﭘﺪر و ﺑﺮادر و
ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻪ ﻧﻮع رواﺑﻂ ﻋﺎدی و ﮐﺪام راﺑﻄﻪ ﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی و ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و در ﺻﻮرت
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻃﻼع دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ،ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ و ﺑﺪون ﺗﻌﺎرف و ﻣﺠﺎﻣﻠﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﺑﺪن او ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی ﺣﻖ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن و ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ آن را ﻧﺪارد ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺿﺮورت ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ.
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ را آﻣﻮزش دﻫﺪ؟
ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﻟﺖ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ.اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﮐﺸﺎورز اﺳﺖ .
اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﮔﺎﻫﯽ دادن و آﻣﻮزش ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ در ﺣﯿﻄﻪ وﻇﺎﯾﻒ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺪون ﺧﺠﺎﻟﺖ و رﯾﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
اﺿﻄﺮاب و در ﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ ذﻫﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺸﻮد ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ)3) .
اﻣﺎ ﻟﭽﯿﻨﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
او ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش دﻫﺪ؟ﻤﯿﮕﻮﯾﺪ :ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺂﻣﻮزش اﺳﺖ  ،ﺧﺎﻧﻮاده از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺤﺚ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ  ،رﯾﺸﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .اول ﻣﻌﻠﻤﺎن و از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و
ﮐﻮدک .
اﯾﻦ ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺮوع ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻤﮏ و ﻣﺸﺎوره درﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺗﺮ و زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺗﺮی
را ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .
اﯾﻦ ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﺎوران ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد دارد ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
رﯾﺸﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ .

آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ روﺷﯽ را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک آﺳﯿﺐ ﺟﺪی
ﺗﺮی ﻧﺒﯿﻨﺪ .
ﻟﭽﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﻔﺖ :داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در دوران دﺑﺴﺘﺎن و ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮرد
آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ را از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  ،آﻧﻬﺎ از دوﺳﺘﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻋﺎدی ﻣﺪرﺳﻪ دوری
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
در دوران ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﻬﺎ آﺷﻔﺘﻪ اﻧﺪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺳﺎﮐﺖ و ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از آزار و اذﯾﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد
.ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻪ ،ﻮﻟﯽ در ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮن و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻠﯽ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
اﻣﻦ آرام ﺷﺎد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آراﻣﺶ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻣﻮش و ﭘﺮورش ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻣﺘﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻟﮕﻮ ﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷﯽ را در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آﯾﻨﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .

زﻧﺎﻧﯽ ﭘﺮﯾﺸﺎن در دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده
روﯾﺎ ﺗﺎﺟﯽ –روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرش روی اﻋﺼﺎﺑﻢ رژه ﻣﯽ رود .ﯾﮏ ﮐﻼم “،ﻣﻬﺮم ﺣﻼل ﺟﻮﻧﻢ آزاد”.
ﭼﺎﻧﻪ اش ﻣﯽ ﻟﺮزﯾﺪ ،زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﮑﺎک ﺑﻮدن ﺷﻮﻫﺮش را ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ.
ﻗﺎﺿﯽ ﻫﻤﻪ داﺳﺘﺎن را ﺷﻨﯿﺪ .اﻧﮕﺎر ﮔﻮﺷﺶ ﭘﺮ ﺑﻮد از داﺳﺘﺎن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻧﺪاد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ واﺣﺪ
ﻣﺸﺎوره دادﮔﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد.ﻫﺮ روز دل دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از زﻧﺪﮔﯽ ،از ﻣﺮدﻫﺎﯾﺸﺎن.
آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ از ﻣﺮدﺷﺎن ﺑﯿﺰارﻧﺪ ،از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ او ﮐﺮاﻫﺖ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺮاﻫﺖ زن از ﺷﻮﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪارد.
ﺳﺎرا ﻧﺠﯿﻤﯽ وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ “:ﮐﺮاﻫﺖ ”زوﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج زن و دﻟﯿﻞ ﻃﻼق ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﺑﻪ رﻏﻢ
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ زن راﺿﯽ ﺑﻪ ﺑﺬل ﮐﻞ ﻣﻬﺮﯾﻪ اش ﺷﻮد.
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻔﺮت زوﺟﻪ از ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ زوﺟﯿﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را
ﺑﺮای او ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
زﻧﺎن زﯾﺎدی درﮔﯿﺮ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ازدواج و زﻧﺪﮔﯽ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﻋﺎدت ﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﮐﻪ
اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
1.ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ…
ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﻋﻘﺪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﻨﻮز زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﮏ داره ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﺟﺎزه ﻧﻤﯿﺪه ﺑﺎ ﭘﺪر ﯾﺎ ﺑﺮادرم روﺑﻮﺳﯽ
ﮐﻨﻢ.
ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭽﯽ ﻧﺸﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻣﻨﻮ ﭼﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ اش دﻧﺒﺎل دوﺳﺘﺎی ﻣﻦ ﺗﻮ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﻣﯽ ﮔﺮده و ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﭼﺮا اﯾﻨﻮ“ ﻻﯾﮏ ”ﮐﺮدی؟
ﭼﺮا اﯾﻨﻮ“ اد ”ﮐﺮدی؟ ،ﻋﮑﺲ“ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﺖ ”رو ﻋﻮض ﮐﻦ” .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻣﺮﯾﻀﻪ .ﺑﻬﺶ ﻣﯽ ﮔﻢ ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ رو دوﺳﺖ دارم ،آﺧﻪ اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ دﯾﮕﻪ رو ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﻮاب“ ﺑﻠﻪ ”ﻧﻤﯽ دادم  .ﻣﯿﮕﻪ ﺧﺐ ﻣﻨﻢ ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﻣﯽ ﺧﻮام ﻓﻘﻂ ﻣﺎل ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﯽ .

ﻣﯽ ﮔﻪ :ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮام از ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻧﺎﻣﻮس ﻣﻨﯽ”
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺣﻘﯿﻘﯿﺴﺖ .ﻣﯿﻨﺎی  26ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ  8ﻣﺎﻫﻪ ﻋﻘﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد راه اﻓﺘﺎد دﻧﺒﺎل ﻃﻼق و ﺣﺎﻻ  11ﻣﺎه اﺳﺖ در راﻫﺮو ﻫﺎی دادﮔﺎه
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ رود ،ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺶ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺷﮑﺎک آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ،ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ”:ﻣﯽ ﺧﻮام ﺷﻮﻫﺮم
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﻢ”.
اﻣﺎ وﮐﯿﻠﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﺴﻨﺪی ﻧﯿﺴﺖ” ،ﺷﮏ ”ﺟﺰء ﻣﻮارد ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
“2.ﺟﻮﻧﺶ ”ﺑﻪ“ ﭘﻮﻟﺶ ”وﺻﻠﻪ…
روی ﺻﻨﺪﻟﯽ دادﮔﺎه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺪام ﮔﺮه روﺳﺮی اش را ﺳﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﯿﮏ ﭼﺸﻤﺶ ﮐﻼﻓﻪ اش ﮐﺮده .زﯾﺮ ﻟﺐ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻪ.
ﺳﺮﺑﺎز اﺳﻤﺶ را در راﻫﺮو داد ﻣﯽ زﻧﺪ .ﭘﺮوﻧﺪه اش را زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و داﺧﻞ اﺗﺎق دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد.
“ﻋﺸﻖ اول و آﺧﺮ ﻫﻤﺴﺮم ﭘﻮﻟﻪ” .اﯾﻦ را ﺳﯿﻤﯿﻦ ﮔﻔﺖ .دوﺑﺎره ﮔﺮه روﺳﺮﯾﺶ را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد” :آﻗﺎی ﻗﺎﺿﯽ ،وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﯾﻢ
ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﺑﺮﯾﻢ ،ﻣﻨﻮ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ،اﻣﺎ ﻛﺮاﯾﻪ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ رو از ﺧﺮﺟﯽ ﺧﻮﻧﻪ ﻛﻢ ﻣﯽ ﻛﻨﻪ .اﮔﺮ ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﯾﻪ ﻣﻬﻤﻮن دو ﺗﺎ ﭼﺎﯾﯽ
ﺑﺮﯾﺰم ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﺗﻌﺎرف ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺎم ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻨﻮ ﮐﺘﮏ ﻣﯽ زﻧﻪ”.
آﻗﺎی ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ” :ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﭘﻮل وﯾﺰﯾﺖ دﮐﺘﺮ و دارو رو از ﺧﺮﺟﯽ ام ﮐﻢ ﮐﺮد”.
“ﻣﯽ ﺧﻮاد از ﺗﻮ ﺟﯿﺒﺶ ﭘﻮل در ﺑﯿﺎره ﭘﺸﺘﺶ رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ .وﻗﺘﯽ ﻫﻢ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﺷﮑﻢ ﺗﻮ و ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺗﻮ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ“.
آﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﻪ ﭘﻮﻟﺸﻮ ﻣﯽ ﺧﻮام ﻧﻪ ﻧﻮﻧﺸﻮ ،ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻃﻼق ﻣﯽ ﺧﻮام ،ﻃﻼق.ﺳﯿﻤﯿﻦ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﻧﺸﺴﺖ .داﺳﺘﺎن او ﻫﻢ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻫﻨﻮز
ﻃﻼﻗﺶ را ﺻﺎدر ﻧﮑﺮده و ﻓﻘﻂ او را ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺸﺎوره دادﮔﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد .او ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎ آن ﻣﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
3.ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای رﻓﯿﻖ…
“ﻣﯽ ﮔﻪ ﻣﯽ ﺧﻮای ﮐﻔﺘﺮ ﺟﻠﺪت ﺑﺎﺷﻢ؟ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻧﻤﯽ ﺷﻢ“.
“ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻣﯽﻣﻮﻧﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﻣﺸﺘﺖ ﯾﻪ ﺟﻮری ﻧﮕﻬﺶ داری وﻟﯽ ﺣﻮاﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻞ ﺑﮕﯿﺮی ﻣﯽﭘﺮه،
اﮔﺮ ﺳﻔﺖ ﺑﮕﯿﺮی ،ﻧﻤﯿﺸﻪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻄﻮر ﻣﺮد را ﻧﮕﻪ داری”.
ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺷﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم ﻣﯽ ﭘﺮه ،ﺳﻔﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم ﺑﺎزم ﻣﯽ ﭘﺮه .
اول ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻫﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺮدا ﺷﺐ دﯾﮕﻪ ﺑﺎ رﻓﯿﻘﺎش ﻧﻤﯿﺮه ،ﺑﺎزم رﻓﺖ .ﺳﻔﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ :رﻓﯿﻘﺎم ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯿﻢ ﻫﺴﺘﻦ ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯿﺨﻮای
ﺑﮑﻦ.
ﻫﻤﺎ دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ “:آﻗﺎ ﺟﺎن ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﻦ وﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد“.
ﻗﺎﺿﯽ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﻫﻤﺎ ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺎری ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﻮد .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ” :دﺧﺘﺮ ﺟﺎن ﺑﺮو ﺧﺪا را
ﺷﮑﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎد ﻧﯿﺴﺖ”.
اﻣﺎﻫﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ و ﺑﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﯿﺎد دارد .اﯾﻦ را ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﺪ.
4.ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ دروغ ﻣﯿﮕﻪ…
ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ آﯾﯿﻢ و ﻣﯽ روﯾﻢ ﻫﻨﻮز ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﻢ .دﺧﺘﺮم ﭘﯿﺶ ﻣﺎﺳﺖ .او ﻫﻢ اﺻﻼ ﻋﯿﻦ ﺧﯿﺎﻟﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻪ ﺗﺎ
ﻣﻮﻫﺎش ﻣﺜﻞ دﻧﺪون ﻫﺎش ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺸﻪ ﻃﻼق ﻧﻤﯽ دم .ﺑﺮای دروﻏﮕﻮﯾﯽ اش ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق دﺧﺘﺮم را دارﯾﻢ.
ﻣﺮدی ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﻼق ﺗﮏ دﺧﺘﺮش ﺳﻪ ﺳﺎل در دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﯿﺮان ﺑﻮد اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ.
ﻣﺮد ﮔﻔﺖ”:از روی دﺧﺘﺮم ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ .دﺧﺘﺮم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ او دروﻏﮕﻮﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ
ﺣﺘﯽ ﺳﻨﺶ رو ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ دروغ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻟﻤﺜﻨﯽ داره .از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻫﺰار و ﯾﮏ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﻪ رو دروغ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ”.

“دﺧﺘﺮم ﻣﯿﮕﻪ از دروغ ﻫﺎی رﯾﺰ و درﺷﺘﺶ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه .اﻣﺎ اﻧﮕﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺮﻓﺪار“ دروﻏﮕﻮ ”ﻫﺎﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ دﺧﺘﺮم را از ﺷﺮ اﯾﻦ
زﻧﺪﮔﯽ رﻫﺎ ﮐﯿﻨﻢ و ﺳﺎل ﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ اش را در دادﮔﺎه ﻫﺎ ﻫﺪر دادﯾﻢ.داﺳﺘﺎن واﻗﻌﯽ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻫﻨﻮز اداﻣﻪ دارد .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮش ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
دروغ ﻫﺎ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه را ﻫﻢ اﻏﻔﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
5.دوﺳﺖ دارم ﮐﺜﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﻢ…
“ﺑﺎ دﻣﭙﺎﯾﯽ رو ﻓﺮﺷﯽ ﻣﯿﺮه ﺗﻮ ﺗﻮاﻟﺖ ،از راه ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﺳﺮ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺪام ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﺮم ﺗﻮاﻟﺖ رو ﺑﺸﻮرم  ،ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ
دﻧﺒﺎﻟﺶ راه ﺑﺮم ﮐﻪ ﻟﯿﻮان ﻫﺎ و ﺟﺎﺳﯿﮕﺎری و ﺟﻮراﺑﺎﺷﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ ﻣﺴﻮاک و ﺣﻤﺎم ﻫﻢ ﻗﻬﺮه“.
ازش ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻣﮕﻪ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﻧﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺣﻤﺎم ﻧﻤﯽ ره و دﻫﻨﺶ ﺑﻮ ﻣﯿﺪه؟ ﻣﯿﮕﻪ” :ﻧﺎﻣﺰد ﮐﻪ ﺑﻮدﯾﻢ در ﻫﻔﺘﻪ دو ﺑﺎر ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ رو ﻣﯽ دﯾﺪم.
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻫﻤﻮن روزﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﻮاک ﻣﯽ زد و ﺣﻤﺎم ﻣﯽ رﻓﺖ”.
“ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻨﺪه ،ﻣﯿﮕﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﭽﻪ اﻧﺪ .ﻣﯿﮕﻪ اﯾﻨﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،اون ﻣﺴﻮاک ﻧﻤﯽ زﻧﻪ درد دﻧﺪوﻧﺸﻮ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮐﺸﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا
ﻧﺎراﺣﺘﯽ؟ آﺧﻪ ﻋﺰﯾﺰم ﺗﻮ ﯾﮏ ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﻪ ،ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻪ از ﺑﻮی ﺗﻨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺘﻤﻮ ﺑﻬﺶ ﮐﻨﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ“.
ﻣﻬﺪﯾﻪ ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﺑﺎ ﮐﺜﯿﻔﯽ ﺷﻮﻫﺮش دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ “:ﻧﻘﺶ ﮐﻠﻔﺖ را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺑﺸﻮر و ﺑﺴﺎﺑﻢ .ﺧﻮﻧﻪ
رو ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﮐﺜﯿﻔﯽ ﺧﻮدش رو ﮐﺠﺎی دﻟﻢ ﺑﺰارم؟“
ﮐﺜﯿﻔﯽ ﺷﻮﻫﺮش از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ آﻧﻘﺪر اذﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺴﺮ ﺣﺮج ﺑﺎﺷﺪ و او را وادار ﮐﻨﺪ ﭘﺎی ﺣﮑﻢ ﻃﻼق آﻧﻬﺎ را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ.
دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮ اﺳﺖ از ﻗﺼﻪ ،ﻗﺼﻪ زﻧﺎن وﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ روزی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻧﻔﺮت از زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ روﻧﺪ .
روزی آرام ﺟﺎن ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﻗﺎﺗﻞ ﺟﺎن ﻫﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ از ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،از ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻢ ،رﻓﺘﺎر ﻫﻢ ،دﯾﺪﮔﺎه ﻫﻢ ،ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻃﻼق دﻫﺪ .اﻣﺎ آزار دﻫﻨﺪه اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ را دﺷﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دﺷﻮاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ دوش زﻧﺎن اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﻼق ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ای ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺮﯾﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدان ﺑﺮای زﻧﺎن“ ﺧﻄﺮﻧﺎک“ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯽ در دوراﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮد
آﯾﻨﺪه ﺧﻮد دارﻧﺪ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ.
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺸﺘﺮ درﻣﺎﻧﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ؛ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮاص ﻣﺎﻧﻨﺪ :دروﻏﮕﻮﯾﯽ ،ﻫﯿﺰی ،ﺧﺴﯿﺲ ﺑﻮدن ،ﺷﮑﺎک ﺑﻮدن و …ﻗﺎﺑﻞ
درﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻫﺎی رﻓﺘﺎری از اﺷﺨﺎص ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زن و ﻣﺮد ﻧﺪارد و در ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ دو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ را
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ ،وارد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﮑﺴﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ در اﺑﺘﺪای آﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺧﻼﻗﯽ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺮدان اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت را از آﻧﻬﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ در اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن زن“ ﻧﻘﺶ ”ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻣﺎده  1130ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
زن ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ دوام زوﺟﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج
اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺮر و ﺣﺮج زوج را اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﻼق ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪن ﺑﻪ اذن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻃﻼق داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺗﺒﺼﺮه اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻨﻬﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای زوﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺗﺤﻤﻞ آن را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﻧﻈﺮ
ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ.
ﺗﺮک زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ زوج ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  6ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﯾﺎ  9ﻣﺎه ﻣﺘﻨﺎوب در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ.

اﻋﺘﯿﺎد زوج ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﯾﺎ اﺑﺘﻼء وی ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻠﻞ وارد آورد و اﻣﺘﻨﺎع ﯾﺎ ﻋﺪم
اﻣﮑﺎن اﻟﺰام وی ﺑﻪ ﺗﺮک آن در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻻزم ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زوج ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ و ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺗﺮک ،ﻣﺠﺪدا ”ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر روی آورده ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ زوﺟﻪ ،ﻃﻼق
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ زوج ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ.ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻤﺮ زوج ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زوﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﺑﺘﻼء زوج ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺎری ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﺎرﺿﻪ ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج دﯾﮕﺮی ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﺎرا ﻧﺠﯿﻤﯽ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ دارد و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﺮد ﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی دادﮔﺎه ﻫﺎ اﺛﺒﺎت آن
ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ.
اﯾﻦ وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻋﻤﻼ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﻧﺪارد و ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺴﯿﺲ ﺑﻮدن ،ﺷﮑﺎک ﺑﻮدن ،رﻓﯿﻖ ﺑﺎزی و…
دﻻﯾﻞ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﺴﻨﺪی ﺑﺮای زن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﺮوﺳﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎه را ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻋﮑﺲ/Bigstock.comSubbotina Anna:
روﯾﺎ ﺗﺎﺟﯽ –روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از زﻧﺎن ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  45ﺳﺎﻟﮕﯽ  61ﺑﺎر رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ را داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر اﺿﺎﻓﻪ وزن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺑﺮای ﻻﻏﺮ ﺷﺪن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﮏ ﻧﻮع رژﯾﻢ را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.
از ﻧﺨﻮردن ﻧﺎﻫﺎر و ﺷﺎم ﺗﺎ ﺧﻮردن اﻧﻮاع ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و آب .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﻤﯽ از ﺑﺪﻧﺸﺎن را ﻣﺤﻮ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺨﻮردن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ دل ﺧﻮاه ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان رژﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺳﺎﯾﺰ دور ﮐﻤﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ دﻏﺪﻏﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ،اﯾﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﺎزار داغ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮای ﻻﻏﺮی و ﻓﺮوش ﻗﺮص ﻫﺎی
ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻓﻬﻤﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮدان ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ رژِم ﻫﺎی ﻻﻏﺮی ﺑﺮ زﻧﺎن
اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رژﯾﻢﻫﺎی ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار دﭼﺎر ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
ﺳﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی ﻫﺮ روز ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﺘﯽ ،ﺑﺮای ﺳﻨﯿﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ رژﯾﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ای ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﺑﻮس ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد زﯾﺮ  26ﺳﺎل ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﻛﻠﺴﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ،ﺳﺒﺰیﻫﺎ و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺣﻔﻆ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﺑﺪن ،ازاﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺪن ﺣﺘﯽ ﺗﺎ  30ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ  61ﺑﺎر رژﯾﻢ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدم در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دوره از ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮد
از ﻛﻠﺴﯿﻢ و دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪن ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﭼﺮا زﻧﺎن رژﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ؟

)اﯾﻦ ﺗﻮ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ  ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﺨﻮرم (.ﺟﻤﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﻘﻞ ﻫﺮ ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪه ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺰ .ﻓﻘﻂ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از رژﯾﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ و ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ “،ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا آب ﻧﺨﻮر ،ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﻤﻨﻮع ،ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻗﻨﺪ دار ﺑﺮات ﺳﻤﻪ ،ﺷﺎم ﻗﺪﻏﻦ“ و
ده ﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ راﻫﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻤﺮ و دور ﺷﮑﻢ .اﻣﺎ ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻢ ﻫﺎی
ﺳﺨﺖ ﻻﻏﺮی از ﺳﻮی زﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ اﺳﺖ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮد ﺳﺎﻻر و ﻫﺮ ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺮای ﻣﺮدان.
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻣﺮوز زﻧﺎن اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻻﻏﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺬاب ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ،
داﺷﺘﻦ اﻧﺪاﻣﯽ ﻻﻏﺮ اﺳﺖ .اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮای زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻮش و ﻫﻮاس ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺴﻢ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
زﻧﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدان ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻧﺪام ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻇﺎﻫﺮ زن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ دور از
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،رژﯾﻢ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻻﻏﺮی ﮐﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻓﻘﺮ ﻏﺬاﯾﯽ و آﻫﻦ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد را ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
ﮐﻪ ،از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﻬﻪ اﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از ﺟﺎﻣﻌﻪ  ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻠﺐ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدان از ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،زاﺋﯿﺪه ﯾﮏ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﮔﺮه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
او ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻻﻏﺮی ﺷﺪﯾﺪ را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ،ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﺟﺘﻤﺎع و ﺣﺘﯽ داﺷﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 91،درﺻﺪ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ روی زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺷﺘﻦ اﻧﺪاﻣﯽ ﻻﻏﺮی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴﻠﻂ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﺮم ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮ و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی رواﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﺮاﯾﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ اﻧﺪاﻣﯽ ﻻﻏﺮ و ﺳﻼﻣﺖ و
اﻧﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺨﻮردن ﻻﻏﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد دارد .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻻﻏﺮی ﺗﻦ ﺑﻪ ﻧﺨﻮردن و رژِﯾﻢ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ دﭼﺎر ﯾﮏ
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ رواﻧﯽ و ﻓﺸﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
او رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ را در ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ داﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ در
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻦ ﻧﻮع رژﯾﻢ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ رود.
ﻣﺮدان ﻫﯿﮑﻠﯽ ،ﺰﻧﺎن ﻻﻏﺮ ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻻﻏﺮی ﺑﺮای زﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻓﺸﺎر رﺳﺎﻧﻪ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺮاﯾﺶ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رژﯾﻢ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻻﻏﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﻫﺮ ﻓﺮد روزاﻧﻪ در ﻣﻌﺮض  3ﻫﺰار ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ،
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎ ”ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت از ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﻤﺒﺎران ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ زﻧﺎن را زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺮای داﺷﺘﻦ اﻧﺪاﻣﯽ ﻻﻏﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺻﺪد آن ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻧﺎن را ﺑﺮای داﺷﺘﻦ اﻧﺪاﻣﯽ ﻻﻏﺮﺗﺮ
از وزن ﺳﺎﻟﻢ در ادﺑﯿﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻮق دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان را ﺑﺮای داﺷﺘﻦ اﻧﺪاﻣﯽ ورزﯾﺪه و ﺑﺎزوﻫﺎی ﻗﻮی ﺳﺮ ذوق ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻌﺎت ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان  50ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دارای ﻫﯿﮑﻞ ﻫﺎی ورزﯾﺪه ﺗﺮ و دارای اﻧﺪام ﻗﻮی ﺗﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
در ﮐﻨﺎر آن زﻧﺎن ﻫﺮ روز ﻧﺤﯿﻒ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﻬﻪ اﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ روش ﺗﺒﻠﯿﻎ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺟﺎی
اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺎن وﻣﺮدان را در ﺑﺤﺚ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
زﻧﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﻏﺬاﯾﯽ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن دﯾﺮوز و اﻣﺮوز زﯾﺎد اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ در دل ﻣﻄﺒﺦ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻨﻬﺎ در دل اﺟﺘﻤﺎع .ﻃﺮز زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﺸﺎن
ﯾﮑﯽ .ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ از ﻓﻘﺮ آﻫﻦ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

آن ﻗﺪﯾﻢ ﻫﺎ زﻧﺎن دﻏﺪﻏﻪ وزن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت آﻧﻬﺎ واژه“ رژﯾﻢ ﻻﻏﺮی ”ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻻﻏﺮی ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﻘﺮ ﺑﻮد و ﭼﺎﻗﯽ
ﻧﺸﺎﻧﯽ از اﺷﺮاﻓﯽ ﮔﺮی ،در ﭼﺸﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺰ ” ﻻﻏﺮ ﻣﺮدﻧﯽ ” ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻘﯿﺮ داﺷﺖ و ﻣﺮدان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح”ﯾﮏ
ﭘﺮده ﮔﻮﺷﺖ“ ﺑﺮ روی ﺗﻨﺸﺎن ﺑﻮد.
زن ﭼﺎق در ﻧﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،زﻧﯽ ﺑﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری و زاد و وﻟﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎن زﻧﺎن ﭼﺎق ﻫﻢ از ﻓﻘﺮ ﻏﺬاﯾﯽ رﻧﺞ
ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.
اﻟﻬﻪ اﻣﺎﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :زﻧﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور و در ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺪر ﺳﺎﻻری ﺑﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺬا را ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ را در ﺑﺸﻘﺎب ﻣﺮدان ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺎورزی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ :از ﻧﮕﺎه اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﺮد ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ زﻧﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮراک ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺬﮐﺮ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه او دﺧﺘﺮان در
ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد.
زﻧﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ”درد و ﺑﻼی ”ﺳﻔﺮه را ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻏﺬای ﺧﻮب را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺴﺮ ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻨﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺎﻫﯽ از ﻏﺬا ﺳﻬﻤﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی
ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻢ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﮑﺮار ﺑﺎرداری ،و اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺪادن ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻻﻏﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ وﻟﯽ از ﻓﻘﺮ آﻫﻦ رﻧﺞ
ﺑﺒﺮﻧﺪ .
زﻧﺎن اﻣﺮوز ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ اﻧﺪام ﺧﻮب از ﻋﻼﺋﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ ،داﺷﺘﻦ ﺑﭽﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن از ﺑﭽﻪدار
ﺷﺪن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪاﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺮﯾﺰد.
ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺗﻌﺮﯾﻒ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻇﺎﻫﺮو اﻧﺪاﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﯿﺮ ﺧﻼص ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ذﻫﻨﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ زﻧﺎن ﻣﯽ زﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را از ﺑﺮوز
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﺸﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ دارد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮاﺑﺮاز ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﻏﺪﻏﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.

ﺗﺠﺎوز ﺳﻔﯿﺪ = اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ
ﻋﮑﺲ/Bigstock.comHalfPoint :
روﯾﺎ ﺗﺎﺟﯽ -روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر
ﺷﻮﻫﺮﺗﻪ اﮔﻪ ﺗﻮ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﮑﻨﯽ ﮐﺠﺎ ﺑﺮه؟
اﯾﻦ را ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﺶ را از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺮده ﺑﻮد .
زن ﻧﮕﺎﻫﺶ را زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ ﻟﻨﮓ ﮐﻔﺸﺶ را ﺑﺮداﺷﺖ  ،ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺎدرش را ﺑﻪ دﻧﺪان ﮔﺮﻓﺖ و رﻓﺖ .
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺒﺢ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ :زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش را ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﯿﻠﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .
ﮐﻔﺶ ﻫﺎی ﺑﺮﻋﮑﺲ زﻧﺎﻧﻪ در دادﮔﺎه
ﺣﺠﺐ و ﺣﯿﺎی زﻧﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد زﻧﺎن از درﺧﻮاﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن در ﺑﺴﺘﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ زﺑﺎن آورﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ از
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮﻋﮑﺲ روی ﻣﯿﺰ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﻌﻤﺖ اﺣﻤﺪی وﮐﯿﻞ
دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.

اﺣﻤﺪی ﮐﻔﺶ ﻫﺎی ﺑﺮﻋﮑﺲ را زﺑﺎن اﯾﻤﺎی زﻧﺎن در دادﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ.
اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ اول ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎه آﻧﺮا اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺷﺮم ﺷﺮﻗﯽ و ﺗﺮس از آﺑﺮو ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ”:ﺷﻮﻫﺮﺗﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﮑﻨﯽ ﮐﺠﺎ
ﺑﺮه؟”
از اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭘﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺠﺎی ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ﺎﺣﻤﺪی ﮔﻔﺖ :زن در ﺑﺤﺚ ﺗﻤﮑﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻣﯽ ﻧﺪارد.
ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻫﺮﮔﺎه زﻧﯽ ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺸﺮوع از ادای وﻇﺎﯾﻒ زوﺟﯿﺖ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻣﺎده  1108ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﻧﯽ( و اﮔﺮ ﺑﻮدن زن ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ در ﯾﮏ ﻣﻨﺰل ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺧﻮف ﺿﺮر ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﺑﺮای زن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻠﯽﺣﺪه اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺛﺒﻮت ﻣﻈﻨﻪ ﺿﺮر ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﻣﺎدام ﮐﻪ زن درﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻌﺬور
اﺳﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) .ﻣﺎده)1115
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،از ﻧﻌﻤﺖ اﺣﻤﺪی ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻣﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺖ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف“ ﺿﺮر ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﻓﺘﯽ“ ﺑﺮای زن ﻧﯿﺴﺖ.
اﺣﻤﺪی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ  73ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻘﺎم اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺿﺮر ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﻓﺘﯽ زن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ او ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻮدن در ﯾﮏ ﻣﻨﺰل ﺑﺎ آن ﻣﺮد ﺧﻮف دارد ﯾﺎﺧﯿﺮ؟ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ او ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه“ اﺳﻼم ”ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮت اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﻨﯽ.
اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ را ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زن در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ
ﻣﺎده ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻃﻼق ﻧﺪارد و اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﻮف ﺿﺮر ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﺑﺮای زن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺟﺪا اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﻨﺪ و ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺣﻤﺪی اﻣﺎ در ﺑﺤﺚ ﺗﻤﮑﯿﻦ ،ﻧﻔﻘﻪ و ﻧﺸﻮز )ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ( ﺟﺒﺮ و ﻓﺸﺎر ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ زن ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺘﯽ آﻣﺎدﮔﯽ روﺣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﮑﺮر ﻣﺮد“ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ”ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺠﺎوزی ﮐﻪ ﺳﻮﺋﺪی ﻫﺎ آن را“ ﺗﺠﺎوز ﺳﻔﯿﺪ ”ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺒﺲ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﺮای ﻣﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
وﻟﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ از ﺳﻮی زن ،ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﭙﺮدازد و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮ دوم اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
زن در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺗﻦ دﻫﺪ و ﻫﯿﭻ ﺑﻨﺪی از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ و
ﻋﺎﻃﻔﯽ زن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﺮای اﺣﻤﺪی ﻣﺎﺟﺮای زﻧﯽ را ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪ آﻫﻨﯽ او را ﮐﺸﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ او را ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و از او ﺗﮑﻠﯿﻒ زﻧﺎﻧﯽ را
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﮐﺘﮏ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﮔﻔﺖ :ﻗﺘﻞ ،ﺿﺮب و ﺟﺮح و ﺻﺪﻣﻪ در راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺎص و دﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺮد ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را در“ ﻓﺮاش ”ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ دو را ﺑﮑﺸﺪ.
اﺣﻤﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :اﺳﻼم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ زﻧﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
“ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ او را ﺑﮑﺸﻢ ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ادﺑﺶ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ از ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻛﻨﻪ ” ،ﻣﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﺿﯽ اﯾﺴﺘﺎد و از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﻧﮕﻔﺖ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﻤﮑﯿﻨﯽ از زن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد؟ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ؟ و ﮐﺠﺎ ؟
زن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺪ ،رﻓﺘﺎرﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻪ او ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﺒﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ“ اﺳﻼم ”ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺮدان ،زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدان ﺑﺮای آﻣﯿﺰش ﮔﺮدن ﻧﻬﻨﺪ و ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ از
آن ﺧﻮدداری ﻧﮑﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ،ﻧﺤﻮه  ،ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن آن ﺑﺎ ﻣﺮد اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﯽ اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش در زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮔﺶ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ دﯾﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﻪ ﻗﺼﺎص.

اﻣﺎ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻮزه ،دﺑﯿﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی دارد وی در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
”:اﺳﻼم ”ﻫﯿﭻ ﻧﻮع اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ را در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد.
ﻣﻮﺳﻮی ﺗﺒﺮﯾﺰی اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارد :اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺮد ﺣﻖ و ﻃﻠﺐ ﺗﻤﮑﯿﻦ دارد ،وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ زور ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ وادار ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻮزه رواﯾﺖ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﮔﻔﺘﻢ و داﺳﺘﺎن زﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺣﻖ ﻣﺮد وﻫﻤﺴﺮش ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﺳﻼم ﺟﻮاب داد :آن ﮐﻪ زن درﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﺮای آﻣﯿﺰش ﺑﭙﺬﯾﺮد؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ روی ﺟﻬﺎز ﺷﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺮﯾﺰی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در ﺣﺪ ﻧﺼﯿﺤﺖ از ﺳﻮی ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ واﻣﺮوزه اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ زﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻫﻤﺴﺮش در
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دﭼﺎر آزار و اذﯾﺖ ﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ رای دادﮔﺎه ﻧﻔﻘﻪ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺤﺚ ﻓﻘﻬﯽ و دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﺑﺮای زﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﮔﻔﺖ :در ﻇﺎﻫﺮ وآﯾﺎت
اﺳﻼم ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ زن در“ ﺣﺮج ”ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﻃﻼق او ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮش راﺿﯽ ﺑﻪ
ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .
اﻣﺎ ﻗﺮآن ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺑﻪ آﻳﻪ  34ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ دﺳﺘﻮری ﺑﻪ ﻣﺮد دارد  ،آن ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻪ زن در اﻣﺮ ﺟﻨﺴﻲ از
او ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺮد دراوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺎ ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ زن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺮ ﺑﺎز زد از
ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ وى ﺧﻮد داری ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ او ﺑﺨﻮاﺑﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺮآن ﻣﺴﺌﻠﻪ« ﺿﺮب »را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺣﺪ و ﻣﺮز اﯾﻦ“ ﺿﺮب ”ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﺿﺮب ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻫﯽ ،ﺳﺮﺧﯽ،ﮑﺒﻮدی و ﺿﺮب و ﺟﺮح ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻗﺪﯾﻢ
ﺑﻮده و روی ﺳﺨﻦ ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎی زﯾﺎد ،ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ دارد و
اﻣﺮوزه اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﮔﻔﺖ  :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ“ ﺿﺮب ”در ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺮح و ﻧﻘﺺ ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ دﯾﻪ و ﺣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻮزه اداﻣﻪ داد :اﮔﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻮﻫﺮ ﺣﻖ ﺗﻤﮑﯿﻦ دارد و ﺑﺎﯾﺪ راﺿﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺣﻖ اﺟﺒﺎر در ﺗﻤﮑﯿﻦ را
ﻧﺪارد.ﻗﺎﻧﻮن“ ﺗﻤﮑﯿﻦ ”را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ زن از اواﻣﺮ و دﺳﺘﻮرات ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺮع و ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزی ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز اﯾﺮان ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ زﻧﺎن ﮐﺠﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ؟
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﺷﺮم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﺮﻋﯿﺸﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﺎرج از ﻋﺮﻓﯽ در ﺑﺴﺘﺮ از آﻧﻬﺎ دارد .آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎرج از ﻋﺮف ،ﺣﺮف ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺸﺎن را واروﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ اﯾﻦ روش ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﻫﻤﺎن
ﺳﮑﺲ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ.

ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺮده داری ﻧﻮﯾﻦ
ﻋﮑﺲ/Bigstock.comEugene Sergeev:
روﯾﺎ ﺗﺎﺟﯽ-روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر
ﭘﺮو ﭘﺎ ﻗﺮص ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻮدﮐﺎن  35ﺗﺎ  49ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.آﻧﻬﺎ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﻮرن ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺳﮑﺲ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﻌﺮض ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ  ،ﯾﺎزده ﺳﺎل اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ ازآﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ
“ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﻦ ”اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎﯾﺶ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزار ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﭘﺮده ﺑﺮ ﻣﯽ

دارد)1).
اﻣﺎ ﺳﻬﻢ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻮدﮐﺎن از اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .آﻣﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻦ  15ﺗﺎ 17
ﺳﺎل ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﺨﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﺮم و ﺳﺨﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﺮم ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ و آﻣﯿﺰﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﺨﺖ
ﮐﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﯿﺰش ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ  ،ﻣﻮرد ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .
در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮش رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻣﺎﻫﻮارهای،ﺒﻪ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﺮﻋﺖ داده اﺳﺖ  .ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ روز ﭘﯿﺶ
ﻣﯿﺮود و درآﻣﺪی ﺑﯿﺶ ازﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﮔﻮﮔﻞ ،آﻣﺎزون ،ﯾﺎﻫﻮ ،اﭘﻞ و ﻧﺖ ﻓﯿﻠﯿﮑﺲ دارد.
ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﺳﮑﺲ
دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﮐﻮدک ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺳﮑﺴﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وب ﮐﻢ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  .اﯾﻦ ﻗﺼﻪ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﯾﯿﻼﻗﯽ در ” اﯾﺒﺎﺑﻮ ”ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  ،ﺑﯿﺶ از  5000ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ
روﺳﺘﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﮑﺲ آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ .ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻫﻠﻨﺪی ﻣﺪاﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ زده
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﮐﻮدک در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮﺳﮑﺲ ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن  ،ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻨﯽ  10ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺠﺎزی را در اﺗﺎق ﻫﺎی ﭼﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻃﻮل  10ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯿﺶ از
 20000ﻧﻔﺮ از  71ﮐﺸﻮر از اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺟﻌﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﮑﺲ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .
ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮای ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﯿﺶ از  28ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﯽ
روﻧﺪ و دراﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺮ  39دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﭘﻮرﻧﻮ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد )2) .
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دور ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻌﻤﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺘﻨﺪ .آﻣﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﻮد
درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﻦ  8ﺗﺎ  16ﺳﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﭼﻬﺎرده درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻦ  7ﺗﺎ  17ﺳﺎل آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.ﺗﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ و
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﻮرﻧﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
اﻣﺎ آﻣﺎری در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﭘﻮرن.
ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺳﮑﺲ ﮐﻮدﮐﺎن
در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎل  2000-2001ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﻞ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ 83 ،درﺻﺪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﯿﻦ  6ﺗﺎ  12ﺳﺎل؛  39درﺻﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن  3ﺗﺎ 5ﺳﺎل و  19درﺻﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ)3).
ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺑﻮرک ،رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺎرﺷﺎل در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ 85 :درﺻﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﻞ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺧﻮد از ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ)4).
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر اداره زﻧﺪانﻫﺎی ﻓﺪرال آﻣﺮﯾﮑﺎ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺮ ﻣﺮد ﺑﺎ  30ﮐﻮدک ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن روی ﻣﯽآورﻧﺪ ﺧﻮد در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ)5 (.
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدان ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺮوز زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﻮرن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻮرن در دﻧﯿﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از
دو ﻧﯿﻢ ﺑﯿﻠﯿﻮن اﯾﻤﯿﻞ ﭘﻮرن دردﻧﯿﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺳﮑﺲ ،ﭘﻮرن و اﯾﮑﺲ اﯾﮑﺲ اﯾﮑﺲ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ واژهﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و واژه ﺳﮑﺲ ﻧﻬﻤﯿﻦ واژه ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺴﺘﺠﻮی آﻧﻨﺪ .

اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ از ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪی ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ﺳﺮچ  100ﻫﺰار واژه ﺟﺴﺖوﺟﻮی
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﭼﺎه و ﭼﺎﻗﻮ ﮐﺎﺑﻮس دوازده ﮐﻮدک
“ﻋﻤﻮ ﺷﻬﺮام ﻣﻨﻮ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮد ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻧﺎﺟﻮر ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺑﺪ
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﭼﺎﻗﻮش رو زﯾﺮ ﮔﻠﻮم ﮔﺬاﺷﺖ و اذﯾﺘﻢ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﮐﺎری ﺗﻮ ﻓﯿﻠﻢ دﯾﺪم ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪم وﮔﺮ ﻧﻪ ﺳﺮﻣﻮ ﻣﯿﺒﺮه ﻣﯽ ﻧﺪازه ﺗﻮ
ﭼﺎه ،ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ از ﻣﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺮﻓﺖ“
ﻣﺤﺴﻦ ﻧﮕﺎﻫﺶ را ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ دو اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮش را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻢ ورزﺷﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﺮد .او و ﯾﺎزده ﻫﻢ
ﺑﺎزﯾﺶ در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ در ﺗﻬﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﯾﺒﺮی“ ﻋﻤﻮ ﺷﻬﺮام ”ﺳﺮاﯾﺪار ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .
ﺷﻬﺮام ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮد ؛ ﮐﻪ در ﻧﻘﺶ ﺳﺮاﯾﺪار ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد .آﻣﺎری در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدک در اﯾﺮان در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﯿﮕﯿﺮی و
ﻣﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺷﺒﯿﻪ آن ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ،آﻣﺎری از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﮑﺲ ﺳﺎﯾﺒﺮی دراﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد .
از اﯾﻦ رو ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آﻣﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﯾﻦ ﺟﺮم راﯾﺎﻧﻪ ای ﮔﺰارش و ﮐﺸﻒ ﺷﻮد .ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار
ﺳﺎل  1388ﺑﺎ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪ ای ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  56ﻣﺎده و  25ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﺮاﺋﻢ از ﻟﻔﻆ“ ﮐﻮدک ”اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده وﻟﯽ در ﺑﻨﺪ“ د ”ﻣﺎده  ۸۲در ﻓﺼﻞ ﺻﻼﺣﯿﺖ،
“ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪ ای ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﺨﺎص ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ،اﻋﻢ از آﻧﮑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﺎ ﺑﺰه دﯾﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ”را در
دادﮔﺎه ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در اﯾﺮان ﻧﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺮم ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺣﻮزه ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻧﯿﺰ روﯾﮑﺮدی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰدر ﻣﺎده دو ﺧﻮد“ ﻫﺮ ﻧﻮع اذﯾﺖ و آزار ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﺑﻪ آﻧﺎن ﺻﺪﻣﻪ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ وارد ﺷﻮد ”را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﻣﺎده  6اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن“ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ،ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ ”ﻣﺘﺼﺪی ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﻣﻠﺰم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده را
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذی ﺻﻼح ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻋﺮﻓﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده را ﮔﺰارش ﻧﮑﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آن ﮐﻮدک را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﭘﯿﭽﯿﺪی از اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار داد؟ﯿﺎ ﻧﻪ.

ﭘﺴﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮان در ﻣﻌﺮض ﺗﺠﺎوز ﻫﺴﺘﻨﺪ
روﯾﺎ ﺗﺎﺟﯽ :ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺟﺎ ﺑﯽ ﭘﺮده از ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﮔﻔﺖ و از آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺮدان در اﯾﺮان ﺧﺒﺮ داد.
 900ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎوز در ﯾﮏ ﺳﺎل 40 .درﺻﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن زن ﺑﻮدﻧﺪ و  60درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮد.ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن زﯾﺮ  15ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
اﻏﻔﺎل ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .
ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻗﻠﯿﻤﺎ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ:آﻣﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ از اﯾﻦ آﻣﺎر اﺳﺖ.او ﮔﻔﺖ «:در
ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﺟﻮانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻟﻮاط را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻮﻻ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ ﭘﺴﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ».

وی ﮔﻔﺖ «:ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﻮاط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﻮل ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ».
او درﺑﺎره ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﻟﻮاط ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد «:اﯾﻦﻫﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺤﺪودﯾﺖ وﺟﻮد دارد و آﻣﻮزشﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ درﺑﺎره
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن داده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎﺑﻮ اﺳﺖ».
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر 10درﺻﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز در دﻧﯿﺎ ﻣﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﻣﺮدان در دوران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﻣﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در دوران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ از ﯾﮏ
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.از اﯾﻦ رو داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻮده و در درک ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺟﻨﺴﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ  44درﺻﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوزات ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاد زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا داﺷﺘﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻣﻔﺼﻞ درﺑﺎره ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ
در اﯾﺠﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﻦ ﺗﺮ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
اﮐﺜﺮاً درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و اﯾﻤﻨﯽ در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ آﯾﺎ واﻗﻌﺎً درﺑﺎره ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان
ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺟﺪی ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﯿﻢ؟
در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺘﻦ دﺧﺘﺮان
در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺎوز دﯾﺪن ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد در ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داد ﮐﻪ ﺳﮑﻮت و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻣﺎ در اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی دﺷﻮاری ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﺮ از ﻧﻨﮓ و ﺷﺮﻣﺴﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﻇﺮان ،رازداران ,ﯾﺎ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﺠﺎوزان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮادی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺘﯿﺰ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻨﺰوی از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ داده ﻫﺎ و آﻣﺎر ﺑﯿﺸﻤﺎری ﺧﻼف اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻫﺮ دو دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻟﺬا ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ای راﯾﺞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘﺠﺎوزان ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ،ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دوﺳﺘﺎن ،ﺑﭽﻪ ﻫﺎی دوﺳﺘﺎن و ﮔﺎﻫﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮدش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎﺷﺪ .دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ
اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺎﻟﺶ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻫﺪف ،اﻧﺠﺎم زود ﻫﻨﮕﺎم اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی دﺷﻮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
از ﺑﺮوز ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﺮد .اﮔﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺑﺎزﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﻋﻤﯿﻖ و ﻣﻮاﻧﻊ
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ از ﭘﯿﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه را رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی دﺷﻮار و ﺳﺨﺖ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻤﻦ ﺗﺮ ﺑﺎ ارزش ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻣﺠﺪداً ﺗﻌﺮﯾﻒ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ را آﻏﺎز و در آن درﺑﺎره ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ در ذﯾﻞ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ﺗﺠﺎوز را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ روﺷﻦ از رﺿﺎﯾﺖ آﻏﺎز ﮐﺮد.ﭘﺴﺮان ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ« ﺧﯿﺮ »ﻫﻤﯿﺸﻪ« ﺧﯿﺮ »اﺳﺖ.
ﺳﮑﻮت را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺠﺎوز -ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اداﻣﻪ ﻧﻨﮓ آن ﻣﯽ ﺷﻮد -ﺳﮑﻮت دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .ﺗﺠﺎوز درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ درﺑﺎره
ﻗﺪرت اﺳﺖ ،و ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻬﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ درﺑﺎه ﻧﺎﻇﺮان و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺠﺎوز را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان
ﯾﺎد ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدن درﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﭘﺴﺮان اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﺧﻄﺮی ﻓﻮری ﺑﺮای ﻓﺮدی وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه

ﺑﺮ دور ﺷﺪن از آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﻌﺘﻤﺪی ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ -ﻣﺜﻼً ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ،ﯾﺎ ﻓﺮد ذی ﺻﻼح دﯾﮕﺮی.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﻫﻤﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﻔﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﭘﺴﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ آن ﺑﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮز وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺮ
زﻧﺪﮔﯽ آن ﻓﺮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت درﺳﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻦ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎره ﺣﺪ و ﺣﺪود ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓﺮاد ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺗﯽ واﺿﺢ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺧﺸﻢ ،ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش و ﺳﺎﯾﺮ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺤﺘﻤﻞ در اﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت
را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
درﺑﺎره ﺗﺒﻌﺎت ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺪ و ﻣﺮزﻫﺎ را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .در ﻣﻮاﻗﻌﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺒﺎل ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰﮔﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﺳﺖ آﻧﻬﺎ.
ﻣﻨﺒﻊMagazine:

ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری
روﯾﺎﺗﺎﺟﯽ:روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر
90درﺻﺪ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 12ﺳﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ آﻣﺎر را ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدیﻓﺮﯾﺪ ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد  .آﻣﺎری ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺟﺰو ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ
ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ روز ﻫﺎ آﻧﻘﺪر اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ آﻣﺎر آن را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ  ،وﻟﯽ
آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺷﻬﺮ ،ﻘﺒﻼ  20ﺗﺎ  25ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎﻻ  9ﺗﺎ  12ﺳﺎﻟﻪ
داﺳﺘﺎن ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ،ﭽﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺪت  7ﺳﺎل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﻓﺤﺸﺎ از  28ﺳﺎل ﺑﻪ زﯾﺮ  20ﺳﺎل رﺳﯿﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻒ اﯾﻦ ﺳﻦ ﺗﺎ  13ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ﯾﻌﻨﯽ
در ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻘﺪر اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از راهاﻧﺪازی اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری از
دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری در ﺗﻬﺮان ﺧﺒﺮ داد  .دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .
ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان زﯾﺎدی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﺳﺎده ﻧﻈﯿﺮ اﺟﺒﺎر در ازدواج ،ﺗﻔﺎوت ارزشﻫﺎی ﺑﯿﻦ
ﻧﺴﻠﯽ ،ﻋﺸﻖﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻏﯿﺮه از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻌﺪ از ﻓﺮار اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﻓﺮادی ﭘﻨﺎه
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
رﺑﯿﻌﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ دﺧﺘﺮان ﺑﻌﺪ از ﻓﺮار ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ روی آورﻧﺪ دﯾﮕﺮ درﮔﯿﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﻮد ،اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﺗﺎ ﻣﺮز ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
وی راهاﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری را ﮔﻮﻧﻪای از ﺧﯿﺮ ﺟﻤﻌﯽ داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺮاﮐﺰی را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان
ﻓﺮاری ﺑﻪ آن ﻣﺮاﮐﺰ آورده ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آنﻫﺎ ،ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
رﺑﯿﻌﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ آﯾﺎ آﻣﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ از دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ،ﮔﻔﺖ :آﻣﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ از اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ؛
زﯾﺮا ﺗﻤﺎم دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  92ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻋﺪمﺗﻮﺟﻪ و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ،آزار و اذﯾﺖ و اﻧﻮاع ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺳﺮدی
رواﺑﻂ و ﮐﻢﻣﺤﺒﺘﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪن و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎرى از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﯾﺮان ،ﭘﺪﯾﺪه دﺧﺘﺮان ﻓﺮارى ،ﻧﻮﻋﻰ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ .ﯾﮏ
ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﻰ از ﮔﺮوهﻫﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎزﮔﺎر و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻰ ﺑﺎ آن در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ .دﺧﺘﺮان ﻓﺮارى ﮐﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و در اﺛﺮ
ﻓﺸﺎرﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ زﻧﺪﮔﻰ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪرﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻨﻰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﺮده و از ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪا ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و
ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺷﻬﺮى دﯾﮕﺮ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﺄﻣﻨﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﺎﻧﻪاى داﯾﻤﻰ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه دﺧﺘﺮان ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﻰ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻘﺮ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ،
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎى ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﻰ ،آزار دﯾﺪﮔﻰ ،رﻫﺎ ﺷﺪن از ﺳﻮى اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺧﺎﻧﻮاده و …روى ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﻰآورﻧﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﺮارﻣﻌﺎش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺧﻼف ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روی ﻣﯽآورﻧﺪ.
روزاﻧﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎى زﯾﺎدى ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﻰ و ﻧﯿﺮوى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺘﻰ ﻣﺒﻨﻰﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ دﺧﺘﺮﺷﺎن رﺑﻮده ﺷﺪه
اﺳﺖ ،از ﻣﺄﻣﻮران ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪهﺷﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ ،ادﻋﺎ دارﻧﺪ ،دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ اﻓﺮاد
ﺑﺰﻫﮑﺎرى آﻧﻬﺎ را رﺑﻮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻰﻫﺎى ﭘﻠﯿﺴﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮان ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه« دﺧﺘﺮان ﻓﻘﺪاﻧﻰ »ﻧﺎم
ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﮐﻪ دور از ﭼﺸﻢ ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻏﻤﺒﺎرى ﺗﻦ ﻣﻰدﻫﻨﺪ
ﺣﺘﻰ در ﺻﻮرت ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﭘﻞﻫﺎى ﭘﺸﺖﺳﺮ ،روى ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎى ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه دﺧﺘﺮان ﻓﺮارى ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎى روﺣﻰ ،ﺟﺴﻤﻰ و ﺟﻨﺴﻰ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ از
دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪرﻓﺘﺎرى ،ﺑﻰﺗﻮﺟﻬﻰ ،ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﻰ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺿﺮب و ﺟﺮح از ﺳﻮى واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎى ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻈﯿﺮ :ﻧﺎﻣﺎدرى ،ﻧﺎﭘﺪرى،
ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺣﺘﻰ در ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮارد از ﺳﻮى اﻗﻮام و آﺷﻨﺎﯾﺎن از ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﯾﺰان ﺷﺪه و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﻐﺮی اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻗﻮام و ﻣﺘﯿﻦ ﺧﻄﯿﺐزاده در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻠﯿﺲ زن در ﺳﺎل  92ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع« وﺿﻌﯿﺖ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن »ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از  33ﻧﻔﺮ از دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری  20-15ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺳﺮدی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ارﺿﺎء ﻧﺸﺪن
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮار دﺳﺖ زﻧﻨﺪ .ﻓﺮار ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ اﻧﻮاع ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ روﯾﺪادی ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻮن ﺿﺮب وﺷﺘﻢ وﻛﺘﻚﻛﺎرى ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮى در ﻓﺮار دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان از ﻣﻨﺰل
ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺨﺮبﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪاد زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻋﺎﻃﻔﻰ ،اﺧﺘﻼلﻫﺎى ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﺳﻮءﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ و ﺑﯿﻜﺎرى داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺧﺸﻢ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻓﺮاد
ﻣﺘﺠﺎوز ،ﺣﺘﻰ ﺑﻪ اﻋﻀﺎى ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.

زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﺘﻞ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
روﯾﺎ ﺗﺎﺟﯽ – روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر
”ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺸﺘﻤﺶ”
اﯾﻦ دﻓﺎع آﺧﺮ زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش را ﺑﺎ ﭼﮑﺶ ﮐﺸﺖ .ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ “:ﺣﻘﺶ
ﺑﻮد” ،ﯾﮏ ﻋﻤﺮ او ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﻦ  ،ﺑﻪ ﺳﺮش ﮐﻮﺑﯿﺪم” .
ﻗﺎﺿﯽ ﭼﮑﺸﺶ را روی ﻣﯿﺰ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﺣﮑﻢ را ﺧﻮاﻧﺪ “:اﻋﺪام”
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ زن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ“ ﺷﻮﻫﺮ ﮐﺸﯽ ” ﻧﯿﺴﺖ ،آﺧﺮﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ روزﻫﺎ آﻣﺎر ﺷﻮﻫﺮ ﮐﺸﯽ زﯾﺎد ﺷﺪه ،اﯾﻦ را ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﻀﻠﯽ ،ﻓﻌﺎل
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ  ،ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ” ﺣﻘﺶ ﺑﻮد  ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺸﺘﻤﺶ”.
اﯾﻦ روزﻫﺎ دﯾﮕﺮاﺧﺒﺎر زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺪ زﻧﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ .
ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﻀﻠﯽ ﺑﺎ درﺑﺎره ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻮﻫﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ زﻧﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای آن ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ،ﻗﺘﻞ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻗﺘﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺮدان
ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺪون ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺒﻠﯽ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ زن ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺮد در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای دوﺳﻮم ﺷﻮﻫﺮﮐﺸﯽﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ زن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﻃﻮل
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺶ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داری ،زاﯾﻤﺎن و ﺑﭽﻪ داری ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ
ﺧﯿﺎﻧﺖ روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ روﺣﯽ ﺑﺮای اوﺳﺖ و ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﻪ او ﻣﯽ دﻫﺪ
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ و داﺷﺘﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﺟﻨﺴﯽ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮع زن
وﻇﯿﻔﻪ دارد در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ و رواﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎﺷﺪ ،دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰه دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﻗﺘﻞ .ﭼﺮا ﮐﻪ زن
ﺧﻮد را ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺒﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ
زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﮐﺮده ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را از ذﻫﻦ ﺧﻮد ﭘﺎک ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از  ۰۱زن ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن را ﮐﺸﺘﻪ اﻧﺪ و در زﻧﺪانﻫﺎی اوﯾﻦ ﺗﻬﺮان و رﺟﺎﯾﯽﺷﻬﺮ ﮐﺮج ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ،ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ۹ .ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از ﻗﺘﻞ ﻫﻤﺴﺮانﺷﺎن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻫﺸﺖ
ﻧﻔﺮﺷﺎن ﺣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﺮا زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ؟
ﻓﺎﻃﻤﻪ دﯾﮕﺮ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎورد ،ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺳﻢ داد ،او را ﮐﺸﺖ و دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد .ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ “:دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدم ﭼﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ
دﺳﺘﺎﻧﺶ دﻣﺎﻏﻢ را ﺷﮑﺴﺖ”.
او در زﻧﺪان ﻋﺎدلآﺑﺎد ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .وﮐﯿﻞ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﺿﺎﯾﺖ اوﻟﯿﺎی دم را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ او اﻋﺪام ﻧﺸﻮد.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻮد ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از راه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻘﺶ را ﺑﮕﯿﺮد ،ﺧﻮدش دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ زد .ﻧﺴﺮﯾﻦ
اﻓﻀﻠﯽ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
او اﯾﻦ رﻓﺘﺎر زﻧﺎن را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :در اﯾﺮان راه ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه“ ﻗﺎﻧﻮن ”اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺜﻞ ”ﺣﻖ ﻃﻼق“ ”ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﭽﻪ ”و ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻃﻼق ﺑﺮای آﻧﻬﺎ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد و زﻧﺎن از ﯾﮏ ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻣﻦ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﮐﺸﯽ رواج ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.

از ﻧﮕﺎه اﻓﻀﻠﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی ﺑﻮدن ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ زن اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻼش ﮐﺮده ،و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻫﺸﺘﻢ از اﻣﻮال او را ارث ﻣﯽ ﺑﺮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﯾﮏ زن دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎن ﯾﮏ
ﻫﺸﺘﻢ ارث ﻫﻢ دوﺑﺎره ﺑﯿﻦ او و ” ﻫﻮو ”اش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﻮﻫﺮ ﮐﺸﯽ ﺑﺎ اﺟﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﺮد ﻫﺎ
اﮐﺮم در ﺧﺎﻧﻮادهای ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺰرگ ،ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ درآﻣﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش زن دﯾﮕﺮی ﮔﺮﻓﺖ ﻃﻼﻗﺶ داد و در ﺳﻦ
 ۰۲ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﭘﺪرش اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻋﺘﯿﻘﻪﻓﺮوﺷﯽ  ۵۷ﺳﺎﻟﻪ ازدواج ﮐﺮد.
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻮﻫﺮ دوﻣﺶ ،دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺶ را آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ داد .اﮐﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﺮای
ﮐﺸﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻮﻫﺮش را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .اﮐﺮم ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺎ ﭘﺎی ﭼﻮﺑﻪ دار ﻫﻢ رﻓﺖ :وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻗﻊ
ﻗﺼﺎص او ﻫﻢ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ .
ﭘﺮوﯾﻦ ذﺑﯿﺤﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ از آﻣﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎرﻫﺎی ﻗﺘﻞ ﻣﺮدان ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎﻧﺸﺎن در ۵۱اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮد ﮐﻪ  ۳۳درﺻﺪ زﻧﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻗﺘﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ ۲۲ ،درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن را ﮐﺸﺘﻪ اﻧﺪ و ۸۲درﺻﺪ در ﻗﺘﻞ
ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .
در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎن ﻫﻤﺴﺮ ﮐﺶ ﺑﻪ ﻣﺮدان در زﻧﺪان  ۱۲درﺻﺪ وﻣﺮدان  ۸۱درﺻﺪ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن زﻧﺎن  ۹درﺻﺪ وﻣﺮدان  ۵درﺻﺪ ودر
ﮔﻠﺴﺘﺎن ۶درﺻﺪ در زﻧﺎن وﻣﺮدان دو درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ۶۶ :درﺻﺪ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن را ﮐﺸﺘﻪ اﻧﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ۸۵درﺻﺪ ﻗﺼﺪ ﻃﻼق داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﻤﺴﺮ وواﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺸﺘﻪ واز ﺗﺮس ﺟﺪاﯾﯽ از ﻓﺮزﻧﺪ وﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮاز ﻣﺸﻘﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎب ﻧﯿﺎوردﻧﺪ وﺑﺮای ﺧﻮد ﭼﺎره اﯾﯽ ﺟﺰ ﮐﺸﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮ
ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ .
او ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ودر ﺗﺪاوم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ
ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد وﺑﺎرﻫﺎ آرزوی ﻣﺮﮔﺶ را ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .
ﭘﺮوﯾﻦ ذﺑﯿﺤﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﻋﺘﯿﺎد و وﺟﻮد ﻫﻤﺴﺮ دوم ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺻﯿﻐﻪ وﻗﻮع ﻗﺘﻞ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
ﺑﺮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﻗﺸﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻫﯿﭻ ﻧﺰاﻋﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ،
وﻗﻮع ﻗﺘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت “:ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدان ﻫﻤﺴﺮ ﮐﺶ ﭘﺲ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ،ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از ﻣﺮدان ﻫﻤﺴﺮﮐﺶ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ زﻧﺎن
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺣﺒﺲ ،اﻗﺮار ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ”.
ﭘﺮوﯾﻦ ذﺑﯿﺤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز از اﺳﺘﺤﮑﺎم و ارزش ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﻨﺖ زده ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺘﯽ وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ وﺿﺮب وﺟﺮح وﺗﻮﻫﯿﻦ وﺗﺤﻘﯿﺮ
ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد.
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺑﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﮐﻪ در آن اﺛﺮی از ﻣﻬﺮ وﻣﺤﺒﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﮑﺎن ﺑﺮوزﻫﺮﺧﺸﻮﻧﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﮐﺸﯽ وﺟﻮدارد.
ازدواج اﯾﺮاﻧﯽ  ،ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎن اﺟﺒﺎری
ﺑﻬﺠﺖ دراﻧﺘﻈﺎر ﺣﮑﻢ اﻋﺪام اﺳﺖ ،او ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮﻣﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ،ﺷﻮﻫﺮش را ﺧﻔﻪ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﮐﺸﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﭘﺮدازد و دو ﻋﺎﻣﻞ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ازدواج ﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد اﺟﺒﺎر اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .اﺟﺒﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﯾﺎ دل ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻣﺠﺮد ﻣﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺎﺧﺘﺎر ازدواج ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺒﺎر دارد ﻧﻪ اﺧﺘﯿﺎر
ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺒﺎری ﺷﺎﯾﺪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ زن ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻫﻤﺴﺮش ﺟﺪا ﺷﻮد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﺴﺮﮐﺸﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ و ﺳﺨﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ آﻣﺎر داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب آزاد ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از زن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ
از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺒﺎری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ ازآﻧﻬﺎ رواج ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ دارﻧﺪ
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﮔﺮاﯾﺶ زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ را در ﺣﺎل رﺷﺪ داﻧﺴﺘﻪ و اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :اﯾﻦ اﻣﺮ دﯾﺮ ﯾﺎ زود در
زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺗﻨﺎﻗﺾ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪو زﻧﺪﮔﯽ زن ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ زﻧﺎن دو راه ﭘﯿﺶ رو دارﻧﺪ .ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
اززﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن ﺧﻼص ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﺬرﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ زن و ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ اش ﺑﺮای وﺻﻠﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮ
را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دروﯾﺶ ﭘﻮر :در اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی زن ﺳﺘﯿﺰی در اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده وﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ،ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮت ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،
ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ و… .ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ زﻧﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .
او ﮔﻔﺖ :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اول در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮد رااز زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺒﺎری ﺧﻼص ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻧﺸﺪ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت دارﻧﺪ و اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ از ﻃﻼق و ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﮐﺸﯽ ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳﺘﯿﺼﺎل در رﺷﺪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی دارﻧﺪ.

