در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﺎﻣﺎی ﻣﺎﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎدر و
ﮐﻮدک ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد
»ﮐﻨﺪ.ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک ﻣﻦ را ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽ«  ،ﻣﺎﻣﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن:ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﺷﻬﺰادی
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﮏ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
 ،ﻣﺎﻣﺎی ﻣﺎﻫﺮی ﮐﻪﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﺷﻬﺰادی ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ ﻫﻤﺖ زﻧﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﺮاﻗﺒﺖ
ای ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ« ﮔﻮﯾﺪ (:اﺳﺖ ﻣﯽSBAﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﺷﻬﺰادی  30ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ) – ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻗﺼﻮر ﺳﻮم دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2014در ﻣﻨﻄﻘﻪ
در اﯾﺎﻟﺖ ﻗﺼﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻧﺪاﻧﭙﻮرا  .او در روﺳﺘﺎی»ﻟﺬت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک ﻫﺮ دو ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻨﺪ.ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﭘﻨﺠﺎب

ﻣﺎﻣﺎی ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻋﻼﻣﺖ روی دﯾﻮار ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﺷﻬﺰادی در اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﺎب ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻣﯽ«ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﮑﺲ:
»ﻣﺤﻠﯽ
داﻧﻨﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد .اﻓﺮاد ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﻣﺎﻣﺎی آﻣﻮزش دﯾﺪه و ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻔﺎوت« ﮔﻮﯾﺪ:ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﻣﯽ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی دوران ﺑﺎرداری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز آﻧﺎن را اداره ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن وﺿﻊ ﺣﻤﻞ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از
»ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﻗﺮاردﻫﻨﺪ .ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده وﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮای ﻧﻮزاد و ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﯾﮏ روز ﮐﺎری ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ روز ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺎدران در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ از
ﺷﺪه و ﻧﻮزادش ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن اراﺋﻪ رود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدری ﺗﺎزه ﻓﺎرغزاﯾﻤﺎن آﻣﻮزش دﻫﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺪم زﻧﺎن ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺎری ﻣﯽ
دﻫﺪ .او ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر و اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت او ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﻧﻮزاد ﯾﺎ ﻣﺎدر در
اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه
ﻣﻦ دو ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭘﺪرم ﻓﻮت ﮐﺮد .ﻣﺎدرم ،ﻣﻦ و ﺧﻮاﻫﺮم را« ﮐﻨﺪ:ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﺷﻮارش در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازد و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ
ﺑﺎ ﭘﻮل ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮک زدن ﭘﺎرﭼﻪ در ﻣﯽآورد ﺑﺰرگ ﮐﺮد .ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرم در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ او ﻣﺎ را ﺑﻪ
»ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﻨﮑﻮر رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺎ درﺳﻤﺎن را ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ .ﺧﻮاﻫﺮم ﯾﮏ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻣﺎ.

ای ﺧﻮد ﮐﻤﮏﻫﺎی ﮐﻠﯽ دورهﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ در ﺣﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻧﺪه« ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﮑﺲ:
»ﮐﻨﺪ.
ای ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ.ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ 18ﻣﺎﻫﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻣﺎ در ﺳﺎل  2012ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﯾﮏ دوره
اﯾﻦ دوره در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺼﻮر اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮش ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﻣﺪ .او ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻫﻤﺴﺮش و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮاﻧﺴﺖ دوره را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻣﺎی آﻣﻮزش دﯾﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ اداﻣﻪ دارد.
»ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ«
ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﺎﻣﺎﯾﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺪﯾﺪهای ﮐﻪ  25ﯾﺎ  30ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪه ،از دﯾﺪ ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﺗﻔﺎوت
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد.
ﻣﺎدرم ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم ﯾﮏ ﻣﺎﻣﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ زاﯾﻤﺎن ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ .او ﮐﻼ از« ﮔﻮﯾﺪ:او ﻣﯽ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭼﯿﺰی ﺳﺮش ﻧﻤﯽﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺎدرم دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﮐﻤﯽ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ از ﺑﺨﺎری ﺑﯿﺮون آورده و روی زﻣﯿﻦ
ﻣﯽرﯾﺰد و ﻣﻦ را آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآورد .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﻣﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺿﻌﯿﻒ از دﺳﺖ ﻣﯽرﻓﺖ
»ﮐﻨﻨﺪ.اﻣﺮوزه ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽ

»ﮐﻨﺪ.ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ او آﻣﺪه اﺳﺖ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽ« ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﮑﺲ:
ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن  10روﺳﺘﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺼﻮر ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ای ﻣﺤﺒﻮباش ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺮهﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﺧﻮب و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻣﺎی آﻣﻮزش دﯾﺪه
اﺳﺖ و زﻧﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ای از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،ﺣﺮارت ﺑﺪن و اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت آﻧﺎنﮐﻨﻢ و ﺳﺎﺑﻘﻪای زﻧﺎن ﺑﺎردار را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر دوره« ﮔﻮﯾﺪ:او ﻣﯽ
را ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪ را از اول ﺑﺎرداری ﺗﺎ زﻣﺎن وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺧﻮب ﻧﮕﻪداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺘﻮان ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن را ﺑﻪ

ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد اراﺋﻪ داد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ
آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرداری و وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺎﻣﺎﻫﺎی آﻣﻮزش
دﯾﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ دور اﻓﺘﺎده و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در ﺳﺎل  2005ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﺎب و ﺷﺮﮐﺎی آن در اﯾﺠﺎد
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻼسﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی روﺳﺘﺎﻫﺎی دور اﻓﺘﺎده ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .ﻫﺪف ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺟﻮان،
ﮐﺎر را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮد ،ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﺮدم آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ.

»ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎردی ﺑﺎ ﻧﻮزادش ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ «.ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﮑﺲ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن آن را ﺑﻪ ﺳﺮ« ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻓﺘﺮ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،دﮐﺘﺮ ﻃﺎﻫﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﺎ ﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ .در اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﺎب ﺑﯿﺶ از  5000زن ،ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﺪهاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮد در ﺣﺎل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺎﻻی ﮐﻮدﮐﺎن و
»ﻣﺎدران در ﺣﯿﻦ ﺑﺎرداری و ﭘﺲ از آن را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﮔﻮﻓﺘﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .ﻣﺎاﮔﺮ ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎع در ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﻧﺴﻞ« ﮔﻮﯾﺪ:او ﻣﯽ
»ﺷﻮد.ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻓﺮد داده ﻣﯽ
http://www.unicef.org/infobycountry/pakistan_78038.htmlﻣﻨﺒﻊ:

ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﺳﻼم

ﻋﮑﺲ :ﺟﻢ ﻧﯿﻮز
ﺳﻨﻦ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج در اﺳﻼم 1.
ﯾﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎم »ﻣﯿﺜﺎق« ﺷﻮد .ﻗﺮآن از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮانازدواج در اﺳﻼم ﻣﺮاﺳﻤﯽ اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮار دادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮد و زﻧﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد .در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺗﻨﻬﺎ داﻣﺎدﻣﺤﻠﯽ اداره ﻣﯽ »ﻗﺎﺿﯽ« ﻣﺮاﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ »ﻧﮑﺎح« ﺑﺮد )ﻧﺴﺎ  .(4.4ازدواج اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎﻣﯽ
دارﻧﺪ .ﺳﭙﺲدر ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻈﻮر دارﻧﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ازدواج اﺑﺮاز ﻣﯽ ﻋﺮوس و دو ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ای از ﺳﻮیﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻗﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻗﺮارداد ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
اﻧﺪ ،ﺷﻮﻫﺮﺗﺮ ﺷﺪهﮐﻨﻨﺪ .در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪرن ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽو ﺷﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ »وﻟﯿﻤﻪ« در ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد و ﺑﺎ ﻫﻢﺑﻌﺪ از آن ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ زﻧﺶ ﻣﯽ
ﻣﺮد را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ .ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زن ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺟﺎزه دارد ﺧﻮد ،زن ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ و ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﭘﯿﺶ از ﻗﺮار دادرﯾﺰی ﻣﯽﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﻢ ازدواج ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوزدر ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ازدواج ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ زن ﺳﺎﻟﺨﻮرده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده دﺧﺘﺮﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ
ازدواج را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﮔﺎمﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ
ﻫﺎ ،ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎقﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻨﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از دوﺳﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺪر دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
) ، 131ص.اﺳﻼم )ﺗﺮﯾﺘﻮن،
ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﻦ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ازدواج ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد
ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرتﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽاﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺪﻫﺪ )ﻧﺴﺎ  .(4.4ﻣﯿﺮان ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه
اﻃﻼق ،ﻣﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﭘﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ.
و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ زﻧﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی زن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ زن ﮔﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،آن را ﭘﺲ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ .آﯾﺎ
)ﻧﺴﺎ  (4.20ﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﺗﻬﻤﺖ و اﻋﻤﺎل ﻏﻠﻂ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ؟ﻣﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺷﺎنﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮآن ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ازدواج ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ازدواﺟﺸﺎن ﺑﺎ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ) .اﻟﺒﻘﺮه (2.221
اﻣﺎ ازدواج آﻧﺎن ﺑﺎ زﻧﺎن اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﻬﻮدیﻫﺎ ،ﻣﺴﯿﺤﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﺮ دﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ
ﻣﺪون ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﺳﻮره اﻟﻤﺎﺋﺪه (5.6
ﭘﺮﺳﺖ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﮐﻪ ازدواج ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺖ
ﻋﺮب ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻮﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ )اﻫﻞ ﮐﺘﺎب(دﯾﻦ

) ، 506ص.دﯾﻦ اﺳﻼم ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ زﻧﺎن اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ازدواج ﮐﻨﻨﺪ) .ﻋﻠﯽ،ﻧﯿﺴﺖ .اﻓﺮاد ﻣﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺣﺪﯾﺜﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ را ،ﭘﯿﺶ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ،ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ:
اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺟﺎزه« ﮔﻔﺖ:ﺷﺪ ،او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ در ﻣﻮرد ازدواج ﺑﺎ ﯾﮏ زن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﯾﺎ ﯾﻬﻮدی ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﻧﺎﻓﯽ ﻣﯽ
داد ﺗﺎ ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﺎدت او ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ از اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ در ﻫﻨﮕﺎم دﻋﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
 155).ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری ،ج  7ص «.ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﻼم اﻟﻠﻪ اﺳﺖ.در دﻋﺎ؛ زن ﻣﯽ ﺑﻌﺪ؛
در ﻫﺮ ﺣﺎل ،زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ زﻧﯽ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮد و ﺷﻮﻫﺮش ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪرﻳﺎل آن زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد اﻧﺪﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﺳﻼم زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ.
ﻗﺮآن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﯿﻞ ،ازدواج ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺰدﯾﮏ را ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) .اﻟﻨﺴﺎء  (4.23ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮره ﺷﻮﻫﺮ را رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ و از زن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﮕﻬﺪاری از ﺧﺎﻧﻮاده و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻣﺮد ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺮدان ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن و ﻧﮕﻬﺪاران زﻧﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن )ﻗﺪرت( داده اﺳﺖ و )ﻣﺮدان( آﻧﺎن را در ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ) .ﻧﺴﺎ (4.34
ﻣﺘﻌﻪ )ﺻﯿﻘﻪ( ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ 2.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﻼم ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﺳﻼم ﻣﯽﺷﻮد ،ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در اﺳﻼم ﺷﯿﻌﻪ
ﻗﺮنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﻣﺎ در اﺳﻼم ﺳﻨﯽ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦای ﻣﺤﺪود از ﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺑﺮای دوره ﻣﻮﻗﺖ ازدواج
ﮔﺬاری اﺧﻼﻗﯽﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻟﮑﻪ ﺑﺮ روی ﻗﺎﻧﻮن »ﻣﺘﻌﻪ« ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ازدواج ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯿﺎن در ﻋﻤﻞ
) ، 119ص.ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎدداﺷﺖ آﯾﻨﺪ) .ﻫﯿﻮز،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻬﻦ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎب دل ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺮار داد ازدواج
ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن آن را ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺮای ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد آزاد ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
 ،ص.ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ دﻣﻮﻣﺒﺎﯾﻨﺰ – ،داﻧﺴﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن آن ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ) .ﮔﺎدﻓﺮویرا ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ
)133
ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﯾﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ را ﻏﯿﺮ« ﺷﻮد ﮐﻪ در آن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪﺳﻨﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﻣﯽ
ﻫﺎﺟﺎ اﺷﺎره ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و آزادیدر اﯾﻦ )» (5.90ﻣﺠﺎز ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ اﻓﺮاط ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا اﻓﺮاط ﮐﺎران را دوﺳﺖ ﻧﺪارد
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖاﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ
اﺟﺎزه اﯾﻦ ﮐﺎر را داده اﺳﺖ.
 ،ج،2 .ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا )ص( ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﻗﺮار ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﻢ «) .ﺳﻼﻣﻪ ،اﻻﮐﻮا و ﺟﺎﺑﺮ .ﻋﺒﺪﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ:
ص.(706.
راﺑﯽ ﺻﺒﺮا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ« دﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖﺑﺮد و اﺟﺎزه ازدواج ﻣﻮﻗﺖ را ﻧﻤﯽﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﮐﺎﻣﻼ زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ
)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ج» ،2 .ﭘﺪرش ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا )ص( ﺑﻮد ،از وی ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ازدواج ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ
»اﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪﻧﺪ.ﻫﺎﯾﯽ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدهﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ازدواجص (707 .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را ﻣﯽ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ازدواج ﻣﻮﻗﺖ را داده«ﺑﻪ ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  :ﺻﺒﺮا اﻟﺠﻮﻫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﻮل ﭘﺪرش ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺒﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا )ص( ﺑﻮد ﮔﻔﺖ
ﺑﻮدم اﻣﺎ اﻟﻠﻪ آن را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺎﻧﯽ دارﯾﺪ ،آﻧﺎن را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دادهاﯾﺪ
ج ،2.ص (707.ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ( )».ﻣﻬﺮﯾﻪ( را از آﻧﺎن ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ
ص .ﻣﻮﻃﺎ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ( »ﮐﺮد .ﻣﻤﻨﻮع ﺧﯿﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا )ص( ﻣﺘﻌﻪ و ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮ را در روز ﺟﻨﮓ« ﮔﻮﯾﺪ:ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻃﻠﯿﺐ ﻣﯽ
)240
را ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه »دﻣﻮﻣﺒﺎﯾﻨﺰ – ﮔﺎدﻓﺮوﯾﺪ« ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻪ در اواﯾﻞ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ

داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در دوران ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ ،زﻧﯽ ﻧﺰد او رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﻓﻼن ﻣُﻌﺮّب زﻧﯽ را ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻼ آن را ﺣﺮام ﮐﺮده ﺑﻮدم ،اﮐﻨﻮن دﺳﺘﻮر ﺳﻨﮕﺴﺎرش را ﺻﺎدر« ﺣﺎﻻ زن ﺑﺎردار اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ
اﻧﺪ ﺗﺎﻫﺎﯾﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻮدهﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ اﻓﺮادی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ازدواج)ﻣﻮﻃﺎ اﻣﺎم ﻣﺎل( .داﺳﺘﺎن »ﮐﺮدمﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞآﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽرا ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ درﺳﺖ ﻧﻤﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ازدواج زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ
را ﺗﺎ ﻧﺒﺮد ﺧﯿﺒﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻋﻤﻞ ﻃﻼق در اﺳﻼم 3.
در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﻮ داود ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﺮدان آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻃﻼق ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ.
 ،ص(191 .دﯾﻦ اﺳﻼم ﻃﻼق ﻣﺒﺎح اﺳﺖ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺧﻮدداری ﮐﺮد) .ﮐﻼﯾﻦ،
ﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺮ راهداﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻊﻃﻼق را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﻗﺮآن ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪﻗﺮآن در دو ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻮرد ﻃﻼق ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺻﻮرت اﻟﻄﻼق آن ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در
ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ .اﮔﺮ زﻧﯽ را ﻃﻼق ﻣﯽدﻫﯽ ،او را در دوره ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮد ﻃﻼق ﺑﺪه و اﯾﻦ دوره را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﻦ .و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺘﺮس .و آﻧﺎن را
ﻓﺤﺸﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از آﻧﺎن ﺳﺮ زده ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪا ﺷﺎن ﺑﯿﺮون روﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻧﮑﻦ و ﺧﻮد آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻧﻪاز ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮔﺬارده اﺳﺖ .و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﺪا را ﺑﺸﮑﻨﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﻪ روح ﺧﻮد ﻇﻠﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪا
ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد) .اﻟﻄﻼق (65.1
ای ﻣﺸﺨﺺ وﺟﻮداﻣﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد .ﺑﺎﯾﺪ دوره ) .19 8-9ﭘﺲ ﻃﻼق در اﺳﻼم آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ )ﻣﺘﯽ
ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻃﻼق ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻮد .ﺷﻮﻫﺮ ﮔﯿﺮد )اﻟﺒﻘﺮه (228 .2ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ در دورهﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﻋﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﺑﺮای ﻃﻼق زن اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻋﻤﻞ ﺟﺪا ﺷﻮد .زن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ را ﭘﺲ از آن ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد
ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ او ﺑﺎردار اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.
ﻃﻼق روﻧﺪﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوران ﻋﺪه ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ دوره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد و
ﻃﻼق ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن واﻗﻌﯽ اﯾﻦ دوره ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ دوره زن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ
ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ،زن دﭼﺎر ﯾﮏ ﻧﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮد .وﮔﺮﻧﻪ در ﻇﺎﻫﺮ زن و ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ
و اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺮآن ،اﻟﻠﻪ راه ﺟﺪﯾﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ
ج ،29 .ص (62.دﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ» ،ﻣﺤﻤﺪ و ﻃﻼق در اﺳﻼم در ﻗﺮآن« روﯾﺸﺎن ﺑﮕﺬارد) .ﺑﻞ
و زﻧﺎن ﺧﻮد را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺎوی رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ) .اﻟﺒﻘﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در دوران ﻃﻼق ﺑﺴﯿﺎر دﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪﻗﺮآن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺮدان ﻣﯽ
 (2.231آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﺎن را آزار ﺑﺪﻫﻨﺪ و زﺧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﺟﺎزه ازدواج ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﺸﺎن را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺪﻫﻨﺪ) .اﻟﺒﻘﺮه  .(2.232ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎرﮐﻪ ﯾﺎ زﻧﺎ ﺑﺎﯾﺪ اول ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎدر ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.ﻧﺼﺎﯾﺢ دﻗﯿﻖ ،ﻗﺮآن ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﻃﻼق در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻃﻼق دادن دارد .ﺳﮑﻮت ﻗﺮآن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺶ ﮔﺮان را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ دﻟﺶ ﺧﻮاﺳﺖ زن را ﻃﻼق دﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻣﺮد ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮای ﻃﻼق ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد زﻧﺶ را ﻃﻼق دﻫﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ اﻣﺎ ﺑﻪ زن
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺷﺪﯾﺪی در ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﻣﺮﺗﺒﻪ زن در اﺳﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺪاﻟﺘﯽﺑﻪ دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﺑﯽ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
 ،ص(121.ﭼﺎرﭼﻮب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم )ﻟﯿﻮای،
ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺪﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ« ﻋﺎﻟﻤﺎن اﺳﻼم ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
 ،ص(551.دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﮕﺬارد ،ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﻼق در اﺳﻼم اﺳﺖ) .ﻋﻠﯽ ،زﻧﺶ را ﮐﻨﺎر
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اداﻣﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ ،ﻣﺜﻼ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﮔﻢ ﺷﺪه و ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ
در آن ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زن ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﮔﺮود و ﺷﻮﻫﺮش ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯽ اﺳﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻼق ﺣﻖ ﻣﺮد اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط دﺳﺖ ﺑﻪ آن زد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﺳﺖ و ﺣﺴﺎس ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ :واﭘﺲ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺨﺼﻮص در اﯾﻦ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ زن ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮانواﭘﺲ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ازدواج ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻨﻔﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ و

ﻣﺮد ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﻨﻪ ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻫﺎ،از ﻫﺮ راه دﯾﮕﺮ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻨﯽ ﯾﺎ ﭼﻪ از راه ﻗﻀﺎﯾﯽ دﻫﻨﺪ،ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻼﻗﯽ را ﻧﻤﯽ ﺑﺮای
ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮد اﻧﺪ ،از آن ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺘﺮ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ازدواج ﺑﺮای ﻣﺮد ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی و رﺳﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ زن ﺧﻮد را
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد .ﭘﺲ زن ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻼق ﺧﻮد را از او ﺑﮕﯿﺮد
ﻣﮕﺮ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺮد اﺟﺎزه آن )ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻟﻄﻼق( را ﺑﻪ زن ﺑﺪﻫﺪ .زن از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد اﺳﺖ .زن ﺣﺘﯽ اﺟﺎزه ﻃﻼق از
دادﮔﺎه را ﻫﻢ ﻧﺪارد ،ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ زن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ
ج ،41.ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﯾﻌﺖ  5ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد) .اﻧﺪرﺳﻮنازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻤﺎری وﺣﺸﺘﻨﺎک و واﮔﯿﺮداری دارد
ص.(271.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح از ﻃﻼق ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﻣﺮد داده اﺳﺖ و ﻧﺼﺎﯾﺤﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮدان اﺳﺖ و اﺳﻤﯽ از
زﻧﺎن ﻧﻤﯽرود.
ﻗﺮآن ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﻃﻼق دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان آن را درک و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ:
ﭘﺲ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺮد زن ﺧﻮد را ﻃﻼق داد )ﺑﺪون ﺑﺮﮔﺸﺖ( )ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ( ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن زن ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آن زن ﺑﺎ ﻣﺮد
ﺗﻮاﻧﺪ دوﻫﺎی ﭘﯿﺶ از آن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽدر آﯾﻪ دﯾﮕﺮی ازدواج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮد دوم ﻧﯿﺰ او را ﻃﻼق داده ﺑﺎﺷﺪ) .اﻟﺒﻘﺮه (2.230
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ازدواج ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪﺑﺎ او ازدواج ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﻤﺎ از اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎر ﺑﺎ زن ﺧﻮد ازدواج ﮐﻨﺪ و ﺑﺎز
ﻫﺪف اﯾﻦ آﻣﻮزه ﺑﻪ روﺷﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ داﺋﻤﺎ زن ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ازدواج ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻗﺒﻠﯽ ازدواج ﮐﻨﺪ.
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎ زﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن ﺑﺮای زن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﻨﺪ ،از ﻃﻼق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻞ
ﺣﺪﯾﺜﯽ در اﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ زن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد وارد ازدواج دﯾﮕﺮی ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎن ازدواج اول را دوﺑﺎره از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد.در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ
ﻣﻮرد ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﺴﺨﺮه و ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ از آن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻮد:
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی زﻧﺶ را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ او را ﻃﻼق دﻫﺪ ،ﺳﻪ ﺑﺎر ﻃﻼق داد .زن ازدواج دﯾﮕﺮی ﮐﺮد و او ﻧﯿﺰ او را ﻃﻼق داد.
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ اولﻣﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﯿﺮ ،او ﺗﻨﻬﺎ« ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ اوﻟﺶ ازدواج ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺟﻮاب داد:ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ او ﻣﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪه
ج ،7.ص (136.ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری( ».ﺑﺮﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ دوم ﻋﻤﻞ ازدواج را ﺑﺎ او اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ اول اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ازدواج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺶ را ﻃﻼق داده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ،
ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﺮای ازدواج ﻣﺠﺪد ،زن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ازدواج ﮐﻨﺪ .ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻼق اول زﻧﺶ را ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﮐﻨﺪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮد ﻣﯽ
راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ »ﺗﻮ را ﻃﻼق دادم «ﻧﺎم اﯾﻦ را ﻃﻼق ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ:
ص (122 .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل دﺷﻮار ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی اول ﺑﺎ زن ازدواج ﮐﻨﺪ) .ﻫﯿﻮز ،ﺷﻮد،ازدواج ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺎ ﻧﺨﻮرد .در واﻗﻊ اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای دوﺑﺎره اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ،ﺳﻮء ﻇﻦ ﯾﺎ ﺗﺎﺳﻒ ﻫﺮ دو ﻃﺮف
داﻧﺴﺖ) .ﻣﺘﯽ  (5.32دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪﻣﯽ »زﻧﺎ« ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ آن رارﺳﺪ ﮐﻪ زن را وادار ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﻣﯽﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎی دﯾﮕﺮﻫﻤﯿﻦ در ﮐﺘﺎب ای ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ او ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.او ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ واﻗﻌﯿﺶ ﺑﺎز ﮔﺮدد ،ﺑﺪون زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ
ﻧﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ دوم« )ج ،2.ص (730.ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻔﺖ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در
 ،اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻮﻫﺮ دوم او را ﻃﻼق داده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ»ﺷﯿﺮﯾﻨﯿﺶ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد اول ﻧﭽﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ
را ﺑﮕﯿﺮد .دﻫﺪ ﻫﺮ روز ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ اول را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺟﻠﻮی
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﮏدر ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺜﻼ در ﻣﮑﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﯿﻦ ،ﻣﺜﻼ در ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﻃﻼق ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﺴﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ازدواج ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻣﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارد.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ اﺳﻼم – ﺣﺪود 4.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺧﺒﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮع را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮآن
از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻼق ﺑﺮای زﻧﺎ ﯾﺎ ﺑﺮﯾﺪن دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺮای دزدی دوﺑﺎره
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ .اﺧﺒﺎر اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮدان ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ .در
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻟﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯽ دزد اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﻪ دﺳﺘﺶ را ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﯾﺪن ﺑﯽ ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ
ذﻫﻦ ﺧﻮد ،ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻗﺮآن ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را آﯾﻨﺪ ،اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا ،دراﻋﻤﺎل ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد دﻧﯿﺎ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻼم زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽرود .ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺧﯿﺮ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
دزدی ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪن دﺳﺖ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،زﻧﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ،ﻣﺸﺮوب ﺧﻮردن ﺑﺎ  80ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق و ﻏﯿﺮه .ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺪود
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻋﻠﻤﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﺷﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﻼم ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن
ص (126 .اﺳﻼم:از دﯾﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ) .ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻠﯽ؛

ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺮدان اﯾﻦاﺟﺮای ﺳﻨﺖ ،دﯾﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ  100ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺑﺨﻮرﻧﺪ )اﻟﻨﻮر  (24.2و در دﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺎﮐﺎرانﻗﺮآن ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ
ﻣﺠﺎزات را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﺠﺎزات ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای زﻧﺎ ،ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪن اﺳﺖ .در
ﻣﻮرد دزدی ،ﻗﺮآن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺮﯾﺪن دﺳﺖ و ﭘﺎ را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ:
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دزد ،ﭼﻪ زن و ﭼﻪ ﻣﺮد ،در راه ﺧﺪا ﻣﺜﻼ )دﺳﺖ( او را ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﺮت از ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺮای ﺟﺮم آﻧﺎن ،و ﺧﺪا ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ.
)اﻟﻤﺎﺋﺪه (5.41
در ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﺷﯿﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ» ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺮای دزدی ﺑﻪ اﻧﺪازه رﺑﻊ دﯾﻨﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ .دﺳﺖ دزد« ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا )ص( ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﯾﺪﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽ
ج ،3.ص(907.
ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺮده ﻣﺎل ارﺑﺎﺑﺶ را ﺑﺪزدد ﻧﯿﺰ و دﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم دزدی ﮔﯿﺎه ﯾﺎ ﻣﯿﻮه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮد .ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪﺳﺎﯾﺮ ﺳﻨﻦ ﻣﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﯾﺪن دﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل دزدی ﮐﻤﺘﺮ از رﺑﻊ دﯾﻨﺎر ارزش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ داراﯾﯽ اش ﻣﺎل ارﺑﺎب اﺳﺖ .ﺑﺪﻫﺪ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺧﺸﻦ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺳﻨﺖ در
آورده ﺷﺪ و دزدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا )ص(« ﮐﻨﺪ.ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﺒﯿﻌﺖ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ
دﺳﺘﺶ را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ او دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺮﯾﺪه را از ﮔﺮدن او آوﯾﺰان ﮐﻨﻨﺪ) .ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود ،ج ،3.ص (1230.او ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه .ﺑﯿﺶ از  2000ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ آوﯾﺰان ﺑﻮد دوره ﺑﮕﺮدد .ﺑﻮد
)ﯾﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ »ﻗﻮاﻧﯿﻦ ژوﺳﺘﯿﻨﯿﻦ« رﺳﺪ وﻟﯽﺷﻮد ،ﺑﺮﯾﺪن دﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽدزدی ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪن اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ
ﻣﺪﻧﯽ( ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﻣﺠﺮم ﻣﻌﻠﻮل ﺷﻮد ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ دزدی ،ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺨﺴﺘﺶ ﻓﻘﺮ اﺳﺖ ،در اﺛﺮ ﻣﻌﻠﻮل ﺷﺪن ﻓﺮد ﺗﺸﺪﯾﺪ
ص (150.ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻗﺮآن ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ) .ﺳﯿﻞﺷﻮد و ﻓﺮد ﻧﻤﯽﻣﯽ
ﺗﺮ و ﺑﺎ ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻤﯽدر ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﻋﺎﻗﻞ »ﺣﺪود« ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر
در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮات ﭘﺲﮔﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻨﺪ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮع در اﺳﻼمﻏﺬاﻫﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ 5.
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﯿﻦ ﻏﺬاﻫﺎی ﺣﻼل )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آزاد از ﻣﻨﻊ( و ﺣﺮام )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه( ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﻏﺬا ،ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﺎﻫﺖ وﺟﻮد دارد:
او ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮدار ،ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻧﺎم ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ و ﺑﺪون
ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ) .اﻟﺒﻘﺮه (2.173او ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه ]اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﺨﻮرد[ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﺪون ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯽ و ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ) .اﻟﻤﺎﺋﺪه  (5.99ﻏﺬاﻫﺎی ﺣﺮام ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺣﺘﯽ
) 10 9-16ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ )اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اوﻟﯿﻪ ،ﭘﯿﺶ از ﻧﮕﺎه آزادی
اﻧﺪازد ﮐﻪ آﯾﺎاﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ »اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  «15.18ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪای از ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک ،ﺳﺎﯾﺮ ﻟﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﺷﺒﯿﻪ
ﻣﺤﻤﺪ در ﺗﻔﮑﺮات در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺖ ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و اﺳﻼم اﯾﻨﻘﺪر ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ؟ )وات
ص (200.ﺣﺘﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻼل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺸﺘﻦ ﺣﯿﻮان ﻧﺎم ﺧﺪا ﺑﻪ زﺑﺎن آورده ﺷﻮد) .ﻣﺎﺋﺪه  (5.5ﺗﺴﻤﯿﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
)ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ رﺣﯿﻢ( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺣﯿﻮان اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﺬای ﺳﺎﯾﺮ اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﻼل
اﺳﺖ و ﻫﺮ دو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دور ﻣﯿﺰ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻏﺬا ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻏﺬای ﯾﻬﻮدﯾﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﻧﻘﻞ ﻗﻮل
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮارﺗﺸﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻏﺬا ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎﮐﯿﺰه اﺳﺖ و ﺧﻮردن آن ﺣﻼل .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد او ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
ص (113.ﻗﺎﻧﻮﻧﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮآن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﻢ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدار ،ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک) .راﺑﺮﺗﺲ
و ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﺧﻮردن ﻏﺬا ﻧﯿﺰ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮔﯿﺮدﻗﺮار ﻣﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺴﻤﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻏﺬا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﮕﻮﯾﺪ.
»اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ« ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﺎ »ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ« ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮرد ﮐﺮد ﻫﺎ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﻏﺬا ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ وﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

ص (601 .دﯾﻦ اﺳﻼم ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ) .ﻋﻠﯽ
»آﯾﻨﺪﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺖ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ« وﻟﯽ در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻏﺴﻞ وﺳﻮاس در ﻣﻮرد ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ
)ﻣﺘﯽ  (15.2ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﺷﻮد.ﻣﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ وﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ای ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮدن)ﻋﺒﺮﯾﺎن  (10.1و ﺳﺎﯾﻪ
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺮاﻣﻨﺪ .ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻗﺮآن در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺒﻮد و ﻓﻮاﯾﺪی در اﻧﺪﮐﯽ ﺷﺮاب ﻣﯽدﯾﺪ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
زﯾﺎنﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﻮاﯾﺪش ﻣﯽﭼﺮﺑﺪ) .اﻟﺒﻘﺮه  .(2.219در ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻮرهﻫﺎ ﻣﻮﻣﻨﺎن از آﻣﺪن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺘﯽ ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻧﺪ) .اﻟﺤﺎﻗﻪ  (4.43و
) 5. 93 – 94ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﺮاب ﮐﻼ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ) .ﻣﺎﺋﺪه
در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺒﺎری دارﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 http://answering-islam.org/Gilchrist/Vol1/8b.htmlﻣﻨﺒﻊ:
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ﻣﺮامﻓﺮخ ﻧﯿﮏ ﺗﺮﺟﻤﻪ :
را از در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2012ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ  ،ﯾﮏ ﺑﺎﻧﻮی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺧﻮش ﮔﻔﺘﺎر ازﺑﯿﻤﺒﺎﺗﺎ ﻧﯿﺎﻣﯽ
در ﺣﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از وی ﺑﻮد ،ﺑﯿﻤﺒﺎﺗﺎ دﺳﺖ داد و ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ آن را از ﺻﻔﺮ دوﺑﺎره ﺑﺴﺎزد .ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪی ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮش ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺲاﻧﺪاز او را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮔﻮﯾﺪ:زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ زن  35ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺳﻪ ﮐﻮدک اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽ »ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ« ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﻧﻤﯽ
»ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﮕﻪ دارم.ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﻧﻤﯽ«
درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻮﮔﻮ ﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ از ﯾﮏ زن درﺟﻮﻻ او در ﻏﺮب ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ اﺳﺖ و زﺑﺎن ﻣﺎدری ددوﮔﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻧﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ از ﺷﻮﻫﺮ ﻓﻘﯿﺪش ﺑﺎردار اﺳﺖ .او ﺑﻪ آن زن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﻣﺴﮑﻦ ،ﭘﻮل ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﻧﯿﺎﻣﯽ وﺣﺸﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺳﻪ ﮐﻮدﮐﺶ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﮑﺮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ از ﺧﻮدم« ﮔﻮﯾﺪ:ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﯾﺎ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽ
»ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ؟ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ

ﺿﺮﺑﻪ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ از دﺳﺖ دادن ﺷﻮﻫﺮ و داراﯾﯽ ﮐﻪ او ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ﻣﺪام در ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ و در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻏﺮﺑﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ زﻧﺎن »ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮراکﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ« در ﺳﺎل  2011ﺑﺮای اﻣﺒﺮ ﭘﯿﺘﺮﻣﻦ از
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ« ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ارث رادر ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺷﻮﻫﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ
ای ﮐﻪ در آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮد ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ،ﺗﻤﺎﻣﯽ داراﯾﯽﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ »وﺿﻮح ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
ﻣﯽرﺳﺪ.
در ﺳﺎل  2002ﺑﺮ دﻧﻮر از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎری اﻧﺘﻮاﻧﺖ ﺳﻮﺳﻮ ای رﯾﺸﻪ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دارد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه
ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ،ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﺎج و ﻏﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ،ﮐﻪ زﯾﺮ دﺳﺖ ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪاری زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﺸﺎورزی ﺳﻮدی ﺑﺒﺮﻧﺪ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ،زﻧﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺪاوم در ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻌﻒ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ
ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺮدﺳﺎﻻری در ﺑﯿﺸﺘﺮﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق زن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺳﻮﺳﻮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در« در ﺳﺎل  2012در اﯾﻤﯿﻠﯽ ﻧﻮﺷﺖ» :ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺎﻧﻮاده« و ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﮔﺎدوﮔﻮ  ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎهﺑﯿﻼﻣﭙﻮا ﻧﻮﻣﻮ ﺗﯿﺎﻣﺒﯿﺎﻧﻮ
ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ در واﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﺑﯿﻮه وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ ﭼﻮن ازدواج ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﯾﺎ زن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
»آﯾﺪ.ﻧﺪارد ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﺎﻧﻮن آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا در ﻧﻤﯽ
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎﻧﺎدا در ﻣﻮرد ﺟﻤﻌﯿﺖ« ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻮﻣﻮ در ﮔﺰارش 2012
ﻧﺎﻣﻪ در آن ﮐﺸﻮر راﯾﺞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎی آن،داد ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ وﺻﯿﺖﺑﺮای زﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ »ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻫﯿﭻ
ﺧﺎﻧﻮاده اول ﺷﻮﻫﺮ اﯾﻦ ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ وی ،ﺗﻤﺎﻣﯽ داراﯾﯽ او را ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای زﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
زﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش 80 ،درﺻﺪ از زﻧﺎن ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻗﻮام ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ،ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد زﻧﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎﻣﯽ ،ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ زﻧﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ
ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ،ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﻮل ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
»داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ« ﮔﻮﯾﺪ:ﻧﯿﺎﻣﯽ ﻣﯽ
رﯾﭽﻞ اﺳﻨﻮ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﺪﺳﺎزی زﻧﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻏﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت
ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ زﻧﺎن در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺳﺮﮐﻮب ﻗﺮار دارﻧﺪ.
»ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺎن در ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ اﺳﺖ .زﻧﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻮل را ﻣﺮدان ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ «.ﮔﻮﯾﺪ:او ﻣﯽ
ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﻫﺎ و ﮔﺮوهﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎر را ،زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﺑﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ دارای ﻗﺒﯿﻠﻪ اﺳﻨﻮ
ﺗﻮاﻧﺪ وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﯾﻦ زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن وﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺮای زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽ« ﮐﻨﺪ:ﮐﻨﻨﺪ .او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻘﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﻨﻮ 75 ،ﻣﺎﯾﻞ در ﺷﺮق ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ،ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﯿﻦ ،در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارث و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻧﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ »ﮔﺰارش آﻓﺮﯾﻘﺎ« داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  2013ﻣﺠﻠﻪ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻤﺎﻣﯽ داراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راﻫﯽ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
اﻣﺮوزه ،ﺑﺮای در آوردن ﻧﺎن ﺷﺐ ،ﻧﯿﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻪ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ را ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ﺑﺎب اﺳﺖ .ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ دو ﺗﻦ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽروﻧﺪ و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮدک را ﻧﯿﺰ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮش ﻣﯽﺳﭙﺎرد،
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﻮد .او ﻧﺎن ،ﮐﻠﻮﭼﻪ ،آب ﻣﯿﻮه وﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻧﯿﺎﻣﯽ ﭘﺎرﺳﺎل ﮐﺎر دوﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﮏ ﻧﻔﺮه در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺗﻮﻓﻮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در زﻣﺎن آزادش در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ.

».اﯾﻦ ﮐﺎر زﯾﺎدی ﻧﯿﺴﺖ« ﮔﻮﯾﺪ:ﻧﯿﺎﻣﯽ در ﻣﻮرد دو ﮐﺎرش و ﻧﻘﺸﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻣﺠﺮد ﻣﯽ
اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﺧﺎﮐﯽ و ﺗﻮدار اﺳﺖ از ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .او داﺳﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﺧﻮد و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راﻫﺶ
را ﺑﺎ اﻓﺮاد زﯾﺎدی در ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ او اس ام« ﮔﻮﯾﺪ ،:ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻣﯿﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن او ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ او از داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﯽراﺷﺪا ﺳﺎوﯾﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ »ﺳﭙﺎه ﺻﻠﺢ« ﻫﺎی  2010ﺗﺎ  2012در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی دﺧﺘﺮان .راﺷﺪا ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل»دادزدم و او ﺟﻮاب ﻧﻤﯽاس ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ)ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ( را ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﭘﻮل ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد .او ﻣﯽ »واﻧﭙﺎت« داﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
از ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﻪ ﻧﯿﺎﻣﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺟﻮاب اس ام اسﻫﺎﯾﺶ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ و او آن ﻣﻮﻗﻊ داﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺮای راﺷﺪا ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻧﯿﺎﻣﯽ ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺪارد؛ وﻟﯽ ﺳﺎوﯾﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او از اﺑﺘﺪا اراده ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را اداره ﮐﺮده ،ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﻮه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﺳﯿﺮ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.ﻧﯿﺎﻣﯽ ﺳﻮﯾﺎ و ﺗﻮﻓﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ اﻫﺪا ﻣﯽ »واﻧﭙﺎت« ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
او ﮔﺎﻫﺎ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن ﺑﯿﻮه را ﻫﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﺪاوم ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎﻣﯽ اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای او و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ او وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪ ﺻﻮرت« دﻫﺪ ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻮه ﺷﺪن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرای ﺑﺮ روی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﺎل  2012ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ای را اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻢ اﺳﻨﻮ ﻣﯽ »ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ]ﺑﺮای ﺧﻮد و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن[ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮیﺷﻮد و ﻣﯽوﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺸﺎن زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽ« ﮔﻮﯾﺪ:اﺳﺖ .او ﻣﯽ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺎﻣﯽ در ﺣﺎل ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر آﺷﭙﺰیاش را ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  10ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻓﻌﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .از اﯾﻦ ﻣﺎه ﻫﻢ او ﺑﻪ
ﮐﻼسﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮزد و ﻣﺪرک اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺑﮕﯿﺮد .آﯾﻨﺪه اﮔﺮﭼﻪ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺳﺮﺷﺎر از اﻣﯿﺪ
اﺳﺖ.
 women media centerﻣﻨﺒﻊ:

ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ

 Julay Catﻋﮑﺲ:
و ﺷﺮﮐﺎ ﮐﯿﺪاﻟﻮف ﻧﻮﺷﺘﻪ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
و واﻟﺪﯾﻨﯽ ای ﺣﺎﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﯿﺶ از  25000ﮐﻮدک در اوﮐﺮاﯾﻦ در ﻧﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ
ﻣﻬﺮﺑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن اوﮐﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ آرزوی آﻧﺎن را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ اﺟﺎزه ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ را ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ و زﻣﺎن و ﭘﻮل ﻓﺮاوان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﻻزم اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارک ﻻزم را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﯽ را از اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ روﻧﺪی را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ زوج رﺳﻤﺎ ازدواج ﮐﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﯾﻦ زوج ﺑﺎﯾﺪ دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮا ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻮی ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در ﺧﻮد اوﮐﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  5ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﻮدک ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
اﮔﺮ زوج ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آن ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،دوﻟﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺸﺎن ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ از ﺳﺎل  2012و ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اوﮐﺮاﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺨﺼﻮص را اﻣﻀﺎء ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ در دادﮔﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .دادﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رای ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .ﺳﻼﻣﺖ زوج ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
ﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺮ روی ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .داﺷﺘﻦو ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮑﯽ از داراﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل
وﮐﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه زوج ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ،اﻧﺘﺨﺎب وﮐﯿﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ :ای از ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر درﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﺪارک ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ زوج ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اراﺋﻪ ﺷﻮد .ازﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ
ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ را دارﻧﺪ.ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ آن –
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺮود و در آن ﮐﺸﻮر اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺠﻮز از ﺳﻮی ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻮدک ﻣﯽ –
ﺗﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در اراﺋﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﻣﻮرد ﮐﻮدک و ﺗﻮان آﻧﺎن در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ او) .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارک ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار –
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ(.

)ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻻﻫﻪ در ﺳﺎل ) 1961م .ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮاردادی ﺑﯿﻦ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن »اﭘﺎﺳﺘﻞ« ﺳﻨﺪ ازدواج ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ –
ﯾﺎ از ﺳﻮی ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﮐﺸﻮر در اوﮐﺮاﯾﻦ.
ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن –
ﻣﺪارک ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن –
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻼش ﻓﺮاوان ،اﯾﻦ روﻧﺪ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺮد؛ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل .ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اوﮐﺮاﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و در ﮔﺮد آوردن ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﺪ .در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ از وﮐﻼی ﻣﺤﻠﯽ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ وﮐﻼ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
 HGﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﺒﻊ:

ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن روس ،روﺳﯿﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را آﻏﺎز
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

 Liga Egliteﻋﮑﺲ:
ﺟﻮی زﯾﮕﻮﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ:
دوم ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2014
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
ﻣﻌﺮﻓﯽ
در ﻣﺎرچ  2014ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم .ﻫﺪف در »ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺒﺎدل ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و روﺳﯿﻪ« ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻀﻮ
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و راهﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻮد .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ،ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﺮ ﭘﻨﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ اداره ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و
.ﻧﯿﮋﻧﯽ ﻧﻮوﮔﻮرود و ﻣﺴﮑﻮ ،دوﻧﺎ – ﻧﺎ – روﺳﺘﻮف ای درﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ از ﺑﺪﻧﻪ دوﻟﺖ
در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﺟﻮاﻣﻊ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
از ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﮔﺎه اﺳﺖ .دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﺟﺘﻤﺎع در ﺣﺎل ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺣﺎل ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ،

ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪای زن ﺳﺘﯿﺰی و ﻧﻈﺎم ﭘﺪر ﺳﺎﻻری را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده – ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان زنﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در روﺳﯿﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن زﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﻣﻔﻬﻮم
ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺿﺪﯾﺖ دارد .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ،ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران و ﻓﻌﺎﻻن در ﺣﺎل ﺑﺮداﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺎمﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی روﺳﯿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﺰت اﻧﺴﺎﻧﯽ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺗﺎﺛﯿﺮات وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﺰار ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل« ﺧﺼﻮﺻﯽ زﻧﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮده ،اﻣﻨﯿﺖ و ﻋﺰت اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﺎن را ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .روﺳﯿﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ،روﺳﯿﻪ ﻧﻤﯽ»ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن وﯾﻦ« آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ  18و ﭘﺮوﺗﻮﮐﻞ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ »ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﮐﻨﺪ ﮐﻪﻋﻨﻮان ﻣﯽ »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه زﯾﺮ ﭘﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻨﺪ دوم
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺤﺎی« ﻫﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره 19ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﺳﻮی اﻓﺮاد و دوﻟﺖدوﻟﺖ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ« داﻧﺪ .ﺑﻨﺪ ﺳﻮم ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺟﺪی ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯽ»ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﻫﺎی ﻻزم ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری را ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺎم« ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ »ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
 .ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن»ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد را ﺑﺮدارﻧﺪﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادی
ﻧﯿﺰ دوﻟﺖﻫﺎ را در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﻠﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽداﻧﺪ و از آﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﺎن راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،روﺳﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از زﻧﺎن در اﺟﺘﻤﺎع ،ﮐﻪ در ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در
آن رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺸﮑﻞ
دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﮐﻪ زﻧﺎن روس از آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ،ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ آﻣﺎر را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی  2200ﻧﻔﺮ در  50ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در روﺳﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 70 ،درﺻﺪ زﻧﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن
دﺳﺖ ﮐﻢ ،ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ )ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ رواﻧﯽ( ﻗﺮار دارﻧﺪ 36 .درﺻﺪ از اﯾﻦ زﻧﺎن ﻫﻢ از آزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻫﻢ
از آزار روﺣﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود  1400زن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر دو ﺳﻮم ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ در روﺳﯿﻪ را
ﺣﺪودا  36000زن روس ﺑﻪ ﺻﻮرت روزﻣﺮه از ﮔﯿﺮﻧﺪ.دﻫﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  40درﺻﺪ از ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ در ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﮐﺘﮏ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن زﻧﺎن روس ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن  2.5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل در آﻣﺮﯾﮑﺎ و 5
 ،روﺳﯿﻪ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ»ﮔﺮوه ﺑﯿﺴﺖ« در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎی »روﯾﺘﺮز -ﺑﻨﯿﺎد ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن« در ﮔﺰارش ﺳﺎل  2012ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ،روﺳﯿﻪ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭼﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﺰارش
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ از ﭘﻠﯿﺲ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻠﯿﺲ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ،از زدن اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﺿﺎرب ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺟﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻌﻤﻮﻻ
در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و از زﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺿﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺴﺮان ﭘﻠﯿﺲ ،ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﺷﮑﺎﯾﺖ زﻧﺎن ،از آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺳﺎزش ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﺎزش ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﺎزش ﮐﺮدن اﺳﺖ ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدن
و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی زن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ زن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد ﮐﻪ از ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .زﻧﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮی ﻣﺮدان ﻣﻮرد
ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ .اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ روی
زﻧﺎن ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪی وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮ  10ﭘﺮوﻧﺪه 9 ،ﭘﺮوﻧﺪه
ﺑﺎ ﺳﺎزش ﺻﻮری ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺣﮑﺎم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮای دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺿﺎرب از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ روﺳﯿﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺎدهای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮد را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ زن ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺒﻮدن
ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در روﺳﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در روﺳﯿﻪ
دادﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮب و ﺟﺮح ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری از
اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎرات دادﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻨﺪ ) 112وارد ﮐﺮدن
ﻋﻤﺪی آﺳﯿﺐ ﻣﺤﺪود(؛ ﺑﻨﺪ ) 115وارد ﮐﺮدن ﻋﻤﺪی آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ( و ﺑﻨﺪ ) 116ﺿﺮب و ﺟﺮح( در ﻗﻮاﻧﯿﻦ روﺳﯿﻪ ﻣﻮرد دادرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﻣﻮرد دادرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮای دادرﺳﯽ ﻓﺮدی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ دادﺳﺘﺎن را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ داﻧﺶ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ داﻧﺶ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و وﮐﯿﻞ
ﺗﺴﺨﯿﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺟﺎع دادهﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺧﻮد وزارت ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ  97درﺻﺪ ﭘﺮوﻧﺪه رﺳﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.

در روﺳﯿﻪ ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﺿﻄﺮاری ﺑﺮای زﻧﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ 97 .درﺻﺪ اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد را از ﺷﻬﺮداریﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و در »ﻣﻬﺮ ﺛﺒﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ« ﯾﺎ »ﭘﺮوﭘﯿﺴﮑﺎ« دارای
ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از آﻧﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎهﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﻮاب دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ  140ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺗﺨﺖ
ﻫﺎ ﭘﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ  8ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮ دارد ،و ﻫﺮ ﺷﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﺨﺖﺧﻮاب در ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک  2200ﺗﺨﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎهﻫﺎ در روﺳﯿﻪ ،زﻧﺎﻧﯽ را ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺮ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮد راه دﻫﻨﺪ ،ﺳﺮﭘﻨﺎه
داﺷﺘﻦ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ ﺑﻮدﺟﻪ از ﺷﻬﺮداری ﻣﯽﺷﻮد.
دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮد اﯾﻦ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺪتﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اداره ﻣﯽ دوﻟﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﻣﺤﺪودﻧﺪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم ﺑﺮای آﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،از اﯾﻦ رو ،اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﮑﯿﻪ دارﻧﺪ.
ﮔﺎمﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ ،ﮐﻮر ﺳﻮﻫﺎی اﻣﯿﺪی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪﮐﯽ در ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﺮﭘﻨﺎهﻫﺎ،
ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺮای ﮐﺸﻮری ﺑﺎ  140ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ،
ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  23ﺳﺮﭘﻨﺎه در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ روﺳﯿﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺤﺮان ﺑﺮای
زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ دارای  80ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب اﺳﺖ ،در ﻣﺎرچ  2014ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺎه ﻣﺎرچ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺤﻠﯽ
 ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖﻧﯿﮋﻧﯽ ﻧﺎوﮔﻮرود اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ اﺗﺎق ﺧﻮاب در ﻧﯿﮋﮔﺮودﺳﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ«
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در روﺳﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ روﺳﯿﻪ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﻧﯿﮋﻧﯽ ﻧﺎوﮔﻮرود اﻧﺪ .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ درﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن دادهﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ رﺳﺎﻧﻪدر ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﺒﺮی وﺑﻮدﯾﻢ ،ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﺎ و ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن روس ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ از ﺳﻮی رﺳﺎﻧﻪ دون – ﻧﺎ – روﺳﺘﻮف
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻼش دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪی آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﮐﺎر ﻣﺪاوم ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺰرگ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻗﺘﻞ در ﻣﯿﺎن
زوجﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺎری داوﺗﯿﺎن و اﻟﮑﺴﯽ ﭘﺎرﺷﯿﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎم ﺷﺎﯾﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎل  2013ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن،
ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺪرال در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دو وﮐﯿﻞ و وﮐﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺎدی در دادرﺳﯽﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﺎر ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺮ وﮐﻼ ،وﮐﻼی ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﻣﺠﻠﺲ دوﻣﺎی روﺳﯿﻪ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارت ﮐﺎر و ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ روی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی دارد ﺗﺎ ﻣﺠﺎزات ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ دادرﺳﯽ ﺟﺰاﯾﯽ .در ﺻﻮرت
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺣﮑﺎم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،ﺗﺎ  18ﻣﺎه وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻗﻀﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﺎرب اﺟﺎزه
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﻮز داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺿﺎرب را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺿﺎرب دﺳﺘﻮر دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ داراﯾﯽﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و از ﺿﺎرب ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زن ،ﻣﺜﻼ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﺷﻮد ،را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .آزاردﻫﻨﺪﮔﺎن
و ﺿﺎرﺑﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺎزﭘﺮوری ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺿﺎرب از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮ ﺑﺎز ﺑﺰﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮﺑﺎزﭘﺮوری ﺑﺮای ﺿﺎرﺑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﺟﺒﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪآزار ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اداﻣﻪ دﻫﺪ ،اﯾﻦ دوره
ﮐﺸﻮر ﺷﺮوع ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻮﻇﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ،ﭘﯽﮔﯿﺮی
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪﻫﺎی  115و  116ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاﯾﯽ روﺳﯿﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و دادﺳﺘﺎن اﺧﺘﯿﺎر
ﺷﻮرای« دادرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ در اواﯾﻞ ﺳﺎل  2014ﺑﻪ وزارت ﮐﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪ .در ﺟﻮﻻی ﺳﺎل ،2014
ﻫﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖای ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﮐﻪ در آنﺟﻠﺴﺎت وﯾﮋه »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﺟﻠﺴﻪ ،ﺷﻮرا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻣﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ داوﺗﯿﺎن و ﭘﺎرﺷﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ وزارت ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺨﺸﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺤﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺴﺎزد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،دوﻣﺎی روﺳﯿﻪ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
 ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص»ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات روﺳﯿﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﺑﻨﺪﻫﺎی  2و  .3اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن روﺳﯿﻪ ﺑﺎ
ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان در ﺻﻮرت ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ ( روﺳﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﻦ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (aو f) 5ﺑﻮد .ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ ) 2

ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻣﻨﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات ﯾﺎ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
در ﺳﺎل  ،2010روﺳﯿﻪ »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺎﻧﺎت آﺧﺮ روﺳﯿﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭼﻬﻞ و ﺷﺸﻤﯿﻦ
ﮔﯿﺮی در ﺑﺮای ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن ﭘﺎﺳﺨﺶ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از آن ﮐﺸﻮر ﺟﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮا
ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻨﺴﯿﺖ« »،ﻣﺮﮐﺰ آﻧﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد اﻣﺴﺎلﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺳﺎزﻣﺎن« و »ﺷﺒﮑﻪ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ« »،ﻧﻮﮔﻮرود
اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﯿﻦ »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« روﺳﯿﻪ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ
دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در آﮔﻮﺳﺖ  2014ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف اﺳﺖ ﮐﻪ
دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﺎراﮔﺮاف ،اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ از ﺳﻮی ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و در دوﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺷﺎره
ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎراﮔﺮاف ﻣﯽ »ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺟﻠﺴﻪ وﯾﮋه
ﻧﻮﯾﺲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺰارش ﺳﺎل  ،2010در ﻓﻮرﯾﻪ
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ﺗﻤﺎس »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن«  ،2014ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﮔﺮﻓﺖ و از ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻗﺮاری
را ﻧﯿﺰ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ارﺗﺒﺎط از آن ﺳﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  6.2اﯾﻦ
»ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﭘﺮوﺗﮑﻞ روﺳﯿﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه زﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪهای ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ ،رای ﺧﻮد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف )ﺷﺎﮐﯽ و
ﮐﺸﻮر( اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ،7.4روﺳﯿﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ زﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ و اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ  18اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن »ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﻤﯿﺘﻪ«
روﺳﯿﻪ را دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ اﺟﺒﺎری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ.
زﻧﺎن ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ،ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﻮدﮐﺎن؟
اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در روﺳﯿﻪ ﭼﻨﺪان ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در آن ﮐﺸﻮر
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪای از ادارات  ،ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎ ،اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و روﺷﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ.
)ﻟﺒﺨﻨﺪ( وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﻧﻈﺮ »اوﻟﯿﺒﮑﺎ« ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﯿﮋﻧﯽ ﻧﻮوﮔﻮرود ﻣﺜﻼ در
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻬﺮداری اداره ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن در ﺣﺎل ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ در ﺑﺤﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ،رواﻧﺸﻨﺎس ،ﻫﻨﺮ درﻣﺎﻧﯽ ،ﭘﺮﺳﺘﺎر ،وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن ،اﺗﺎق ﺑﺎزی ،اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ،ﻣﻌﻠﻢ
ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻏﯿﺮه وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ،ﻣﺪارس ،دادﮔﺎه
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽ »ﯾﮋﮔﺮودﺳﮑﯽ« ﮐﻨﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺤﺮان زﻧﺎن
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﻮرد
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
)ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺿﺎرب( اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺑﺮوﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ دﻟﮕﺮﻣﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺪود
 ،ﻣﺎ»ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ در اﯾﻦاﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﮕﺮان
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﭘﯿﺶ« ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدک ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار
ﺑﻪ وﺿﻮح اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،دون-ﻧﺎ -روﺳﺘﻮف در »ﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﭘﺲ او ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺎدر ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﯾﮏ زن ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﯾﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت او از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ واﻗﻌﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در روﺳﯿﻪ ﺗﻼش زﯾﺎدی
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ،ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آوردن و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی زﻧﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن در
 ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻓﻖ»ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﺑﺮاﺑﺮ دوﻣﺎی روﺳﯿﻪ و ﺑﺎز ﺷﺪن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻋﻠﯿﻪ روﺳﯿﻪ در ﮐﻤﯿﺘﻪ
روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﻓﺸﺎر روز اﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺮ روﺳﯿﻪ وارد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ روش ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺟﺪی ﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮد.

داﺳﺘﺎن ﻣﺎﻟﯽ

 marie-llﻋﮑﺲ:
ﮐﻨﺪ .ﭼﻮنﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﻣﺎن دﭼﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ .ﺧﻮد ﻣﻦ دﭼﺎر ﯾﮏ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ذﻫﻨﯽ ﻫﺴﺘﻢ ،وﻟﯽ او ﺑﺎور ﻧﻤﯽ«
»ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺒﯿﻨﺪ.ﻧﻤﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
…ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﻠﺪری ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻣﻦ و ﭘﺴﺮم ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه زﻧﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪم ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺮای ﭘﺴﺮم ﻗﻠﺪرﺑﺎزی در ﻣﯽآورد و ﻣﻦ
ﺷﺪﻫﺎم .ﺷﻮﻫﺮم داﺋﻤﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﯿﺮ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺴﺘﻪﮐﺮدم .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﻪ از ﭘﺴﺮم در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺪرش دﻓﺎع ﮐﻨﻢ ﺑﯽﺑﺎﯾﺪ داﺋﻤﺎ از ﭘﺴﺮم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽ
ﻣﻦ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﻢ؟« ﮔﻮﯾﺪﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮرش ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺮم و ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻢ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﯽﻣﯽ
ﻧﺸﯿﻨﺪ.ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﯽ »ام.ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﺎری ﻧﮑﺮده
ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮم زﻧﮓ زد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﺑﯽادﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻮﻫﺮم از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺧﻮﺷﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺷﺮ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ و ﺷﺮ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازد ،ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﻓﺖ ﭘﺴﺮﻣﺎن را )از
دﯾﮕﺮ ﺑﺲ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ« ﮔﻔﺘﻢ:ﺟﺎﯾﯽ( ﺑﺮدارد ،ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﻪ دور ﺗﺎ دور ﺧﺎﻧﻪ را ﮔﺸﺘﻢ و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزم را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم .ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻣﯽ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺸﯿﺪهام .داﺋﻢ ﺳﺮدرد دارم و ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻟﺒﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺸﮑﻨﻢ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻔﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮم اﻧﮕﺎر داری
ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﻮار آﺟﺮی ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯽ .اول ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﻌﺪ آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آن ﮐﺎر را
ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .از ﯾﺦ زدن در زﻣﺴﺘﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ام ،ﭼﻮن ﺑﺨﺎری ﯾﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻨﻘﺪر ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
»!ﺷﻮد ﺑﺎ او ﺣﺮف زد از راه ﺷﮑﻢ اﺳﺖ ،ﮔﻮر ﭘﺪرشروﺷﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای او ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺠﺰ ﺷﺎم .ﺧﻮب ،اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮم آﺷﻨﺎ ﺷﺪم
ﻣﻦ از  25ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم و در  32ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮم آﺷﻨﺎ ﺷﺪم .در ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ در ﺗﺎﻻر ﺷﻬﺮ او را دﯾﺪم .ﻣﻦ روی ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴﺴﺘﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ ﻣﻦ را ﺑﺮای رﻗﺺ« ﺑﻮدم ﮐﻪ او آﻣﺪ و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺼﯿﻢ .او ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ،ﺗﯿﺮه و ﺧﻮﺷﺘﯿﭗ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ
ﭘﻮﺷﻢ .ﭘﯿﺶ از ازدواج ،ﻣﺎ دوﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دوﺳﺖ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﻫﻢآﻣﺪ .ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ زﻧﺎﻧﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﯽ .از ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﻢ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽ»اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده؟
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﯿﮏ و ﻣﺪ روز ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﯿﮏ وﻟﯽ ﭘﺮرو .ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻣﺎﻏﺸﺎن را ﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻦ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش زﯾﺎد رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽﮔﺮدد .دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻫﻤﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪرک ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻫﺎ ﺑﭽﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻠﯽاﮔﺮ ﻓﻘﻂ داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺘﻪ !ﭼﻪ ﭼﺮﻧﺪﯾﺎﺗﯽ« ﮔﻔﺘﻢ:دار ﺷﻮم .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽام اﺟﺎزه ﻧﺪارم ﺑﭽﻪﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺮﻓﺘﻪﻣﯽ
»ﻫﺎ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟آﻣﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺶ ﻧﺒﻮد ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ زﺑﺎﻟﻪﺑﭽﻪ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ
رﻓﺘﺎر ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺎ ﻣﻦ و ﭘﺴﺮم
ﺷﻮﻫﺮم ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﭘﺴﺮﻣﺎن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ذﻫﻨﯽ دارم ﮐﻪ او آن را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﭼﻮن ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﻦ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻢ .اﻧﮕﺎر ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻧﺪارم ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻗﺎﻃﯽ ﺷﻮدم.
اﮔﺮ او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﻃﯽ ﺷﻮم ،ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻃﯽ ﻣﯽﺷﺪم .اﮔﺮ او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ ﻗﺎﻃﯽ ﻧﺸﻮم ،ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺎﻃﯽ ﻣﯽﺷﺪم .آﺧﺮش ﮔﻔﺘﻢ ﮔﻮر
ﺗﻮاﻧﻢ دوﺳﺘﯽ ﮐﻨﻢ وﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ .ﺷﻮﻫﺮم ﻣﯽ»ﻫﺎ در ﻧﺨﻮاﻫﻢ آوردام و از اﯾﻦ ﺑﺎزیﭘﺪرت .ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺮ ﺷﺪه
ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ .وﻗﺘﯽ ﺗﺎزه ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﭘﻮلﻫﺎ دﺳﺖ او ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﭼﻬﻞ دﻻر ﭼﻬﻞ دﻻر ﺑﺮای ﮔﻮﺷﺖ و ﺳﺒﺰی
ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻮل دادن ،و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻘﯿﻪاش را ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮدم ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪای ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺎ ﺳﮕﻤﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻦ را آزار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﯿﻮانﻫﺎ را از ﺧﯿﻠﯽ آدمﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارم.
ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻣﻦ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﺗﻨﻬﺎ روز واﻗﻌﺎ ﺧﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎ در ﻣﺎه ﻋﺴﻞ
ﭼﯽ؟ اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ«  .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ»:اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟« اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺑﻌﺪ ﺳﻮار ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﻢ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
زد .ﻗﺒﻞ از ازدواﺟﻤﺎن او ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﻮب و ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺣﺮف ﻣﯽ»!ﺧﺒﺮ اﺳﺖ؟ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ ﮐﺠﺎ رﻓﺖ؟
ﻣﻦ از ﺧﻨﺪه ﭘﻬﻠﻮﻫﺎﯾﻢ درد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ ،آن ﻣﺮد ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎه ﻋﺴﻞ از اول ﺗﺎ آﺧﺮش ﺟﻬﻨﻢ ﺷﺪ .ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻞ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻣﻦ راه
ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺖ .ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽرﻓﺖ و ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺮای ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،زودﺗﺮ ﻣﯽﻣﯽ
دﯾﮕﺮ دﻟﺶ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ راﺑﻄﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ را ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮐﺮد.
در ﻃﻮل ازدواﺟﻤﺎن ،وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﯿﻢ وﻟﯽ اﻧﮕﺎر ﻣﻦ روﺳﭙﯽ ﺷﺨﺼﯽ ،ﮐﻠﻔﺖ ﯾﺎ آﺷﭙﺰش ﺑﻮدم.
از ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺮای ﭘﺴﺮﻣﺎن ﻫﻤﻪ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﻢ .اﮔﺮ ﭘﺴﺮﻣﺎن ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻦ از او ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﺮدم .ﮐﻼ ﺗﻤﺎم
ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺴﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ .او ﻓﻘﻂ زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .ﻓﻘﻂ در ﻃﻮل ﺳﺎل  3ﺑﺎر ﭘﺴﺮﻣﺎن را ﺑﺎ
از اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﯽ« ﺑﺮد .ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری وﺧﯿﻢ رﯾﻮی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﺑﻪ دﯾﺪن ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:ﺧﻮدش ﺑﯿﺮون ﻣﯽ
 .ﻣﻦ»ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ .ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮف ﻗﺸﻨﮕﯽ زدی «.ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﻮب ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯽ؟ﺑﺮون ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﺣﺎل ﺗﻮ ﺧﻮب اﺳﺖ؟ ﺷﻮﻫﺮت« ﮐﺸﯿﺪم .ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ را دﯾﺪم و از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ:را ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺧﺮﯾﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ زور ﭼﺮخ دﺳﺘﯽ را ﻣﯽ
 .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق زﻣﺎﻧﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ»!ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﺤﻤﻞ دﻋﻮا ﻧﺪاﺷﺘﻢدﻟﺶ ﻣﯽ« ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ »ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺧﺮﯾﺪ؟
ﻣﻦ ﺗﺎزه ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪه ﺑﻮدم.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم را ﺗﺮک ﮐﺮدم
ﭘﺴﺮم ﻣﺸﮑﻞ دارم .ﺑﺎ ”ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ“ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗﺒﻼ ﺷﻮﻫﺮم را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮدم .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﺪم ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در
ﻣﺪام ﺗﻮی ﺳﺮم ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭘﺴﺮم ﭘﺪر ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﻢ ﻣﻦ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدم ﭼﻮن آﻧﻬﺎ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ازدواج ﮐﺮد و ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﻮاﻓﻘﻢ وﻟﯽ ﻧﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف دارد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
وﻗﺘﯽ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ ﭼﻘﺪر ﺑﺪ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪام ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ او ﻫﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮی زﻧﺶ را آزار دﻫﺪ ،ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮد زن اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺧﻮدش در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﺷﻮﻫﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﻣﺮد ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﻧﻤﯽ داﻧﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ دﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ ﮐﻼهﺑﺮدار اﺳﺖ ،ﮐﻼه ﻣﻦ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﮐﻼه ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﯽدارد.
آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻢ ،از ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻟﻮﻟﻪﮐﺶ و ﻏﯿﺮه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮدم.
ﮐﻨﺪ.ﻫﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﯿﺰ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺖ .آن »اداره ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﻧﻮاده« اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم را ﺗﺮک ﮐﺮدم،
آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ اداره »ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن« ﺷﻮﻫﺮم زد ﺗﻮی ﺳﺮ ﭘﺴﺮم .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺑﭽﻪ ﺻﺪﻣﻪ زد .اداره
»ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن« ﺗﻮاﻧﻢ از ﺑﭽﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻢ .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ادارهزن ﻣﻦ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽ« زﻧﮓ زده ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﻧﻮاده«
ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮدم ،از رﯾﻪام ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻨﺎرم ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﻪام ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و در
ات ﭘﯿﺶ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺴﺮم راﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻣﻦ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ »ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن« ﻫﻤﺎن ﺣﺎل
ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﺧﻮب ﺑﻮده .ﺗﻮی ﮐﻠﻪام ﻓﺮو ﻧﻤﯽرﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺷﻮﻫﺮم از ﭘﺴﺶ ﺑﺮ
ﻧﻤﯽآﻣﺪ.

ﭘﺴﺮم را ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﻮﻗﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه دﯾﺪﻧﺶ را ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺪدﮐﺎر ﮔﻔﺘﻢ و او ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ را ازﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮدم و ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ را ﻧﺰده ﺑﻮدم ،ﭘﺲ ﻧﻤﯽ آﻧﻬﺎ دﻋﻮا ﮐﺮد .ﺑﻪ »ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن« رﻓﺖ و ﺑﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺠﻨﮕﯽ .ﺧﻮدت ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮم .ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﭽﻪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﯾﺪن ﭘﺴﺮم ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺒﯿﻨﻢ
ﭘﺴﺮم ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه در ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﺷﻮﻫﺮم ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺴﺮﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را از دﺳﺖ
ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .او ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﺪم ﺧﻮدم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺶ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺪارم و ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.
ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از او ﻧﮕﻬﺪاریاوﻟﺶ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدم و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﭘﺴﺮم را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎورم ﭼﻮن ﺷﻮﻫﺮم ﻧﻤﯽ
ﭘﺴﺮم را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎورم وﻟﯽ ﺷﻮﻫﺮم ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ .اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺑﺮدﻣﺶ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺷﻮﻫﺮم ﺑﯿﭽﺎرهام ﻣﯽﮐﺮد.
ﺗﻮاﻧﻢ از ﭘﺴﺮﻣﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﭘﺲ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻻزم اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻃﻮریﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺮ او ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم ﻣﺪت
آﯾﻢ .ﺑﻪﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺧﻮب ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻣﺎن ﺻﺪﻣﻪ زد ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ داﺳﺘﺎن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﻨﺎر ﻧﻤﯽ ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﺮد
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ او اﻧﺠﺎم داد ﺑﮑﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪی اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﻣﺎن  18ﻣﺎه ﺳﻦ داﺷﺖ از ﺷﻮﻫﺮم ﺟﺪا در اﺑﺘﺪا ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ .ﻣﻦ و ﭘﺴﺮم ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن اﺟﺎره ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ رﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺷﺪم .ﻣﺎ ده ﺳﺎل از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﻮدﯾﻢ .در ﻃﻮل اﯾﻦ دوران ،ﭘﺴﺮم ،ﭘﺪرش را در آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽدﯾﺪ .او ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ،زﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎر« ﺑﭽﻪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮدم ،ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮐﺮد از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﯾﮏرﺳﯿﺪ ﺗﻼش ﻣﯽاو ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ »اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯽ.
زﻧﺪ ﯾﺎ دارد روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را دﯾﺪ ﻣﯽ .اﻵن ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم روز ﯾﺎ ﺑﺮ روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارد ﺧﺎﻧﻢ»ﺳﺮم ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ« ﯾﺎ »ﮐﺎر دارم« ای دارد؛ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﺳﮑﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﯽ؟ اﯾﻦ دﯾﻮاﻧﻪﺧﻮاﻫﯽ ﻓﯿﻠﻢﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ از ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺗﻮ ﺑﺮای ﭘﺴﺮت وﻗﺖ ﻧﺪاری ﭼﻮن ﻣﯽ« ﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم:ﻣﯽ
».ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ
وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻦ ﻣﺮﯾﺾ ﯾﺎ رو ﺑﻪ ﻣﻮت ﺑﻮدم ،او ﯾﺎ آﺷﭙﺰی ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮود و از ﺑﯿﺮون ﻏﺬا ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺮاﯾﻢ
ﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻏﺬاﯾﯽ .وﻗﺘﯽ او آﺷﭙﺰی ﻣﯽﮐﺮد اﻧﮕﺎر ﻫﺮ دوی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺗﺎ  8:30ﺷﺐ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺖ ﻧﻤﯽداد ،ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﺴﺮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﺒﻮد .ﺷﻮﻫﺮم داﺋﻢ ﻗﺒﻞ از آﺷﭙﺰی ﮐﺎر ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن داﺷﺖ و ﭘﺴﺮﻣﺎن ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮد
اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدش را دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدش اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺪرت دﺳﺖ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﻣﻦ
ﺑﺎﺷﺪ و او در اﺑﺘﺪا ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ورود ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ آورد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻦ ﺷﺮط ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺮ دو
ﻧﺒﻮد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ »ﺳﻨﺘﺮ ﻟﯿﻨﮏ« ﻫﺎ ﭼﺮﻧﺪ اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف »ﺳﻨﺘﺮ ﻟﯿﺘﮏ« ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖدﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮐﻨﺘﺮل او ﺑﺮ ﻣﻦ و ﭘﺴﺮﻣﺎن ﺑﻮد .ﺑﺪون اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﺮ روی ﺳﻨﺪ ،ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎرم و ﭘﺴﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر.
ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﺎری ﮐﻪ دﻟﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ را ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻣﺜﻼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﻟﺶ روی ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯽﻫﺎ و ﭘﺮدهﻫﺎی زﯾﺒﺎ ،زﯾﺒﺎﺗﺮ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد .اﺑﺰاری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه  2000دﻻر
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮرم و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻦ راﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﭘﻮل داده ﺑﻮدم را وﺳﻂ ﺧﯿﺎﺑﺎن رﯾﺨﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻦ را ﭼﻨﺎن ﺧﻮار و ﺧﻔﯿﻒ ﻣﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﭼﻨﺎن ﺧﻮار و ﺧﻔﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد ﻣﯽﺧﻮردم .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﻠﻪ ﻫﻮﻟﻪ ﺧﻮردن ﻣﯽﮐﻨﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮﯾﻢ را ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺧﺎﻧﻪ رﯾﺨﺘﻪ و ﭘﺎﺷﯿﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﺒﻮد و ﻣﺜﻼ دو ﺳﺒﺪ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﺑﺮای وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪات ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﺪن ﺧﺎﻧﻪ ات .ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻢ وﻟﯽ او اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد .او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ ﭘﺴﺮﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﮐﺒﺎب ﺑﺎزی و رﻓﺖ و
آﻣﺪ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮ ﮐﺎرش ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﻼق ﺑﺪش دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ را درﺳﺘﻪ ﻗﻮرت ﻣﯽدﻫﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی
ﻧﮕﻮﯾﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارم .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی را ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺮف ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ
ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ.
ﺷﻮﻫﺮم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدم ﭼﻮن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻔﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،ﻣﻦ در اﺗﺎق ﻣﻬﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪم و او در اﺗﺎق ﺧﻮاب،
ﭼﯿﻪ؟ ﻣﻦ ﺗﻮ ﯾﮏ اﺗﺎق دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮاﺑﻢ و« ﺑﺮ روی ﺗﺨﺖ دو ﻧﻔﺮه .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺮﮐﺶ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺨﺖ ﺑﺨﺮد .ﮔﻔﺘﻢ:
».ﺗﻮ در اﺗﺎق ﺧﻮاب؟ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﮐﻦ.
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻢ

و ﺑﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﮐﺞ ﺧﻠﻖ اﺳﺖﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻪ ﻗﺪم ﺟﻠﻮﺗﺮ از او را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم .ﻣﯽ
ﭘﺴﺮﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﻢ ،ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ ،ﺳﺮ ﭘﺴﺮم را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﺮم ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﻦ ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﭘﺴﺮﻣﺎن را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﮕﻪ دارم .اﯾﻦ ﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﺒﺮد اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﭘﺴﺮﻣﺎن را ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺳﺮﮔﺮم ﻧﮕﻪ دارم ،ﺧﻠﻖ
ﺷﻮﻫﺮم ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺧﻮدم اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدم وﻟﯽ ﮐﻮ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا؟ ﻫﻤﺴﺮم دوﺑﺎره ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺒﻠﺶ
را اداﻣﻪ ﻣﯽداد .ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮم را ﺳﺮﮔﺮم ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ .ﭘﺴﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎد
زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدادم ،ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،ﮐﺎﭘﻮﭼﯿﻨﻮ ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ .و ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﻣﻦ از
ﺧﺎﻣﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﻦ وﺳﻂ ﯾﮏ روز ﺑﺪ ﮔﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻻزم دارم ﮐﯿﮏ و ! ﺧﺪای ﻣﻦ.آﯾﺪﮐﺎﭘﻮﭼﯿﻨﻮ ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯽ
اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ وزﻧﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺷﻮﻫﺮم ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ وزن را دوﺑﺎره ﮐﻢ ﮐﻨﻢ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ﮐﺎر
ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ درﺳﺖ« ﮔﻔﺖ:زدم ،ﻣﯽ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎن زﯾﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻦ را ﻣﯽﻣﯽ
ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ روی ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻧﻤﯽآورد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ او رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮم ﺑﺎ
ذوق و ﺷﻮق وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﭼﯿﺰی را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯽرﻓﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺴﺮم ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ،ﯾﮏ روز ﻣﺎ از اﯾﻨﺠﺎ« ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ:ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺪرش ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﻪ او ﻣﯽ
».روﯾﻢﻣﯽ
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﻨﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮوم و زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎزهای را ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ داﺷﺘﻦ دوﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ .دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﻢ
ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﮐﻠﻪ ﺷﻖ ﺑﻮدم و از اﯾﻦ ﮐﻠﻪ ﺷﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮدم و ﭘﺴﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدم .ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺴﺮم ﻫﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ را دارد .او ﻓﺮق ﺑﯿﻦ درﺳﺖ و ﻏﻠﻂ را ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ راه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﯾﺎ راه دﯾﮕﺮی را.
ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻦ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ،ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺴﺮم و ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺴﺮم در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺮف زدم .اﻓﺴﺮده ﺷﺪه ﺑﻮدم .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺣﻤﺎﯾﺖ از« ﺑﺮای ﭘﺴﺮم ﮐﻤﮑﯽ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدم .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ،ﻣﺪرﺳﻪ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ اداره
از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺎ ﭘﺴﺮم ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﻦ »ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن« ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮل اداره »ﮐﻮدﮐﺎن
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﻫﺴﺘﻢ .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ از ﺷﻮﻫﺮم ﺟﺪا ﺑﺸﻮم ،ﮐﻮدک را از ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
داﻧﻢ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪﻣﻦ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارم ،ﻧﻤﯽ« ﮔﺮﻓﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد ،ﻣﻦ از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮم ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻢ:
ﺧﻮاﻫﻢﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ .ﺑﻪ آن»ﮐﻨﺪﮐﺮد .ﻣﻦ در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﻫﺴﺘﻢ ،ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ او ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﻦ و ﭘﺴﺮم ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ
آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻦ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺷﺶ ﺧﺎﻧﻪ اﺟﺎرهای را از دﺳﺖ دادهام.
اﺳﺖ .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش داﺷﺘﻢ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﮑﺎن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺤﻠﯽ ﺷﺪم .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻢ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدم .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ در داﺳﺘﺎن ﻣﻦ ،آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎری ﺑﺮای ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻦ را
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻦ را در ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺮار داد .اﮔﺮ آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدم ،ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻣﺎده
ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻮدم .وﺿﻌﺸﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺮاب اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺴﺮم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻠﻔﻦ زد .ﯾﮏ ﺑﺎر
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و در ﺗﻼش دوم ﺷﻤﺎره ای را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺮای ﺳﺮﭘﻨﺎه زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﭘﺲ در روز ﺟﻤﻌﻪ،
ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن زﻧﮓ زدم .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اداره ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮوم و ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ را از آﻧﺠﺎ اداره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
زﻧﺪﮔﯽ در ﯾﮏ ﺳﺮﭘﻨﺎه
ای ﮐﻪ از آنﮐﻨﯿﻢ ﭘﺴﺮم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺎص ﺧﻮدش ﺑﺮود و ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ رﻓﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺳﺮﭘﻨﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺮوﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع او را ﮐﻤﯽ ﻣﻀﻄﺮب ﮐﺮده .ﻣﻦ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ را ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﺎدآوری
ﮐﻨﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪ اش ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻤﯽ زﯾﺎدﯾﺴﺖ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ دوﺑﺎره ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﺿﻄﺮاب اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﻮر ﺧﻮدش را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﻣﻦ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورم .دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮود ،ﭼﻮن آنﻫﺎ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ او را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآورﻧﺪ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ او را از ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮم و ﺧﻮدم از آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ را ﮐﻢ آوردهام؛ ﻫﻤﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﺴﺮم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ
ﺑﺨﺼﻮص وﻗﺘﯽ رﻓﺘﺎرش ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﺎن ﻧﯿﺎز دارم.
ﭘﺴﺮم ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮدم .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﻮدم ﺑﺎ آن ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ وﻟﯽ درﺑﺎرهﻓﮑﺮ ﻣﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد .ﮐﺎش زودﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدم .ﻣﻦ ﺷﻮﻫﺮم را ﭘﯿﺶ ازاﯾﻦ ﺗﺮک ﻧﮑﺮدم ﭼﻮن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭘﺴﺮم ﺑﺎ آن ﭼﻄﻮر ﮐﻨﺎر

ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ دارﻧﺪ .ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻟﻢ .ﺧﻄﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻟﻢ آﻧﺎن را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﮔﺎﻫﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ داری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،زﯾﺎد ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و درک
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ دﯾﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ آن اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺳﺎﻟﻢ
اﺳﺖ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ذﻫﻦ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد و ﺧﺎرج از دﯾﺪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻵن ﻋﺼﺒﯽ ﺷﻮی .ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻗﺮار اﺳﺖ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﺷﻮد؟ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻢ دﻟﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل ﺟﻠﻮ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻟﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﻌﻠﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ آرام ﺗﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ رواﻧﯽ دارﻧﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ و آنﻫﺎ را
ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺷﻤﺎ را در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ را دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ
را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮوم ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮدم و ﭘﺴﺮم در آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﺒﺮ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎنﭘﺴﺮم ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮدم ،ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮم ﺑﻪ داﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺴﺒﯿﺪ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻧﮕﺮان ارﺗﺒﺎط
ﮐﻪ ذﻫﻨﺶ را از اﯾﻦ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻣﻦ در ﺗﻼشﮔﻔﺘﻨﺪ دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ اﻧﮕﺸﺖدﯾﮕﺮ ﻣﯽ
دﯾﮕﺮی ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ ﭼﺮا اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ،رﻓﺘﺎر ﯾﮏ ﺑﭽﻪ دوﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ دارد  13ﺳﺎﻟﺶ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻢ.
دﻫﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ  33دﻻری ﮐﻪاﻟﻌﺎده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻏﺬا ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻏﺬا ﻣﯽام ﻓﻮقﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه
»ﺳﻨﺘﺮﻟﯿﻨﮏ« ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ام ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ﭼﻮن ﺷﻮﻫﺮم ﺣﺴﺎﺑﻢ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻗﺮار اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﻨﺪ.اﺳﺖ .ﻣﺪدﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﮐﺎر ﻣﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺮاب ﮐﺎری ﮐﺮده »ﺳﻨﺘﺮ ﻟﯿﻨﮏ« دارم ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﺣﮑﻢ« در دادﮔﺎه از ﻣﻦ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻦ ﮐﻤﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهآﯾﺪ و او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺴﺮﻣﺎن را ول ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭼﺮا اﻵن ﺗﻼشﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد .ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﺷﻮﻫﺮم ﻧﻤﯽ »ﻣﺪاﺧﻠﻪ
دارد ﮐﻪ او را ﺑﮕﯿﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ او را ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ او اﯾﻦ ﭘﺴﺮ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ آورد؟ ﺳﺮﭘﻨﺎه در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻦ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ،ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪاول ﮐﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه رﻓﺘﯿﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﭼﻮن ﻗﺎﺿﯽ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ او ﻣﯽ دﻓﻌﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ .دﻓﻌﻪ دوم ﻗﺎﺿﯽ زن ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ دارم.
در ﯾﮏ ﺟﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﺮم ﺑﻮدن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻮدن ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﭼﻪ ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را آرام آرام ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮدن ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻣﻦ را ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ و از ﭘﺎ در ﺑﯿﺎورد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ذﻫﻨﯽ ﻣﻦ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت
را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اﻃﻼﻋﺎت را در ذﻫﻨﻢ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻢ و ﻫﻤﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻢ .داﺷﺘﻦ ﺟﺎی ﺧﻮب و ﮔﺮﻣﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
ﻫﻮا ﺳﺮد اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯽ واردش ﺷﻮی ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯽ اﮔﺮ ﻏﺬا ﺧﻮاﺳﺘﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﯽ ،ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻏﺬا ﺑﮕﯿﺮد .ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ،ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﯾﻢ .رﻓﺘﻦ از اداره ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﺗﻮنﻫﺎ ﺑﻮد ،از اﯾﻦ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ ﻣﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺷﺎم آﻣﺎده ﺑﻮد .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻮاک ﭘﺴﺮم و ﭼﻨﺪ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮ
ﯾﮏ ﮐﯿﻒ وﺳﺎﯾﻞ از ﻣﺎ ام ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدم .ﻣﺪﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪامرا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داد.
ﻣﻦ را آزار داده و ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﺸﯿﺶ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺟﻠﻮی ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﺪ و ﺑﯿﺮاه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ
را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪاده اﺳﺖ و در ﻣﻮرد ﭘﺴﺮش ﻫﻢ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺸﯿﺸﻤﺎن ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﭼﻮن ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ،
ﺗﻌﺠﺐ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﮐﺸﯿﺶ را ﻫﻢ ﮔﻮل زده اﺳﺖ .ﮐﺸﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺣﺮف ﮐﺪاﻣﻤﺎن درﺳﺖ
اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ ﺧﻮب ﺑﻠﺪ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮد ،ﺷﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﻃﻼ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
آﯾﻨﺪه
اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻦ ﻃﻼق ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ او ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ .ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻮی ﺻﻮرﺗﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ او ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
رود و ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺮﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻣﻦ اﻵن ﻧﮕﺮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺴﺮم ﻫﺴﺘﻢ .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﯾﻢ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺟﻨﺠﺎل
ﻣﯽدارد .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﺎﻗﻮﻫﺎ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺪرش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ از ﺗﺮس ﭘﺪرش ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﭘﺴﺮﻣﺎن زﯾﺎدی ﺗﺮﺳﻮﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﻠﺪری ﮐﺮد ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺳﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .واﺣﺪ رﻓﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮم ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮزش
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ را آرام ﮐﻨﻢ.

ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﺧﻮدم از ﭘﻮل ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺨﺮم .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻢ از ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻧﺠﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺪون ﺣﯿﻮان دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮم .ﻣﻦ دﻟﻢ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ زﻣﯿﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﯿﺎﻧﺶ و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎت .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮم ﺑﻪ  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺮﺳﺪ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ رﻓﺖ .ﻣﻦ دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ او
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﻮدش اﺟﺎره ﮐﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺪﻧﻢ ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ او را
آﻣﺎده ﮐﺮد .او را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار داد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﯽ را اﺟﺎره ﮐﺮد.
آزار در ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﻦ
دوﺳﺘﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮﻫﺮم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از اﯾﻦ رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
آن ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮم دﯾﺮﺗﺮ ﺟﺪا ﺷﺪم .راﺑﻄﻪ ﻣﻦ و ﻣﺎدرم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺳﺨﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻨﻬﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده .ﻣﺎدرم
آﻣﺪ و ﻫﻢ ﮐﻼﻣﯽ وﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم .ﻣﺎدرم از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ »ﭘﺴﺮﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﺎﻣﺎن« از اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد .ﺑﺮادرﻫﺎﯾﻢ ﻫﻤﻪ
ﻫﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮدم را ﺑﺸﻮﯾﻢ .او ﺧﻮدش اﺳﺘﺨﻮان اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ را ﭼﻨﺎن در ﺳﺮم ﻓﺸﺎر ﻣﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻦ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺪﺗﺮ« ﺧﻮردم ﻣﯽ ﮔﻔﺖ:ﺷﺪ .اﮔﺮ ﺗﮑﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ اﻧﮕﺎر ﺳﺮ ﻣﻦ داﺷﺖ از وﺳﻂ ﺑﺎز ﻣﯽداد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﻫﺎﯾﻢ را ﻣﯽ ﺷﺴﺘﻢ و او ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ .او ازدواج ﻣﻦ را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ .وﻗﺘﯽ  18ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪم دﯾﮕﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم و ﺧﻮدم ﻣﻮ»ﺷﻮدﻣﯽ
ﻧﮑﺮد .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﺟﺎزه ازدواج ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺣﺘﯽ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ازدواج ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﭽﻪﻫﺎی او ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و از او
ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺮادرم ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ .ﻫﯽ وارددر ﺳﻦ  20ﺳﺎﻟﮕﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪم و در ﮐﺎروان ﺑﺮادرم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻣﻦ
ﮐﺮدم ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .ﻗﺪرتﮔﺸﺖ .ﺑﻌﺪ او و ﻣﺎدرم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرواﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﺪ و دوﺑﺎرهﮐﺎروان ﻣﯽ
ﮔﺮدم .وﻟﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎروان را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﻣﺎدرم ﭼﻨﺎن زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﺎر او ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎروان ﺑﻮد ﻧﻪ ﺑﺮادرم .ﻣﺎدرم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﻧﻘﺸﻪ اش ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮔﺸﺘﻢ .ﺣﺘﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ دﻧﺒﺎل آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﮕﺮدم .رﻓﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ .او ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺮف ﻧﯿﺎز دارم .ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺮف ﺑﺮدم .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺎروان
ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﮑﻦداﻧﻢ؟ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻔﺮوﺷﯽ .ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽﭼﻪ ﻣﯽ« ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎروان ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟« را ﺑﻪ ﻣﺎدرم دادم .ﮔﻔﺖ:
».ﮐﻨﺪﻫﺎﯾﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﭼﻮن ﻧﻘﺸﻪ و دور و ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺎ
ﻣﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮادرم را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﮐﺮدم و ﺣﮑﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ  200ﻣﺘﺮی ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻌﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﺮای آزار ﻣﻦ
و ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ .ﻣﻦ ﮐﻪ در را ﺑﺎز ﮐﺮدم ﻣﺎدرم ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺧﻮدش را ﺑﻪ زور وارد ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪ و ﺑﯿﺮاهآﻣﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﺮادرم ﻧﻤﯽﻣﯽ
وﺟﻮد ﭘﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ ﮔﯿﺮی ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ .ﻣﻦ درب را ﮐﻮﺑﯿﺪم ﺑﺎ اﯾﻦزد .او زن ﺳﺨﺖﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻦ را ﮐﺘﮏ ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽﻣﯽ
درﺑﻮد و ﻓﺮﯾﺎد زدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺮود ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮاﻫﻢ زد .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ رﻓﺘﻨﺪ ﭼﻮن از ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﯾﮏ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮب ،ﻣﺸﮑﻞ را از ﭼﺸﻤﺎن زن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺮ راﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺪدﮐﺎران ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪدﮐﺎران
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯽ اﻧﮕﺎر داری ﺑﺎ دﯾﻮار ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯽ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪدﮐﺎران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ زﯾﺎدی ﺟﻠﻮ ﻧﺮوﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اول از زن ﺑﭙﺮﺳﯽ ﺗﺎ ﺧﻮدت را ﻫﻤﺎن اول وﺳﻂ ﺑﯿﺎﻧﺪازی .ﺑﻌﻀﯽ
ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽاﺳﺖ و زن را ﻣﯽ از ﺣﺪ ﺟﺪی روﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﯿﺶﻣﺪدﮐﺎران اﻧﮕﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎره ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ آﻣﺎدهاﻧﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ آزادی ﺣﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺎ  33دﻻر از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم.
درک ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ و ﺑﻪ داﺳﺘﺎن آن زن ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ.
ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن زﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻨﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ .ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﻧﺮژیﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ درﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮد ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ
را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت واﻗﻌﯿﺖ را از ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ را اداﻣﻪ دﻫﺪ ،ﺣﺎﻻ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪش ﯾﺎ ﺧﻮدش دﭼﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آزار رواﻧﯽ را درک ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﻣﺪدﮐﺎران آﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ
آﺳﯿﺐﻫﺎی روﺣﯽ را درک ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺒﻮدی اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪﻫﺎ در ﺳﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ .ﻓﺮد ﮐﺘﮏ ﻣﯽﺧﻮرد وﻟﯽ ﺗﺎ آن ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ
آﻣﺎده ﺗﺮک ﮐﺮدن ﺷﻮد زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻻزم اﺳﺖ.
ﺑﺮای زﻧﺎن ﺟﯿﻎ و ﻫﻮار ﮐﺮدن ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر را از روی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺪدﮐﺎران ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ
وﻟﯽ اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﭘﯿﺎم ﻣﻦ ﺑﻪ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ
ﻧﻮر اﻣﯿﺪی وﺟﻮد دارد .ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻮن ﺑﭽﻪ دارﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻫﺮ روزﺗﺎن ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ،
اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﯿﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آراﻣﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢ
آراﻣﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﭼﻮن ﻣﺎدر ﺧﻮد را در آراﻣﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎدر ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد و
اﻧﮕﺎر در ﯾﮏ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 DVRCVﻣﻨﺒﻊ:

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و اچ آی وی

 The Factionist – ethical appaﻋﮑﺲ:
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و وﯾﺮوس اچ آی وی
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و وﯾﺮوس اچ آی وی ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ ،دو ﻣﻮرد ﺟﺪی از ﺧﻄﺮات ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم در ﺳﺮا ﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻧﮋاد ،ﻗﻮﻣﯿﺖ ،ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺳﻦ ،ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دو در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ اچ آی وی ﺷﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻫﺮ دو ﻣﻮرد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﮑﻪ ﻧﻨﮕﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ ﻫﺮ دو زده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮد را ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ ﮐﺮده ،از ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎز دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪن و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻻزم را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ؛ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﮋادی ،ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﺎن و دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ ،ﻓﻘﺮا،
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺠﺎوز از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ زوج ﻋﺎﻃﻔﯽ.
اﯾﺪز در ﺳﺮﮐﻮب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﯾﺸﻪ دارﻧﺪ .ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻓﻘﺮ ،ﻣﺮدﺳﺎﻻری و ﭘﺪرﺳﺎﻻری ،در ﻏﯿﺎب  /ﻫﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﻫﻢ اچ آی وی
ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺛﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮک در ﻫﺮ دو ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﺟﻮﮐﺲ و ﺳﻦ ﮔﺎرﺳﯿﺎ در ﺳﺎل  2002وﺣﻤﺎﯾﺖ
در ﺳﺎل » .(2004ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ«
زﻧﺎن ،اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﮋادی و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻘﯿﺮ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ .از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ

»ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ«ﺑﺮﻧﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد) .ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻧﮋادی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﯿﺎ از آن رﻧﺞ ﻣﯽﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
در ﺳﺎل  .(2004اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و اچ آی وی ،روشﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ و درﻣﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺑﺮای اچ آی وی ،ﺗﺮسﻫﺎی ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اچ آی وی ،آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺟﻨﺴﯽ و ﮔﺎمﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮ آوردن
ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه).(2006 ،ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری »ﺷﻮد.ﺑﺮ ﺧﻼف ارده ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ«
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻼﻣﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ .آزار«
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺪﻧﯽ و ﺑﺪون آن ،ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ دﯾﺪ زدن ،ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺪن ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻨﺴﯽ ،آزار ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد) .ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ)اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه(.(2006 ،
ﺷﯿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺰارش ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻣﺎر
ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ
را ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺪود  20درﺻﺪ از زﻧﺎن ﮔﻮﻧﻪای از آزار ﺟﻨﺴﯽ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد
را ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﻨﺪ )روﻧﯿﺎن .(2002 ،در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر دﺧﺘﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و از ﻫﺮ ﺷﺶ ﭘﺴﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﺪ  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮد ﻣﻮرد
آزار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ )ﻓﯿﻨﮑﻠﻬﻮر .(1990 ،در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم زﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﻮی زوج ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد دﭼﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﺷﻮﻧﺪ )ﺟﻮﮐﺲ ،ﺳﻦ و ﮔﺎرﺳﯿﺎ ﻣﻮرﻧﻮ ،ص  ،157ﺳﺎل .(2002
ﺗﻌﺮﯾﻒ اچ آی وی
اچ آی وی ﯾﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد از راه ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ردو ﺑﺪل ﮐﺮدن ﺳﻮزن و ﺳﺮﻧﮓ )ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر( ﺑﺎ ﻓﺮد آﻟﻮده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه .(2007 ،زﻧﺎن ﺑﺎردار آﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دوران
ﺑﺎرداری ،ﺗﻮﻟﺪ و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﮐﻮدک ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه .(2007 ،اچ آی وی از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻌﺎت
در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺧﻮن ،ﺗﺮﺷﺤﺎت آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه.(2007 ،
ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻧﺎﻗﻞ وﯾﺮوس اچ آی وی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﺪز ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﻓﺮد از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ
ﺧﻮن اﺳﺖ )ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ .(2005 ،ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎ ﺗﻮان ﺑﺪن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ را
ﮐﺸﻨﺪه ﯾﺎ ﺳﺮﻃﺎن زا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ .(2005 ،اﮔﺮﭼﻪ راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و وﯾﺮوس وﺟﻮد دارد ،ﻫﻨﻮز واﮐﺴﻦ ﯾﺎ
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ.(2005 ،
اﯾﺪز در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه/ﺷﯿﻮع اچ آی وی
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،در ﺳﺎل  2003ﺑﯿﻦ  1039000ﺗﺎ  1185000ﻧﻔﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ اچ آی وی ﯾﺎ »ﻫﺎﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری« ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی
ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در آﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ .(2006 ،ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎل  2005اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ،اﻓﺮاد  40ﺗﺎ  44ﺳﺎﻟﻪ
 17درﺻﺪ ﺳﻔﯿﺪ 34 ،ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ (47%) ،اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد آﻟﻮده  .(2005ﻫﺎ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر را در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد آﻟﻮده دارﻧﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎ رﯾﺸﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ )آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ( و ﮐﻤﺘﺮ از  1درﺻﺪ را ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن ،ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻻﺳﮑﺎ و ﻫﺎواﯾﯽ و اﻓﺮاد ﺑﺎ رﯾﺸﻪ در ﺧﺎور دور
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ) .ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری 73 .(2005 ،درﺻﺪ اﻓﺮاد آﻟﻮده را ﻣﺮدان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدان
و راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺎده ورﯾﺪی از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ) ، (13%راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن) ، (18%اﺳﺘﻌﻤﺎل ورﯾﺪی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر)(61%
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ  72درﺻﺪﺷﺎن از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪﻫﺎ 37 .(2005 ،درﺻﺪ اﻓﺮاد آﻟﻮده را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽآﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ) .ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری )(7%
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان و  26درﺻﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ورﯾﺪی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر آﻟﻮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) .ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ.(2005 ،
 37درﺻﺪ اﻓﺮاد آﻟﻮده را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ  72درﺻﺪ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان و  26درﺻﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ورﯾﺪی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر آﻟﻮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
)ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ(2005 ،
اچ آی وی در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺗﺎﺛﯿﺮات اچ آی وی و اﯾﺪز ﺑﺮ روی ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﺷﺪﯾﺪا ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪوم و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن ﺗﻮان ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد را از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺪز را از

دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
– ای ﺑﺮ روی  50زن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺳﭙﯿﮕﺮی در ﺑﻮﺳﺘﻮن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن از رواج زﯾﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺖ) .ﻧﻮرﺗﻮنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎوک(2002 ،
 46در ﺻﺪ از اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و  42درﺻﺪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ از
ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺼﺮف ورﯾﺪی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ) 56درﺻﺪ از اﯾﻦ زﻧﺎن از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ورﯾﺪی
ﻫﺎوک  – (2002 ،دﻫﺪ) .ﻧﻮرﺗﻮناﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ( اﯾﻦ زﻧﺎن را در ﺧﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ اچ آی وی ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ از اﯾﻦ زﻧﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت از آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اچ آی وی ﺗﺮس دارﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺎﻫﺎ
ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﻮﺳﺘﻮن ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  16درﺻﺪ آﻟﻮده
ﻫﺎوک  – (2002 ،دادﻧﺪ) .ﻧﻮرﺗﻮنﺑﻪ اﯾﺪز ﺑﻮدﻧﺪ و  48درﺻﺪ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻧﺎن
را ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ و وﯾﺮوس اچ آی وی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﺪز در ﻣﯿﺎن ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ  /اچ آی وی
در آﻣﺮﯾﮑﺎ اچ آی وی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ،در ﺳﺎل  ،2003دو ﺳﻮم ﻣﻮارد آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  5ﺗﺎ  7درﺻﺪ
ﻣﺮدان در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺧﻮد را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎیﻫﺎ .(2006 ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع اچ آی وی در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺮدان
در دﻫﻪ ﻫﺎی  80و  90ﻣﯿﻼدی ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ آﻣﺎر دارد) .ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ(2006 ،
اﯾﺪز در ﻣﯿﺎن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ  /اچ آی وی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﺮ روی زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺷﺪن در
اﯾﻦ رواﺑﻂ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،اچ آی وی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از راه ﺗﺮﺷﺤﺎت واژﻧﯽ و ﮔﺮدﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از زﻧﺎن در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ورﯾﺪی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان دو ﺟﻨﺲ ﮔﺮا و ﻣﺮدان دوﺟﻨﺲ ﮔﺮاﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ورﯾﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻘﻌﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﯽ رو ﺑﻪ رو ﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﺷﻮرای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ،
)1996
اچ آی وی در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اچ آی وی و ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺮانﻫﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی  1999و  2003آﻣﺎر اﯾﺪز در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن  15درﺻﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﺗﻨﻬﺎ  1درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ،
 .(2003زﻧﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ اچ آی وی و اﯾﺪز را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ 50 .درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ اچ آی وی و اﯾﺪز در ﺳﺎل 2003
در ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان  13ﺗﺎ  19ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻨﺮی ﮐﯿﺴﺮ .(2006 ،راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دﮔﺮﺟﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ )ﺑﺎ ﻣﺮدان( و
ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و دوﻣﯿﻦ دﻻﯾﻞ آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ.(2006 ،
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ،زﻧﺎن رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ را آﻟﻮده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل  ،2002در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،آﻟﻮدﮔﯽ اچ آی وی ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  34ﺳﺎل ﺑﻮد )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ .(2006 ،در ﺳﺎل  2004زﻧﺎن ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  13درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ 67 ،درﺻﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن زن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ )ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﻨﺮی ﮐﯿﺴﺮ(.
در ﺳﺎل  ،2002در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،آﻟﻮدﮔﯽ اچ آی وی ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  34ﺳﺎل ﺑﻮد.
)ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ(2006 ،
اﯾﺪز در ﻣﯿﺎن رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه /اچ آی وی
اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻓﺮاد رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ )ﻏﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ( ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار دارﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻧﮋادی و ﻗﻮﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اچ آی وی و اﯾﺪز را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دارﻧﺪ )ﻣﺮﮐﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ .(2006 ،ﺗﻨﻬﺎ
 12.3درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻞ ﻣﻮارد آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اچ آی وی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در

ﺳﺎل  2002اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  54ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎره
ﯾﮏ ﻣﺮگ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  34ﺳﺎل ﺑﻮد )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ.(2006 ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺗﺒﺎر )آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ( در درﺟﻪ دوم در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام و ﻧﮋادﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺣﺪودا  14درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ از اﺑﺘﺪای اﯾﻦ اﭘﯿﺪﻣﯽ ،ﻫﻤﻮاره  18درﺻﺪ از آﻣﺎر آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ،اﯾﻦ ﮔﺮوه 20
درﺻﺪ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ.(2006 ،
اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻓﺮاد رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ )ﻏﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ( ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
)ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ(2006 ،
اﯾﺪز در ﺳﺮﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﻬﺎن /ﺷﯿﻮع اچ آی وی
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و اﻓﺮاد آﻟﻮده در ﺟﻬﺎن ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن
ﻣﻮﻧﺚ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از  16.5ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺳﺎل  2003ﺑﻪ  17.5ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺳﺎل  2005اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﻣﻌﻤﻮﻻ زﻧﺎن ﮐﻢ در آﻣﺪ و ﺑﯽ در آﻣﺪ در ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی« ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ.(2005 ،
)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ» .(2005 ،اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻻﯾﻞ وﺧﺎﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻮده اﻧﺪ
در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﻬﺎن زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان در ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻗﺮار دارﻧﺪ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ،
ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﻓﺮاد ﻧﺎآﺷﻨﺎ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺷﺪندﻫﻨﺪ ﮐﻪ آزارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ از ﺳﻮی زوجﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ« 2004).
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ.(2005 ،
در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﻬﺎن زﻧﺎن اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪن و رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ .(2000 ،زوجﻫﺎی آﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ و آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺷﺪن زﻧﺎن
و دﺧﺘﺮان را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ از دﺳﺘﺮی ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﺪوم دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪوم وﺟﻮد دارد اﯾﻦ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺪرت در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺪر ﺳﺎﻻر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮان
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﻣﺮدان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﻧﺪارﻧﺪ.
اﯾﺪز در ﺟﻬﺎن  /ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ اچ آی وی
در ﺳﺎل  ،2005ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ اچ آی وی و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ.(2005 ،
 50درﺻﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺮد 45 ،درﺻﺪ زن و  5درﺻﺪ ﮐﻮدک ﺑﻮدهاﻧﺪ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ.(2005 ،
در ﺳﺎل  2005ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اچ آی وی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ،
2005).
از  3.1ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮگ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺪز 570000 ،ﻣﻮرد ﮐﻮدک ﺑﻮدﻧﺪ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ.(2005 ،
در ﻣﯿﺎن ﺳﺎلﻫﺎی  2003ﺗﺎ  ،2005ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﯿﺎ ﺑﺠﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺎراﺋﯿﺐ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ.(2005 ،
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ در آﻣﺎر ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺎراﺋﯿﺐ ﭘﺲ از ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﺤﺮای ﺑﺰرگ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﻘﺎم دوم را در ﺷﯿﻮع اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ داﺷﺖ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ.(2005 ،
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ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ در ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اچ آی وی در ﺻﻮرت ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی و در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮاردﻧﺪ :ﻓﻘﺮ ،ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از ﻫﻢ
ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ،آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و اچ آی وی در ﻣﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺎن و رﻫﺒﺮان و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻓﺮاد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ،
اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮده ﺷﺪن زﻧﺎن ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ »ﻫﺎﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری«  .(2004ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮ در زوج ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدان ،ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺑﻮدن زﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ از ﻃﺮﯾﻖ واژن،
ﻗﻠﻤﺮوی ،اﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺪز دوﻟﺘﯽ و)اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد -ﻣﻘﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ،اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وﺑﯿﻤﺎری
2006).
ﻣﺪارک ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اچ آی وی ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﺎور ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎوز ﮐﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ .(2006 ،ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ در راﺑﻄﻪ

ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ واژن را  0.1ﺗﺎ  0.2درﺻﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ،راﺑﻄﻪ ﻣﻘﻌﺪی از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ را ﺑﻪ  0.5ﺗﺎ  3درﺻﺪ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ در ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص درﺑﺎره ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ دﭼﺎر ﺟﺮاﺣﺎﺗﯽ در واژن ﯾﺎ ﻣﻘﻌﺪ ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺮﮐﺰ
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ.(2006 ،
اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺎوز از ﺳﻮی ﻓﺮد ﻧﺎﻗﻞ وﯾﺮوس ،اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ،
2005):
ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﻌﺪد ﻣﺘﺠﺎوزان
دﺧﻮل واژﯾﻨﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﻣﻘﻌﺪی
ﺿﺮﺑﻪ ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﺖ در ﻣﻘﻌﺪ ﯾﺎ واژن
وﺟﻮد اﺳﭙﺮم ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺟﻨﺴﯽ در اﻃﺮاف واژن ﯾﺎ ﻣﻘﻌﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﺠﺎوز از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ورﯾﺪی
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آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد »ﻫﺎﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری« آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اچ آی وی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن در ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
دﻫﻨﺪ( اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺑﻮدن ﺧﻮد ﺑﻪ اچ آی وی را ﻣﯽ…ای )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن وﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺧﻮد و ﻧﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪﻣﯽ
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ  4ﺗﺎ  6ﻣﺎه ﺑﻌﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻣﺎه دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﺷﻮد )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ،
 .(2005اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ:(2006 ،
آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎران در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن ﺑﺎردار ،ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺮد اﺟﺎزه آن را ﻧﺪﻫﺪ.
آزﻣﺎﯾﺶ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻋﺪم ﻟﺰوم اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ﺗﺴﺖ اچ آی وی .اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز ﮐﻠﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن از ﺳﻮی ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﺖ اچ آی وی ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺸﺎوره اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ.

●
●
●

●

اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﻤﻼت ﺟﻨﺴﯽ در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ  6ﻫﻔﺘﻪ 3 ،ﻣﺎه
و  6ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد؛ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺨﺴﺖ ،ﭘﺲ از ﺗﺠﺎوز ،وﯾﺮوس در آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد وﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد
آن ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ.(2006 ،
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮان در ﻣﻮرد ﻓﻮاﯾﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی داروﻫﺎی ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از اﯾﺪز ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ و در
ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﺼﺮف  3ﺗﺎ  7روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ داروﻫﺎ را ﺑﺪﻫﻨﺪ و وﻗﺖ ﻣﺠﺪدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻼش
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪ روﺣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ وارد ﻧﺸﻮد) .ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری.(2006 ،
آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺗﻦ اچ آی وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری »ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی« ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت
»ﻫﺎی ﺳﯽ دی 4ﺳﻠﻮل« ﯾﺎ »ﻫﺎی ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﺗﯽ ﭼﻬﺎرﺳﻠﻮل« ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺎمﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ از ﮔﻠﺒﻮلوﯾﺮوس اچ آی وی وارد ﺑﺪن ﻣﯽ
)ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه( ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن در آن زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭘﺎدﺗﻦﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽوﺟﻮد اچ آی وی در ﺑﺪن اﺳﺖ .آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺗﻮان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اچ آی وی را ﻧﺪارﻧﺪ ،وﺟﻮدﺷﺎن در ﺧﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهاﯾﻦ ﭘﺎدﺗﻦ
ﺑﺮای اچ آی وی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﭘﺎدﺗﻦﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺧﻮد وﯾﺮوس )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی.(2006 ،
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اچ آی وی اﺳﺘﻔﺎده »اﻟﯿﺰا )روش ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻧﺰﯾﻢ(« و ﺗﺴﺖ »ای آی آِی )روش آﻧﺰﯾﻢ اﯾﻤﻨﯽ(« ﺗﺴﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی .(2006 ،اﮔﺮ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو آزﻣﺎﯾﺶ ،واﮐﻨﺸﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه دوﺑﺎره
آزﻣﺎﯾﺸﯽ »ﺑﻼت ﻏﺮﺑﯽ« ﺷﻮد.ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ »ﺑﻼت ﻏﺮﺑﯽ« آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ واﮐﻨﺸﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ
دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎدﺗﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﭘﺎدﺗﻦﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اچ آی وی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﻏﻠﻂ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .در
داﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی» .(2006 ،اچ آی وی ﻣﺜﺒﺖ« ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ،ﻓﺮد
زودﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺪﻫﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟

ﭘﺎدﺗﻦﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ  3ﻣﺎه ﭘﺲ از آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺪت  20روز ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮارد ﻧﺎدر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺶ ﺗﺎ دوازده ﻣﺎه ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ
)ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی.(2006 ،
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن و درﻣﺎﻧﮕﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﺗﺴﺖ آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﻮاع آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی
آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺎﺷﻨﺎس )ﺑﺪون اراﺋﻪ ﻫﻮﯾﺖ( ،ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ،ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ اچ آی وی از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎدﺗﻦ وﺟﻮد دارد .از ﺟﻤﻠﻪ
و ﻓﻮری .درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درﻣﺎﻧﮕﺮان از ﻧﺰدﯾﮏ
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﭘﯿﺶ از آزﻣﺎﯾﺶ ،در ﺿﻤﻦ آن و ﭘﺲ از آن از ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﻣﺸﺎوره و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت
( ﯾﺎ ﺑﺨﺶ» (www.hivtest.orgﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی« ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﯾﺎﻟﺘﯽ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ آن در ﻃﻮل  24ﺳﺎﻋﺖ  365روز ﺳﺎل ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺳﻮاﻻت اﺳﺖ .ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ:
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﺗﻤﺎس ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت )  1-888-232-6348و 1-800-CDC-INFO
ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(.
ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﭘﺲ از اﻧﺠﺎمﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ از ﻣﺮاﺟﻌﺎن درﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﻪ ﻧﺎم ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻤﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺎﺷﻨﺎس اچ آی وی
آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺷﺨﺺ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ادارات ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ( ﯾﺎ اﻓﺮاد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﯾﺎ زوجﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﭘﯿﺸﯿﻦ( در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اچ آی وی
آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﻧﺎم ﻓﺮد ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮارد ﺑﺨﺼﻮص در اﺧﺘﯿﺎر درﻣﺎﻧﮕﺮان ﯾﺎ ادارات ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺮد ﺷﻮد.
»دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم »اداره ﺧﻮراک و داروی ﻓﺮدال« ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی ﺧﺎﻧﮕﯽ؛
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی (.(2006 ،را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ آزﻣﺎﯾﺶ در ﺑﯿﺸﺘﺮ داروﺧﺎﻧﻪ(Home Access
ﻓﺮد ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺮات ﺧﻮن ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﺑﺮﯾﺰد و آن را ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه دارای ﭘﺮواﻧﻪ »  « Home Accessﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی .(2006 ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ،ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل در ﻃﻮل آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎوره ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ زﻣﺎن ﻻزمﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف  20دﻗﯿﻘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .آزﻣﺎﯾﺶﻣﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﻮری اچ آی وی
اﮐﻨﻮن ﭼﻬﺎر ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﻮری اچ آی وی ﻣﺠﺎز در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ .دﻗﺖ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺸﻮر آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی.(2006 ،
ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
 .اﯾﻦ ﯾﮏ دوره»ای اﺳﺖﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ« ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﻣﺨﻔﻒ »ان ﭘﯽ ای ﭘﯽ« ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ اچ آی وی
ﻫﺎﮐﻨﺪ از ﺟﺬب وﯾﺮوس ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ »ﮔﺮدﻫﺎی ﭘﺲﺿﺪ وﯾﺮوس« ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ
ای ﺑﺎ ﺧﻮن ،ﺗﺮﺷﺤﺎت آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮﻧﯽ ﻓﺮد آﻟﻮده ﺑﻪﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﺮف  72ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﻤﺎس ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ« اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ را ﺑﺮای
ﻫﺎ.(2005 ،ﮐﻨﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ »وﯾﺮوس ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺮای ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﻻﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﯾﺎ ﺳﻪ داروی ﺿﺪ وﯾﺮوس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای اﻓﺮادی
ﮐﻪ اچ آی وی ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد) .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﯿﺪ(.
ﻇﺮف  72ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ »ان ﭘﯽ ای ﭘﯽ« ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ آﻟﻮده ﺑﻪ اچ آی وی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻧﺪارد )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ .(2005 ،در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﻪ
را ﭘﺲ از  72ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن »ان ﭘﯽ ای ﭘﯽ« ﺻﻮرت ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ
ﺗﻤﺎس ﯾﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﻮاﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺶ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی ﻗﺪم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻋﻔﻮﻧﺖ اچ آی وی اﺳﺖ .ﭘﺎرهای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ روی اﻧﺴﺎنﻫﺎ و

ﺗﻮاﻧﺪ از آﻟﻮدﮔﯽای ﺑﺎ وﯾﺮوس ﻣﯽ 72ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ در ﺑﺎزده زﻣﺎﻧﯽ »ان ﭘﯽ ای ﭘﯽ« ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻫﻤﺎن ﺑﺎزده زﻣﺎﻧﯽ  72ﺳﺎﻋﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺷﺎﻧﺲ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ اچ آی وی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آزﻣﺎﯾﺶ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ
ﺑﻪ اچ آی وی ﭘﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﯾﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ( .ﻫﺎی اچ آی ویاﻧﻮاع آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ) .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻧﺠﺎم دادن آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﺮﺑﻪ روﺣﯽ وارده
را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ .ﺧﺒﺮ آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ اچ آی وی در ﮐﻨﺎر ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺎوز ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺸﺎوره ،اﻃﻼﻋﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ اچ آی وی ﭘﺎدﺗﻦﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻘﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮد ﭘﯿﺶ از ﺗﺠﺎوز اﺧﯿﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ اچ آی وی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶ را ﭘﺲ از  24ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ  48ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
رﺳﺪ ،.ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن ﻣﯽ»ﺻﺤﯿﺢ« آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻧﺠﺎم دادن آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﺮﺑﻪ
روﺣﯽ وارده را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ.
دﻻﯾﻞ ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی از ﺳﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺸﺎر روﺣﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اورژاﻧﺲ ،ﻣﺸﺎوره و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم
ﺑﺮای دادن اﺟﺎزه آزﻣﺎﯾﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮ ﺑﺎز ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا از ﺳﻮی ﻣﺘﺠﺎوزان ﻣﻮرد
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺗﺮس ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺟﺎزه آزﻣﺎﯾﺶ را
ﻧﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺸﺎور درﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد.
ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎس ،آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی  100درﺻﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ دﻧﺒﺎل
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ درﻣﺎﻧﮕﺮان ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ادارات ﺑﻬﺪاﺷﺖ اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ وارد ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دادﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ وی »ﭘﺮ ﺧﻄﺮ« اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮود .اﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اچ آی وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد ،ﺑﯿﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺎدی را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﺎﻻت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﭘﺲ دادن ﻫﺰﯾﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ از ﺟﯿﺐ ﺧﻮد
ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﭙﺮدازد و ﺑﻌﺪ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﻪ او ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﺪ .ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮری  1000دﻻر ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اورژاﻧﺲﻫﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره اچ آی وی را ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت »ان ﭘﯽ ای ﭘﯽ« دﻫﺪ ﮐﻪﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﺑﺎزده آن ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

●
●

●

●

●
●

●

●

●
●

ﺗﺮس ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اچ آی وی
اﮔﺮ ﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل اچ آی وی در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﮐﻢ اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺎوز ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﻧﮕﺮان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد را در ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ اچ آی وی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اچ آی وی را ﻧﯿﺰ ﺷﺪت ﺑﺨﺸﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد اچ آی وی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد اچ آی وی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ روی ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯿﺰان ﺗﺮس از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﺮس زﻧﺎن از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اچ آی وی از

ﻣﺘﺠﺎوز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﺠﺎوزی ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ وی آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ) .رزﻧﯿﮏ .(2002 ،اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺮدان
ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮسﻫﺎﯾﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
آزﻣﺎﯾﺶ اﻓﺮاد ﻣﺘﺠﺎوز
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺘﺠﺎوزان ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺘﺠﺎوز از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،اﺷﮑﺎﻻت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی ﺑﺮای ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ و ﺣﻘﻮق ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ:
ﺗﺴﺖ اچ آی وی و ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ :ﺧﻼﺻﻪای از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ2005 ،
اﯾﻦ ﺟﺪول ﺣﻘﻮق ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن در ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی ﺑﺮ روی ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻣﻨﻄﻘﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ )ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ(
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮد» .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ« ﺗﻮان ازدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺟﺪول را ﻣﯽو ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ
ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻘﻮق ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﭼﺎپ 1996
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺪوﻟﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن )ﺗﺎ ﺳﺎل  (1995از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت اراﺋﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد» .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﺮم« ﺗﻮان ازﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ را ﻣﯽ ﻣﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮس ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اچ آی وی و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ:
در ﻣﻮرد اچ آی وی ،ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺗﺠﺎوز و اچ آی وی و ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت روز ﺑﻪ روز درک ﮐﻨﯿﺪ.
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﯾﺎری دﻫﯿﺪ.
ﺑﺪون ﻗﻀﺎوت ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﻓﺮض ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ دﻫﯿﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و اچ آی وی ﺑﺪﻫﻨﺪ.
آﮔﺎﻫﯽ و درک ﺑﻬﺘﺮی از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ رازداری در ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و اچ آی وی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
راهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اچ آی وی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ،ﺑﺨﺼﻮص در ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ.
در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اچ آی وی ،ﺧﻄﺮات اچ آی وی ،ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ،آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ آن
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی ﻓﻘﻂ ﻗﻄﻌﻪای از زﻧﺠﯿﺮه ﺧﺪﻣﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺎ درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺣﺮﻓﻪای ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای
ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از آزﻣﺎﯾﺶ.
ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎع در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و اچ
آی وی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺖ در ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ آن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی
ﺑﺮ روی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
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اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن

 Patrick Rasenbergﻋﮑﺲ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
( ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ اﺳﺖ”» (The Lawyers Collective Women’s Rights Initiative “LCWRIﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«
ﺑﺮای ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺘﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از زﻣﺎن ﺷﺮوع در ﺳﺎل  ،1998ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﺪﻧﯽ ،ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﺣﻘﻮﻗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش
ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺪهآل ﺣﻘﻮﻗﯽ زﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن راه زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز زﻧﺎن در اﺟﺘﻤﺎع ،دارای ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻢ ارزش ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد
را در اﻧﻮاع ﺟﺪی ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ،آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺳﻘﻂ
ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺧﺘﺮ ﺑﻮدن ﮐﻮدک ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد و ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﻏﯿﺎب ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺘﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی
ﮐﺎری ،زﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻧﺎن را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در دام ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽاﻧﺪازد .اﯾﻦ
در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« دﻫﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﺎزﺧﻮرد ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،آزار ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﯾﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻤﺎل آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ،ﯾﺎ اﺑﺘﮑﺎراﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت واﻗﻌﯽ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ذﻫﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺮاﺑﺮی ،ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺻﻮرت
رﺳﺎﻧﯽﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻫﺎیﮔﯿﺮد ﮐﻪ در آن زﻧﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻼشﻣﯽ
ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﻮارد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ،
آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﺗﺠﺎوز ،آزادیﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ،ﻗﺎﭼﺎق زﻧﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل » 2005ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ زﻧﺎن از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ اﺟﺮایﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻖ … ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ و
ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻮﯾﺪ اﯾﻦ را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در دوران ﺟﺪﯾﺪی از ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻔﺎد آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻮی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی« ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ و در روﻧﺪی ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ
دﻫﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ در دﺳﺖ دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ در آن ﻧﻘﺶ دارد.ﻧﺸﺎن ﻣﯽ »اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
»:ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی زﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﺣﻘﻮق ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪهﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺰاری ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﻣﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻤﺮﮐﺰ:
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﻀﺎﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖدر اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺧﻮد از ﺳﺎزﻣﺎن »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ،دادرﺳﯽ در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺗﺠﺎوز ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و اﯾﺠﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن
اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﻮدک ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻧﻘﺾ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ .ﭘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در دو ﺷﺎﺧﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮارد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار

ﮔﯿﺮد .در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ
در ﮐﻨﺎر دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺑﺨﺼﻮص ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از دو ﺳﻮ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ .اول اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی
آن را ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن در اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺸﺎن داد .دوم اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر،
وﮐﻼی ﺟﻮان را در دادﮔﺎه ورزﯾﺪهﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﻧﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮارد را
ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﺰمﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎل داد .اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺖ اول ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭘﺎﯾﻪﻣﯽ
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ زﻧﺎن در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﻟﻨﺰ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﯿﻘﯽ:
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن راﻧﮕﺮد .از اﯾﻦ رو ﻣﺎ ﻣﯽﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت از ﻟﻨﺰ ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯽ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«
در زﻣﯿﻨﻪ واﻗﻌﯽ آن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و راه ﺣﻞﻫﺎی ﮐﻠﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻤﺎد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﮐﺎﻓﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ:
ﻧﯿﺴﺖ .ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در آن زن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﮔﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮدارد .ﭘﺲ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻮاﻧﻊ رو در روی زﻧﺎن ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد در ﻃﻮل دادرﺳﯽ ﺑﻪ او داده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻠﮏ و ﺣﻘﻮق زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﻖ ﻣﺎﻧﺪن زن در ﻣﻨﺰل ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺎ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ازدواج و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮدی:
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺷﻨﺎﺳﺪ .اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖای ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻣﺬﻫﺐ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
اﺳﺎس اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮدی ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ
را ﻟﻐﻮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰی
ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن زﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی واﻗﻌﯽ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻊ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦدﻋﺎوی ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﺑﺘﮑﺎرات در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪاوم ﻧﻈﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮدی را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺣﺘﺮام ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.
آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر:
ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ در رواﺑﻂ زﻧﺎن ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎری اﻣﻦ ،ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط از ﺳﻮی زﻧﺎن در اﻗﺘﺼﺎد و در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ
ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻌﯽ در ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﻮزاد و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ:
ﻫﺎی ﻣﻮﻧﺚ اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺎﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮی در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ زﻧﺎن ،ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ
ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺟﻨﺲ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻮازن آﻣﺎری ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻼش دارد
ﺿﻤﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ،درﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﻮدک ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اوﻟﯿﻪ دوران ﺑﺎرداری را ﻧﯿﺰ
ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨﺪ .روﻧﺪ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺣﻖ زن ﺑﺮای ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی آزادﺗﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎر در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﻮدک
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .آزادی زﻧﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ،اﺟﺎزه
ﻧﻮع ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ را ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻋﻤﻞ اﮔﺮ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ زن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ،ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ در دوران ﺑﺎرداری و ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﮐﻮدک ﺑﺮ
ﺷﺎﻧﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺣﻖ ﺳﻘﻂ
ﺟﻨﯿﻦ را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭽﻪ دار ﺷﻮد و ﭼﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،داراﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف داﺷﺘﻦ ﭘﺴﺮ و ﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻗﺮار داد.
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ روی زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ زاوﯾﻪای از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﭘﯿﮕﺮد »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« در ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﺣﻘﻮﻗﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ و در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎوردن ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ
اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮﻣﯽ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن:
ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎرداری دارد» .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی
اﯾﻦ ،ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاﺑﺮی و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل آن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎرداری را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ »ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ« ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﺻﻞﺗﻔﺎوت
ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮدان را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ آﻧﺎن در ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در آن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ در اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .دادن ﺣﻖ ﮐﻨﺘﺮل
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد زن و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ زن در آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ در ﺗﻼش زﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﺑﻪ
زن داده ﺷﻮد ،ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و دوم اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮد ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زن
ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ،ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ آن دﭼﺎرﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺑﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از دو
ﻫﺎی .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻘﺶ»ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﯽ را دارد ﮐﻪ ﮐﺎر در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم دارد« ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﯿﻨﻮن ﺟﻨﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار دادن ﻣﺮدان رواﺑﻄﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ در آن ﻣﺮدان ﻏﺎﻟﺐ و زﻧﺎن ﻣﻐﻠﻮﺑﻨﺪ .ﮐﺎر ﮐﺮدن در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻨﻬﺎ
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﻧﻮﻋﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﯿﻨﻮن اﻧﺪ .ﺑﺎز ﺑﻪ ﻗﻮلﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﻪ دام ﺑﯿﺎﻧﺪازد ،ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺷﺮاﯾﻂ .ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس
واﻗﻌﯿﺎت ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﻨﻦ ،ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﻮﯾﺖ در
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ» .از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯽ ﻃﺮف« ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدر ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت واﻗﻌﯽ زﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ زﻧﺎن در اﺟﺘﻤﺎع ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﻨﺘﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و دﯾﻨﯽ
ﺑﺮروی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﻮﺟﻮد ،اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ،ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ در ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﺟﻮد ﻣﺤﻞﻫﺎی ﮐﺎری
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﯾﻢ.
ﻗﺪرتﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه:
ﺑﺮ ﻗﺪرت اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﺧﻮد در ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ» :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه در وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ
وﺟﻮد داﻧﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ و در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪه
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،ﭘﻠﯿﺲ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دوﻟﺖ
ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎر و ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ
دارﻧﺪ
در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺑﺮای اﻓﺮاد و ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ

●
●
●
●

●

و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻫﺎ و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮐﻨﺎردر ﻃﻮل ﺳﺎل »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻫﺎی اﺛﺒﺎت ﺷﺪهاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
».وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﻧﺪازد ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪﯾﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽ
ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎاﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ وﺳﯿﻊ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎوره و ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ:ﺑﺨﺶ ﮐﻤﮏ 1.

ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ در ﻗﺎﻧﻮن ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در دادﮔﺎهﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﻪ
در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﮐﻼن را ﺑﺮای اﯾﺮاد Bو  367و A 304ﻧﻮﯾﺴﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺶ 498ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻣﻮﮐﻼن در ﭘﺮوﻧﺪه
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در اداره ﭘﻠﯿﺲ ﯾﺎ در ﻣﻮارد ﺟﺰاﯾﯽ در دادﮔﺎه آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺳﻮاﺑﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ در دادﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﻮﮐﻼن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ادارات دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ زﻧﺎن ﻫﻤﮑﺎری دارد.
اﻫﺪاف:
 .1رﺳﺎﻧﺪن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز ،ﮐﻮدک آزاری و ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ازدواج
 .2اﯾﺮاد ﺷﮑﺎﯾﺖ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺟﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن »ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽدادﮔﺎه« ﻫﺎی ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ .3اﯾﺠﺎد و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
 .4ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻃﻮل دوران اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ
 .5ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن درﮔﯿﺮ در ﯾﮏ دادرﺳﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻘﯿﺐ راه ﺣﻞﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺬران
زﻧﺪﮔﯽ و اﯾﺠﺎد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ
از ﺳﺎل  1978ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﯿﺮوی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/:ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽﭘﺮوﻧﺪه
ﻫﺎی ﻋﻤﺪه اﯾﻦﯾﮑﯽ از روش »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻫﺎ از زﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺎر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوﻧﺪه
ﮔﯿﺘﺎ« ﺗﻮان ﺑﻪاﻧﺪ ﻣﯽﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎ و دادﺧﻮاﻫﯽاﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮده
ﺳﯿﻬﺎت ،ﻣﺎﺳﻮم و دﮐﺘﺮ ﺳﺎﺑﻮ ﺟﺮج ﻋﻠﯿﻪ اﺗﻬﺎدﯾﻪ« »،داﻧﯿﻞ ﻟﺘﯿﻔﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺗﻬﺎدﯾﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن« »،ﻫﺎرﯾﻬﺎران ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ ذﺧﯿﺮه ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
( اﺷﺎره ﮐﺮد» (Bar Girls.ﺑﺎر ﮔﺮﻟﺰ« ﻫﺎیو ﭘﺮوﻧﺪه »ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره زﻧﺎن اﻧﻮﺷﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺮاﻻ ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن« »،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
آل ﺗﻮان درک ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دارﻧﺪ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﺪه ﮔﺮوه ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن:
در ﺑﻤﺒﺌﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮد .ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽﺧﻮد را اداره ﮐﻨﺪ و در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﮔﺮوه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻧﺪﮐﯽ از
آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
و »ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن زﻧﺎن دﻫﻠﯽ« ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻫﺎی ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ:ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
( زده اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ» (Lok Adalatsﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽدادﮔﺎه« ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺎﻟﺖ دﻫﻠﯽ دو ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻮاﻓﻖ و آراﻣﺶ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﺎﺟﻞ ﺑﺮایﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دادﮔﺎه  50%ﻫﺎ ﺑﺎدادﮔﺎه
ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﺑﻪ ﺑﺎر آورﻧﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺑﻨﺪ  15ﻫﻤﯿﻦﺑﻨﺪﻫﺎی  25و  26ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺣﻖ ﺑﻨﯿﺎدی آزادی ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ:
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دﯾﻦ ،ﻧﮋاد ،ﻃﺒﻘﻪ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎ ،ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﮑﻮﻻر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
از ﻫﻢ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻮرشﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﯿﮏ ﺳﺎل  1984و ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﺿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن  2002ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎرز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر
دوﻟﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ و ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ آن داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ .زﻧﺎن ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ را ﭼﻪ در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب و ﭼﻪ در ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
آن ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﮔﻮﺟﺮات ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮﯾﺖ و ﻏﯿﺮت ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﻮرد
ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻀﺎف ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻗﻮﻣﯽ
ﺧﻮد زﻧﺎن رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎل  2002در ﮔﻮﺟﺮات ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ در ﺿﻤﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻫﺎﯾﯽ از وﮐﻼی ﺧﻮدﺗﯿﻢ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻫﺎی ﺳﺎل 2002ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺷﻮرش
ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« را ﺑﻪ ﮔﻮﺟﺮات ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ« ﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.ﻣﺪاوم ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺎﻟﺖ ﮔﻮﺟﺮات و ﮐﻢ ﮐﺎری
ﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ:در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ »وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دادرﺳﯽﻫﺎ در دادﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وﮐﻼ و دادﯾﺎران ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از زﻧﺎن در دادﮔﺎه.
آﻣﻮزش دادﯾﺎران ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ
ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﻨﺎد و ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﮔﻮﺟﺮات و دادرﺳﯽﻫﺎی ﭘﺲ از آن
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ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽراﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«  .2ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻮارد:
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺘﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی داﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از دﻋﺎوی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﻬﺎرت ﺳﺎزی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دادﮔﺎهﻫﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻋﻤﺎل ﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و زﻧﺎن را ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
و اﻋﻤﺎل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ دارد و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﻪ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دارای ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ
و دﺳﺘﻮرﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ را در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و زﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺰاری و دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﻫﺪاف:
 .1اﺟﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻤﻞ ﮔﺮا در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﻠﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
 .2ﺗﺮوﯾﺞ روشﻫﺎی ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪای در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق زﻧﺎن
 .3اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی در ﮐﻨﺎر ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دادن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻋﻤﺎل ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻋﻤﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻮرد زﻧﺎن و ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ
 .4ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دادن ﻣﺘﻮن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،روﻧﺪ ﮐﺎر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﮔﺰارﺷﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن
و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه
 .5اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن
 .6اﺟﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در دادرﺳﯽ
 .7آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻘﺎﻻت ﺣﺎوی ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻌﯽ و ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
 .8ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﺎوی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﮔﺰارﺷﺎت و ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ،ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮی،
ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی« ﻫﺎیﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ روﻧﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ »ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ«  .9ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ »اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫﺎﻫﺎی در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی در دادﮔﺎهﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ روی ﭘﺮوﻧﺪه »ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ«  .10ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 .11ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
 .12ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﮐﻨﺪ
 .13ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎع ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﻏﯿﺮه
 .14ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ داﺋﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ روز و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ
ﻫﺎ ،ادارات ﭘﻠﯿﺲ ،ﺟﻤﻊﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد آﻣﻮزش ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﺪارس ،داﻧﺸﮕﺎهاﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺎه  .3ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و آﻣﻮزش:
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران و در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮای ﺣﺴﺎس ﮐﺮدن زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ
ﯾﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺑﺪاﻋﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ
دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده و در ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎﯾﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺴﯿﺖ و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻫﺪاف:

 .1اﺟﻤﺎع ﺳﺎزی در ﺳﻄﻮح ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
 .2ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪای از اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دادن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ در
دادﮔﺎهﻫﺎ
 .3رﻫﺒﺮی ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی
 .4ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ
 .5اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
 ،ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ»ﺣﻤﺎﯾﺖ زﻧﺎن از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ«  .6ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﯾﮋه ﻣﺎﻧﻨﺪ
آزار در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﻣﻮارد ﺑﺎرداری و ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن،
ﻗﺎﭼﺎق و ﻏﯿﺮه
 .7ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ در اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ
 .8اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ
 .9ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓﺮاد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺳﺎزی
 .10آﻣﻮزش ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ادارات ﭘﻠﯿﺲ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی
 .11ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن و ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ  .1روش ﮐﺎر:
ﻫﺎ دردر ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دادرﺳﯽ »وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف آﮔﺎﻫﯽ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽﮐﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺳﺎﯾﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻤﻞ ﮔﺮا اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ« ﮔﯿﺮد.ﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ روﺷﯽ ﭼﻨﺪ اﺑﺰاری ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت ﻣﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻓﻖ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽدﻫﺪ .ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖﻣﺴﺎﺋﻞ را در ﺳﻄﻮح ﺧﺮد و ﮐﻼن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ »ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ ،وﮐﺎﻟﺖ و ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺠﺎد
ﺗﻮاﻓﻘﺎت ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﺗﻼش ﻧﺪارد »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻫﺎﻫﺎی ﺧﺮد در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺑﯿﻦ
ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را از اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎز دارد .ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺟﺰاء ﺑﻪﺑﻪ ﺳﻪ ﺟﺰء ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺑﻪ ﻫﺪف ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺷﮑﻞ ﻫﻢ زﻣﺎن و ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻫﺮ ﺟﺰء ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺎر ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﺳﻪ ﺟﺰء ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ؛ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در دﻓﺎع از زﻧﺎن در »ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ« ﺑﺨﺶ ای ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ،و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
دادﮔﺎهﻫﺎ ﭘﺎﯾﻪای ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻫﺪاف و راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد .در ﺳﻄﻮح دادﮔﺎهﻫﺎی
ﺑﺎﻻﺗﺮ و دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻀﺎت ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم را در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺗﮑﯿﻪ دارد .اﯾﻦ »ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ« ﺑﺮای اﻧﺠﺎم درﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺨﺶ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ،ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﮔﺰارﺷﺎت و اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﯽﺷﻮد .دو ﺟﺰء ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی
و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻫﺪف ﮐﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺪدﮐﺎری و ﺗﺌﻮری ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎنِ وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ای ﻋﺎدل ﺗﺮ ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺪل ﮐﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهرﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ،ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ زﻣﺎن در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻌﺪد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻓﺮاد ذی ﻧﻔﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻫﺪف
ﻗﺮار دﻫﺪ.
»وﮐﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﺎﯾﺖ

آﯾﺎ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

 Middle east Forumﻋﮑﺲ:
ﻓﯿﻠﯿﺲ ﭼﺴﻠﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﻃﻼع داد ﮐﻪ ﺳﺮ زﻧﺶ را ﺑﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﺣﺴﻦ  30ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮت ”ﻣﻮزاﻣﯽ ﺣﺴﻦ“ در روز  12ﻓﻮرﯾﻪ 2009
ﻫﺎ( را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در)ﭘﻞ »ﺑﺮﯾﺠﺰ« ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭘﺲ از دوره ﮐﺎری ﻣﻮﻓﻘﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ،ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ
ﻓﺮاﻧﮏ ﺳﺪﯾﺘﺎی“ ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ دﻫﺪ .دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺷﻬﺮ اِری،ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻼش دارد درک ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺷﻮرای رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﺮب« رﺋﯿﺲ ”ﺧﻠﯿﺪ ﻗﺎﺿﯽ“ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ» .ﺑﻮﻓﺎﻟﻮ ﻧﯿﻮز« ﺑﻪ ”ﺳﻮم
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽداﻧﺪ .ﮔﺮوهﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ را ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ »ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﭘﺴﺖ« ﺑﻪ »ﻧﯿﻮﯾﻮرک
ﻫﺎ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،دﻫﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦاﺳﺎﺳﺎ واژه اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ »ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ« اﺻﻄﻼح
ﮐﻪ اﺧﯿﺮا  50ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ”ﻓﯿﻠﯿﺲ ﭼﺴﻠﺮ“ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ دﯾﻦ ﻧﺪارد .اﻣﺎ
وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮان ( اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ) .
ﺗﮕﺰاس ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺪرﺷﺎن ﯾﺎﺳﺮ ﺑﻪ ”اروﯾﻨﮓ“ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد در ﺳﺎل  2008در ﺧﺎﻧﻪ ”ﺳﺎرا“ اش 18ﺳﺎﻟﻪ و ﺧﻮاﻫﺮ  17ﺳﺎﻟﻪ ”اﻣﯿﻨﻪ ﺳﻌﯿﺪ“
دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮد و در ارﺗﮑﺎب ﻗﺘﻞ از ﻫﻤﺴﺮش ،ﻣﺎدر دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ درﯾﺎﻓﺖ »ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪن« ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺳﻌﯿﺪ از
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﯾﺎ زﻧﺎن ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در
ارﺗﮑﺎب ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻫﻤﮑﺎری دارﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺷﻮﻫﺮی زن ﺧﻮد ﯾﺎ دﺧﺘﺮاﻧﺶ را در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻗﺘﻞ ،ﻗﺘﻞ اﺳﺖ ،رﺑﻄﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ آزار ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  50ﻣﻮرد
ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ« ﻫﺎی ﻫﻮاداران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪﻫﺎی ﺟﺪی دارد .ادﻋﺎی ﮔﺮوهدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻔﺎوتﮔﺰارش ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ» .ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺪارد و ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ
ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ و اﻧﮑﺎر
ﺳﺮ ،ﺻﻮرت ﯾﺎ ﮐﻨﻨﺪ:زﻧﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ آﻧﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺪﻧﺸﺎن را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ﺧﺎﻧﻪ آراﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ،دوﺳﺘﺎﻧﯽ از دﯾﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﯾﺎ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﭘﯿﺪا
ای را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺸﻦ ﺧﻮد ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺎﯾﯿﺪﺷﺪه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در ﻣﺪارج ﺑﺎﻻ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ازدواج ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﯾﺎ آﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﺪنواﻟﺪﯾﻦ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن دور از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از زﻧﺎﻧﺸﺎن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﺎرهای ،ﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﻮدداری
ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ دﺧﺘﺮی ﺑﺮ ﺧﻼف اﻋﺘﻘﺎد ﺧﺎﻧﻮاده رﻓﺘﺎر ﮐﺮد ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﯾﺎ ﺑﻮداﯾﯽﻫﺎ آﻧﺎن را از ﺧﻮد ﻣﯽراﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽﮐﺸﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،و ﺗﺎ ﺣﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﻫﻨﺪوﻫﺎ و ﺳﯿﮏﻫﺎ ،ﺑﺮای ﻧﺎﻣﻮس دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ زﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  5000زن در ﺟﻬﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ »ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ«

ﻧﻮﯾﺴﺪ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد زﯾﺎد ﻣﯽ »اﺳﻼم آﻧﻼﯾﻦ« ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر وﺑﺴﺎﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ” آﻣﯿﺮ ﻟﻄﯿﻒ“ رﻗﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از رﻗﻢ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻪ »اورات« ﮔﺰارش داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2007اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﺎب ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺷﺎﻫﺪ  1261ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن اﺳﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺎل  2008ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ
ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ” (.ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ).ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﻟﻄﻔﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روی ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭼﻮن ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻫﺎ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻟﮑﻪ ﻧﻨﮓ از داﻣﺎن ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ
و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻨﮓ ﺑﺸﻮد ،ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ
ﻫﺎ را ﺑﻪﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﮔﻢ ﺷﺪه ﯾﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﻠﯿﺲ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران و ﻓﻌﺎﻻن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ در اروﭘﺎ و ﭘﺎرهای ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﺑﻪ
اﻧﺪ.ﮐﺮده اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻫﻮادار ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،اﻧﮑﺎر اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اردن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﻦ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه از دوران ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻋﺮاب ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ و ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺎﻣﻮس ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ .ﻋﻘﯿﺪه در اردن ﺑﺎ اﯾﻦ »اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦاﺧﻮان« ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪﺳﺎزﻣﺎن
ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ در ﻏﺰه ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ایﻣﯽ »ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ« ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ”ﯾﻮﺗﺎم ﻓﻠﺪﻧﺮ“
 .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﻣﺶ»ﺷﺮم را ﺑﺎ ﺧﻮن ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺰدل اﺳﺖ و ﻟﯿﺎﻗﺖ زﻧﺪه ﺑﻮدن ﻧﺪارد و ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدان اﺳﺖ« اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮد
ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اردن در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺴﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ دوران ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ
ای از ﻣﻔﺘﯿﺎن اردﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﭘﺎره« ”:ﻓﻠﺪﻧﺮ“ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﺎن از دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی دارد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
»داﻧﻨﺪ.ﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﺮد در اﺳﻼم ﻣﯽﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ را واﺟﺐ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ارزش
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻋﻼﻣﺖ دار ﻣﯽ »ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ« ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ادﯾﺎن وﺟﻮد دارد و واژه
ﮐﻪ  SoundVision.comﻫﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺳﺎﯾﺖﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪ
ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻫﻤﺎن ﻣﺎه ﺳﻪ زن در ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ زنﻫﺎ
اﺳﻼم ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺸﺘﻪ« ﺳﻔﯿﺪ ،ﺳﯿﺎه ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺗﺒﺎر و از ﺧﺎور دور ﺑﻮده اﻧﺪ.
»ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
»ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ« در ”ﺷﯿﻼ ﻣﻮﺳﺎﺟﯽ“ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺪرش در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،ﺑﻪ ﺟﺮم ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﯽ” ،اﻗﺼﯽ ﭘﺮوﯾﺰ“ ﻗﺘﻞ در ﺳﺎل  2007ﭘﺲ از
ﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞاﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ،ﻗﺘﻞ« ( ﻧﻮﺷﺖ(American Muslim:
»اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺎﻣﻮس ﻧﯿﺰ اﯾﻨﺠﺎ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﻦ ﻧﻤﯽ« ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﮐﻮﭼﮏ اﻧﮕﺎﺷﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﮐﻨﮕﺮه اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎدا« از ”ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺼﺮی“
»ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮان اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺪرش در آﺗﻼﻧﺘﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ”ﮐﻨﺪﯾﻼ ﺻﻨﺪل“ ﺑﻪ واﻗﻊ اﻧﮑﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  2008ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻣﻊ آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در« ﻫﺎ ﮔﻔﺖ:ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﮑﺎه ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ”ای ﺟﯽ ﻧﯿﺮ“ ﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد،ﻣﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ رواﺑﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﺧﺎﻧﻪ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
»ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ وﺟﻮد دارد.
اف ﺑﯽ“ ( ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ» (CAIRﺷﻮرای رواﺑﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ«  ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻌﺒﻪ داﻻس”ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﺎرول“ در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل 2008
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ« و ﮔﻔﺖ ﻫﺎی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده در داﻻس ﻧﻔﯽ ﮐﺮدﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم را در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ »ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ« آن را ”آی
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ …اﻧﮕﯿﺰه در دادﮔﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻮد اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮان ﻏﯿﺮﺗﯽ و ﺣﺴﻮد ﻧﺪارﯾﻢ
»اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردی ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ .ﺑﯿﻦ  1989و  ،2004ﺗﻌﺪاد  21124زن ﺑﻪ دﺳﺖ زوج ﺧﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و  8997ﻣﺮد
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺳﻦ ،دﯾﻦ ،ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻓﺮاد را
اﻧﺪ.ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮدهﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽ

ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده« ﮐﻨﺪ:را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ »ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ«  ،ﯾﮏ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اوﺳﻠﻮ”،اوﻧﯽ وﯾﮑﺎن“
ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻧﺎﻣﻮس ﺧﻮد ،ﭘﺲ از از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آن .ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﺷﺎﯾﻌﻪای ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
دﻫﻨﺪ،ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا اﻗﻠﯿﺖ ﻗﺘﻞ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ .اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺘﻞ»دﺳﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎری ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ زده اﺳﺖ
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان  14درﺻﺪ« ای در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ در ﺳﺎل  2008ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  (1ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه
»اﻧﺪ.دﻫﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻮل  26درﺻﺪ از  180ﻗﺘﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﻦ  1997و  2006ﺑﻮدهﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺎﻟﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .اوﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻣﺘﻌﺼﺐ زﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺪت زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ »ﺳﻨﺪرم زن ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده« ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ”ﻟﻨﻮر واﮐﺮ“
ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن راﺑﻄﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻗﺎﺗﻞ در ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ”واﮐﺮ“ ».ﺷﻮدﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖ ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻨﺸﺎن زﯾﺎد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ« ﮔﻮﯾﺪ:ﻣﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻏﺮﺑﯿﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد زﯾﺎد اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮاﻫﺮش را ﺑﮑﺸﺪ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ را .و ﺑﺎ
وﺟﻮد ﮐﻮدک آزاری و اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺪر ﮐﻮدک ﯾﺎ ﻧﻮزادان را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﭘﺪراﻧﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯿﺎب
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺴﺮان ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ دﺧﺘﺮان را” .واﮐﺮ“ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ.ﺗﻔﺎوت
”ﺳﻨﺪروم ﮐﻮدک ﺗﮑﺎن داده ﺷﺪه“ ﮐﺸﻨﺪ و ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن را ﻣﯽ«
آورد ﮐﻪ ﺑﺮادر ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ارﺗﮑﺎب ﻗﺘﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪه .اﻣﺎ او ﻣﻮردی را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﯽ»ﮐﻮدک را ﺑﮑﺸﻨﺪ
»اﻓﺘﺪ.ﮔﺎﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺘﻞ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ ،آن ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ« ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﻤﺎری از ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ را در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﮐﺎﻧﺎدا و اروﭘﺎ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮم از ﺳﻮی
ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ) .ﺟﺪاول  2و  (3ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﯾﺎ زﻧﺎن ﺟﻮاﻧﻨﺪ .ﻫﻤﺴﺮان ﻧﯿﺰ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ آﻣﺎری ﮐﻤﺘﺮ .و ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﻏﻠﺐ ﻗﺘﻞﻫﺎ ﻃﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻏﺮب ،اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺷﺪه ﯾﺎ زﯾﺎده از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﯽ ،ﺳﺮ ﺑﺎز زدن از ﯾﮏ ازدواج ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪن؛ ﻧﺎﻣﻮس ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮد از
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺎﻣﯿﻞ دﺳﺖ دارﻧﺪ .ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﺑﺮادر ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﯾﺎ ﻋﻤﻪ ،داﯾﯽ و ﻋﻤﻮ و ﮔﺎﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﺪرﺑﺰرگﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎدران و
ﺧﻮاﻫﺮان ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن آﻧﺎن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .ﭘﺎرهای از ﻣﺎدران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﻼ اﯾﻦ
ﻣﺎدران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ دﺧﺘﺮ ﺗﻘﺶ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ،ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﻣﺴﺠﺪ از ﻓﺮار دﺧﺘﺮ
ﻣﻮرد ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺎی او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﮑﺎل در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻤﮑﺎری
ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﻣﺪت زﻧﺪاﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻗﺘﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻮﻧﺪ.زﻧﻨﺪ ﻃﺮد ﻣﯽرا ﮐﺘﮏ ﻣﯽ ﺧﻮد ﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺟﺮم .در ﻏﺮب ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺎنﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﺎ در آن
دﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم وﺿﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در زﻧﺪانﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﺟﺘﻤﺎع
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦادﻋﺎ ﻣﯽ »اﺳﻼﻣﯽ-ﺷﻮرای رواﺑﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ« ﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ
اﺳﻼم و ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮدن زﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﻧﯿﺴﺖ را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻠﯽ ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﮐﺴﯽ را ﺑﺪﻧﺎم ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﻗﺘﻞﺗﻔﺎوت
ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺟﻮان ﯾﺎ دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﻮی ﭘﺪر ﺑﺮ روی دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﺟﻮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻤﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺑﺎ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ
آﻣﺎر آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
اﻓﺮاد زﯾﺎدی در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر ،ﭘﺪر ،ﺑﺮادر ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ و ﻋﻤﻪ ،ﻋﻤﻮ و داﯾﯽ ،ﭘﺪرﺑﺰرگ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﺟﺮای آن ﻧﻘﺶ
ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮑﺸﻨﺪ.اﻗﻮام ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﻣﯽ دارﻧﺪ .اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ،
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺪه اﺳﺖ» .ﺑﯽ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ« دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻗﺘﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن زن ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ
دﺳﺖ ﮐﻢ در ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،زﻧﺪه ﺑﻪ آﺗﺶ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﻮد ﯾﺎ زﯾﺮ ﮐﺘﮏ ﺑﻤﯿﺮد ،ﮔﻠﻮﯾﺶ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮد ،اﻧﺪاﻣﺶ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﻮد ،ﻣﻮرد ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﭼﺎﻗﻮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ
….آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺧﻔﻪ ﺷﻮد و
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اﻗﻮام و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺎن ﻗﺎﺗﻞ را در ﻧﺎم اﺳﻼم ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻋﺪه و ﻗﺎﻧﻮن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺎﺗﻞ ﯾﺎ ﻗﺎﺗﻼن اﺑﺮاز ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ از ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯽ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ دﺧﺘﺮ
دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮد ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ زوج ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻗﺘﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﮔﯿﺮد.از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻮرت ﻣﯽ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد و ﺑﻮدن ﻫﯿﭻ ﻫﻤﮑﺎری
ﮐﻨﺪ .دﻻﯾﻞ از ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬای ﺑﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ زن ﺑﻪ ﻣﺮد ،ﺗﻼش زن ﺑﺮای دﻓﺎع ازﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ »ﻧﺎﻣﻮس« ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮد ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ زن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎﻫﺎ زﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻧﯽ زﯾﺮ ﮐﺘﮏ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺘﻞ ،ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﭼﺎﻗﻮ زن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﺮم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن دﻓﺎع ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﯿﻤﺎر رواﻧﯽ
ﯾﺎ ﻓﺮدی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺎﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدان اﺑﺮاز ﻧﺪاﻣﺖ و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻣﻮﻓﻖ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖﻗﺘﻞ
ﻧﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺳﻦ ،ﺳﺎل و ﻣﮑﺎن ،ﻧﺎم و اﺻﻠﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﻢ ،اﻧﮕﯿﺰه و روش:
ﺑﺎﺧﺘﺮی از ﮐﺮاﻧﻪ  ، /ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﻮاﻫﺮانﻣﺎرﯾﺎ و زﯾﻦ ﻋﯿﺴﯽ –  1989در ﺳﻦ ﻟﻮﺋﯿﺲ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯿﺰوری –  16 ،ﺳﺎﻟﻪﻓﻠﺴﻄﯿﻨﺎ ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﺑﻮ ﻧﺪال« و ﺳﺮ ﺑﺎز زدن از ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﭘﺪرش ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ »زﯾﺎده از ﺣﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﺪه« – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /رود اردن
 13ﺑﺎر از ﺳﻮی ﭘﺪر ﻣﻮرد ﺿﺮﺑﺎت ﭼﺎﻗﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر او را روی زﻣﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد – رد ﮔﻢ ﮐﺮدن.
از – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﺑﺎﺧﺘﺮی رود اردن از ﮐﺮاﻧﻪ  /ﻫﺎ ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﻣﻮﺳﯽ ﺻﺎﻟﺢ ،ﯾﺰن داﯾﻢ –  1999در ﮐﻠﯿﻮﻟﻨﺪ اﯾﺎﻟﺖ اوﻫﺎﯾﻮ –  22 ،ﺳﺎﻟﻪﻣﺜﺎل داﯾﻢ
ازدواج ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺳﺮ ﺑﺎز زده ﺑﻮد ،ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ دﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدش راﻧﻨﺪﮔﯽ
دو ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﺑﻪ او ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮدﻧﺪ و او ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺧﻮد در ﮔﻠﻮﯾﺶ – ﮐﺮد ،زﯾﺎده از ﺣﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﭘﺸﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.ﻣﯽ
ﺧﻔﻪ ﺷﺪ.
ﺗﻼش – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  ، /ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﺎرﮐﻪ ﮐﺮدهﻧﻮاز اﺣﻤﺪ –  1999در ﺳﻨﺖ ﮐﻠﺮزوﯾﻞ اﯾﺎﻟﺖ اوﻫﺎﯾﻮ –  39ﺳﺎﻟﻪ ﻟﻮﺑﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﺗﯿﻪ اﺣﻤﺪ،
ﮔﻠﻮی ﺑﺮﯾﺪه؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮔﻠﻮی ﭘﺪر ،ﺧﻮاﻫﺮ و ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺮ او ﻧﯿﺰ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد – .داﺷﺖ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد
ﭘﺪر ﺷﮏ ﮐﺮده – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم  ، /ﻣﺎدر ﺧﻮاﻧﺪهﮐﻨﯿﺰ ﻓﺎﻃﻤﻪ  ،ﭘﺪر وﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن –  1999در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،ﮐﺎﻧﺎدا –  5 ،ﺳﺎﻟﻪﻓﺮح ﺧﺎن
ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺧﻮاﻧﺪه ﮔﻠﻮی او را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺪﻧﺶ را ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ – .ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدک از ﻣﺮد دﯾﮕﺮی اﺳﺖ
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدان اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮑﯿﺎت ﮐﺎﺋﻮر ،ﻣﺎدر و ﺳﻮرﺟﯿﺖ –  2000در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن –  25 ،ﺳﺎﻟﻪﮐﺎﺋﻮر »ﺟﺎﺳﯽ« ﺟﺎوﯾﻨﺪر
ای اﻧﺴﺎن آن راﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻪ رﯾﮑﺸﺎو )ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ – ﺳﯿﮏ  /ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  /ﮐﺎﻧﺎدا  /ﺳﯿﻨﮓ ﺑﺪاﺷﺎ ،داﯾﯽ
آدﻣﺮﺑﺎﯾﯽ و ﺑﺮﯾﺪن ﮔﻠﻮ – راﻧﺪ ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد.ﮐﺸﺪ( ﻣﯽﻣﯽ
اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای – ﺳﯿﮏ  /ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  /ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎرون ،ﺷﻮﻫﺮ –  2000در ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ،اﯾﺎﻟﺖ اﯾﻠﯿﻨﻮی –  33 ،ﺳﺎﻟﻪﺷﻬﭙﺮه ﺳﻌﯿﺪ
زﻧﺪه ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ – .اﻧﺪﮐﺮدهﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﻋﻮا ﻣﯽ
ﻫﻤﺴﺮ از – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﮔﻮﯾﺎﻧﺎ )ﻫﻤﺴﺮ ﻫﻨﺪو(  /ﻋﻠﯿﻢ ﺣﺴﻦ ،ﺷﻮﻫﺮ –  2002در ﺟﺮزی ﺳﯿﺘﯽ ،اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮﺟﺮزی –  29 ،ﺳﺎﻟﻪﻣﺎرﻟﯿﻦ ﺣﺴﻦ
ﺷﻮﻫﺮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﻮد ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ زن )و دوﻗﻠﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ داﺷﺖ( ،ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮ زن را زد – ﮔﺮاﯾﯿﺪﻣﺬﻫﺐ ﻫﻨﺪو ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﻤﯽ
ﭘﺪر – ﺳﯿﮏ  /ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺷﺮﻗﯽ  ، /ﭘﺪرراﺟﯿﻨﺪر ﺳﯿﻨﮓ اﺗﻮال –  ،ﮐﺎﻧﺎدا»ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ«  2003در –  17 ،ﺳﺎﻟﻪآﻣﺎﻧﺪﯾﭗ ﺳﯿﻨﮓ اﺗﻮال
ﭘﺪر ﺑﺎ  11ﺿﺮﺑﻪ ﭼﺎﻗﻮ او را از ﭘﺎ در آورد – .ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ .ﺗﺎد ﻣﮏ آﯾﺰک ﺗﻼش داﺷﺖ راﺑﻄﻪ دﺧﺘﺮش را ﺑﺎ دوﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﮏ ﺧﻮد،
زن از ﺳﻮی ﺑﺮادر ﻣﺮد – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﺗﺮﮐﯿﻪ  ، /ﺷﻮﻫﺮاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﻠﺘﮏ –  2004در اﺳﮑﺎﺗﺲ وﯾﻞ ،اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮﯾﻮرک –  39 ،ﺳﺎﻟﻪﻫﺘﺮﯾﺲ ﭘﻠﺘﮏ
ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ زده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﺎ ﭼﮑﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ – ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد

ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺣﺠﺎب – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم  /ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮوﯾﺰ ،ﭘﺪر و وﻗﺎص ﭘﺮوﯾﺰ ،ﺑﺮادر –  2007در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،ﮐﺎﻧﺎدا –  16 ،ﺳﺎﻟﻪاﻗﺼﯽ ﭘﺮوﯾﺰ
ﺧﻔﻪ ﺷﺪﮔﯽ –
»رﻓﺘﺎر ﻏﺮﺑﯽ« واﻟﺪﯾﻦ از – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﻣﺼﺮ  /ﯾﺎﺳﺮ ﺳﻌﯿﺪ ،ﭘﺪر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎدر –  2008در اﯾﺮوﯾﻨﮓ ،اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس –  17 ،ﺳﺎﻟﻪاﻣﯿﻨﻪ ﺳﻌﯿﺪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ – او ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
»رﻓﺘﺎر ﻏﺮﺑﯽ« واﻟﺪﯾﻦ از – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﻣﺼﺮ  ، /ﭘﺪر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎدرﯾﺎﺳﺮ ﺳﻌﯿﺪ –  2008در اﯾﺮوﯾﻨﮓ ،اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس –  18 ،ﺳﺎﻟﻪﺳﺎرا ﺳﻌﯿﺪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ – او ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
زﯾﺎده از ﺣﺪ – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ، /ﺑﺮادر ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺎدروﺣﯿﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ –  2009در ﻫﻨﺮﯾﺘﺎ ،اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮﯾﻮرک –  19 ،ﺳﺎﻟﻪﻓﻮزﯾﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺿﺮﺑﺎت ﭼﺎﻗﻮ – ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪه ،ﺑﯽ ﻋﻔﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮود
ﭘﺲ از ازدواج از ﻃﺮف واﻟﺪﯾﻦ – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  ، /ﭘﺪرﭼﺎدری رﺷﯿﺪ – اﯾﺎﻟﺖ ﺟﻮرﺟﯿﺎ  2008 /در آﺗﻼﻧﺘﺎ –  25 ،ﺳﺎﻟﻪﺳﻨﺪﯾﻼ ﮐﻨﻮال
ﺧﻔﻪ ﺷﺪﮔﯽ – ﺗﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻼش داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد.
ﻫﺎ ﺑﺎدر اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن  21.5ﺳﺎل ﺑﻮد و  10ﻧﻔﺮ از  14ﻧﻔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ،ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﻗﺘﻞ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﯿﻦ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻧﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ اﻓﺮاد و ﻧﻪ
درﺻﺪ ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﻨﺪ در اروﭘﺎ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد) .ﺟﺪول (3
ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در اروﭘﺎﻗﺘﻞ
ﻧﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺳﻦ ،ﺳﺎل و ﻣﮑﺎن ،ﻧﺎم و اﺻﻠﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﻢ ،اﻧﮕﯿﺰه و روش:
ﺑﺎﭼﺎن اﺗﻮال ،ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﺷﻮﻫﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ و –  ،1998ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ –  27 ،ﺳﺎﻟﻪﺳﻮرﺟﯿﺖ اﺗﻮال
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن – راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از ازدواج و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﻃﻼق – ﺳﯿﮏ  /ﻫﻨﺪ  /ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اﻗﻮام
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺧﻔﻪاش ﮐﺮدﻧﺪ
از ازدواج ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺮ ﺑﺎز زد در – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  /ﺑﺮادر و ﻣﺎدر –  1999اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن –  19 ،ﺳﺎﻟﻪروﺧﺴﺎﻧﺎ ﻧﺎز
ی ﻣﺎدر روی زﻣﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮادر ﺧﻔﻪ ﺷﺪ.در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ – ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از دوﺳﺖ ﭘﺴﺮش ﺑﺎردار ﺑﻮد.
ازدواج ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،دوﺳﺖ – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /از ﮐﺮدﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ  /ﭘﺪر و ﺑﺮادر –  2002در ﺳﻮﺋﺪ –  32 ،ﺳﺎﻟﻪﻓﺪﯾﻢ ﺳﻬﯿﻨﺪال
ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﻪ – ﭘﺴﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن داﺷﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ و راه ﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻠﺶ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﺑﺮادرش ﺑﻮد.
– داﺷﺘﻦ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ و زﯾﺎدی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪن – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﻋﺮاق  ، /ﭘﺪرﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﯾﻮﻧﺲ –  2002در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن –  16 ،ﺳﺎﻟﻪﻫﺸﻮ ﯾﻮﻧﺲ
ﺿﺮﺑﻪ ﭼﺎﻗﻮ و ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﮔﻠﻮ
زﯾﺎده از ﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪه – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /اﻟﺠﺰاﯾﺮ  ، /دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﻫﻤﮑﻼﺳﺎنﺟﻤﺎل درار –  2002در ﻓﺮاﻧﺴﻪ –  17 ،ﺳﺎﻟﻪﺳﺤﯿﻦ ﺑﻦ زﯾﺎن
ﺗﺠﺎوز ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و زﻧﺪه ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن –
ﺑﻪ ﺣﺮف ﺷﻮﻫﺮش ﮔﻮش ﻧﻤﯿﺪاد و ﻃﻼق – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ، /ﺷﻮﻫﺮﻧﺼﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﻤﺴﯽ -در ﻧﺮوژ  22 ، – 2002ﺳﺎﻟﻪاﻧﻮش ﺻﺪﯾﻖ ﻏﻼم
ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﻪ – ﺧﻮاﺳﺖﻣﯽ
ﺑﻪ -اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﺑﻮﺳﻨﯽ  /ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦﺑﺮادر زاده –  2003در ﻫﻠﻨﺪ –  16 ،ﺳﺎﻟﻪﻣﺎﺟﺎ ﺑﺮادرﯾﮏ
آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ
ﺳﺮ ﺑﺎز زدن از ازدواج ﺗﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪه ﺧﺎﻧﻮاده – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  ، /ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮرﻓﺎﻗﺖ ﺣﺴﯿﻦ –  2003در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن –  21 ،ﺳﺎﻟﻪﺑﯽﺳﻬﺠﺎ ﺑﯽ
 22ﺿﺮﺑﻪ ﭼﺎﻗﻮ –
ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن – ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮد ﻏﯿﺮ ﺳﯿﮏ – ﺳﯿﮏ  /ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  /اﻗﻮام ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ –  2003اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ –  22 ،ﺳﺎﻟﻪآﻧﯿﺘﺎ ﮔﯿﻨﺪﻫﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ازدواج ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه از ﺳﻮی – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  /واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﻗﺘﻞ –  2003اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن –  16 ،ﺳﺎﻟﻪﺷﻔﯿﻠﯽ اﺣﻤﺪ
ﺧﻔﮕﯽ – واﻟﺪﯾﻦ
ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﻪ – ﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮدﻣﯽ – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  /ﺷﻮﻫﺮ –  2004در ﻫﻠﻨﺪ –  32ﺳﺎﻟﻪ »ﮔﻮل«

ﺿﺮب – ﮐﺮداز ازدواج اﺟﺒﺎری ﻓﺮار ﮐﺮد و روﺳﺮی ﺳﺮ ﻧﻤﯽ – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﺗﺮﮐﯿﻪ  /ﺳﻪ ﺑﺮادر –  2005در آﻟﻤﺎن –  23 ،ﺳﺎﻟﻪﻫﺘﯿﻦ ﺳﻮروﺟﻮ
ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﻪ – ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺮد ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /آﻟﺒﺎﻧﯽ  /ﭘﺪر –  2005در آﻟﺒﺎﻧﯽ –  16 ،ﺳﺎﻟﻪرودﯾﻨﺎ ﻗﯿﻨﺎﻣﯽ
»راﺑﻄﻪ« ﺑﺎ ﮐﺴﯽ – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﮐﺮد ﻋﺮاﻗﯽ  ، /ﻋﻤﻮآری ﻣﺤﻤﻮد  ،ﭘﺪر وﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﻮد –  2006در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن –  20 ،ﺳﺎﻟﻪﺑﻨﺎز ﻣﺤﻤﻮد
ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻔﻪ ﺷﺪ – داﺷﺖ
ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه اﻓﻐﺎن ﺷﺪ و از – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  ، /ﺑﺮادر و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮاﻇﻬﺮ ﻧﻈﯿﺮ –  2006در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن –  25 ،ﺳﺎﻟﻪﺳﻤﯿﺮا ﻧﻈﯿﺮ
ﺿﺮب ﭼﺎﻗﻮ و ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﮔﻠﻮ – ازدواج ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺮ ﺑﺎز زد
ﺿﺮب ﭼﺎﻗﻮ و ﺑﻪ – ﮐﺮدرﻓﺘﺎر ﻣﯽ »ﻧﺎ ﻧﺠﯿﺐ« – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﻋﺮاق  ، /ﺷﻮﻫﺮﮐﺎﻇﻢ ﻣﺤﻤﺪ –  2006در آﻟﻤﺎن –  24 ،ﺳﺎﻟﻪﺳﺎزان ﺑﺠﺎز ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ
زﯾﺮ – ﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮدﻣﯽ – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  ، /ﺷﻮﻫﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده اشﺷﺎزاد ﺧﺎن –  2006در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن –  19 ،ﺳﺎﻟﻪﺻﺒﯿﺎ راﻧﯽ
ﮐﺘﮏ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺷﻮﻫﺮ او را ﺗﺎﯾﯿﺪ – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  /ﺑﺮادر ،ﭘﺪر و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده –  2006در داﻧﻤﺎرک –  18 ،ﺳﺎﻟﻪﻏﺰاﻟﻪ ﺧﺎن
ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﻪ – ﮐﺮدﻧﺪﻧﻤﯽ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﺎ آﺗﺶ – زﯾﺎده از ﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪه – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  ، /ﺷﻮﻫﺮﻣﺤﻤﺪ رﯾﺎض –  2006در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن –  39 ،ﺳﺎﻟﻪﮐﻨﯿﺰ رﯾﺎض
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﺗﺶ – زﯾﺎده از ﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  ، /ﭘﺪرﻣﺤﻤﺪ رﯾﺎض –  2006در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن –  16 ،ﺳﺎﻟﻪﺳﯿﺮه رﯾﺎض
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﺗﺶ – زﯾﺎده از ﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  ، /ﭘﺪرﻣﺤﻤﺪ رﯾﺎض –  2006در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن –  15 ،ﺳﺎﻟﻪﺳﻮﻓﯿﺎ رﯾﺎض
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﺗﺶ – زﯾﺎده از ﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  ، /ﭘﺪرﻣﺤﻤﺪ رﯾﺎض –  2006در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن –  10 ،ﺳﺎﻟﻪآﻟﯿﺸﺎ رﯾﺎض
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﺗﺶ – زﯾﺎده از ﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  ، /ﭘﺪرﻣﺤﻤﺪ رﯾﺎض –  2006در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن –  3 ،ﺳﺎﻟﻪﻫﺎﻧﺎ رﯾﺎض
ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد وﺑﻪ ﺳﻨﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ اﺣﺘﺮام ﻧﻤﯽ – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  /ﭘﺪر و ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮ –  2006اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ –  21 ،ﺳﺎﻟﻪﺣﯿﻨﺎ ﺳﻠﯿﻢ
ﺑﻪ ﺿﺮب ﭼﺎﻗﻮ – ﭘﻮﺷﯿﺪﻟﺒﺎس ﺷﮑﻢ ﻧﻤﺎ ﻣﯽ
ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽاﻧﮕﯿﺰه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺎزرﺳﺎن اﺣﺘﻤﺎل اﻧﮕﯿﺰه – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  /ﺷﻮﻫﺮ –  2007در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن –  17ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻨﻌﺎ ﻋﻠﯽ
ﺑﻪ ﺿﺮب ﭼﺎﻗﻮ – دﻫﻨﺪرا ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ وﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه آزادی ﻣﯽ – ﻣﺴﻠﻤﺎن  /ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  ، /ﺑﺮادر و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮاﺣﻤﺪ ﻋﺒﯿﺪی –  2008در آﻟﻤﺎن –  16 ،ﺳﺎﻟﻪﻣﺮﺳﻞ ﻋﺒﯿﺪی
ﺑﻪ ﺿﺮب ﭼﺎﻗﻮ – داﻧﺴﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﻤﯽﻗﺪر ارزش
ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﭼﺎﻗﻮ،ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻮارد ،اﻗﻮام ﻗﺘﻞ ﻫﻢ در اروﭘﺎ و ﻫﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ،
ﺗﺠﺎوز ،ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪن و زﯾﺮ ﭘﺘﮏ ﺧﺮد ﮐﺮدن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .زﻧﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ را ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ رو ﺑﻪ رو ﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻗﺎﺗﻞ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻘﺘﻮل ﻏﺮﯾﺒﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ دارد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﻮرت
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد اﻣﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﻮارد ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ 90 .درﺻﺪ ﻗﺘﻞﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در دو ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻘﺘﻮل را ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻨﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺪون ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﻣﻮارد در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮔﯿﺮد.اﻣﺎ از ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن رﯾﺸﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ اوﻟﯽ ﻣﯽ
ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ،ﺑﺨﺶ ﮐﺮد ﻧﺸﯿﻦ ﻋﺮاق و ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻟﮑﺎن ،ﺑﻨﮕﻼدش،
ﻣﺼﺮ و اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎر را در اﯾﻦ ﻣﻮرد دارﻧﺪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد دﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ.
ﻫﺎﺑﺮﺧﻮرد اﺧﻼﻗﯿﺎت در ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻏﺮب ﺑﺎ آن روﺑﺮوﺳﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺳﯿﮏﻫﺎ و ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﻧﺎﻣﻮس و اﺧﻼﻗﯿﺎت را ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻓﺮد .ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻓﺮد ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﻣﺎﻧﻊ »اﺳﻼم ﻫﺮاﺳﯽ« ﻫﺎ ،ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ را ﺣﻞ ﺷﺪن ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﻣﺜﻼ اﺗﻬﺎمدر اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺪاﺧﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اروﭘﺎﻧﻤﯽ و اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ دارای  20ﺗﺎ  30ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ در راه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪودا  4ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در اروﭘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ .در ﺳﺎل  2004ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ اﺟﻼﺳﯽ در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ
و ﺧﻮاﺳﺘﺎر واﮐﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ :ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد
ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻧﺎﻣﻮس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺷﻮد .ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﻣﻮس و ﺑﮑﺎرت زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶ ﻗﺮار
ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪﺟﻤﻠﻪ ﻗﺘﻞ ﮔﯿﺮد .ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ آداب ،ﺳﻨﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮای ﺳﺮ ﺑﺎز زدن از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،از
ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ،اﺷﺘﻐﺎل ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺣﻘﻮقﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در زﻣﯿﻨﻪ »ﺣﻘﻮق زﻧﺎن« ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ از زاوﯾﻪ دﯾﺪ
و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ زﻧﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ارﺗﺒﺎط دارد .ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ
در داﺧﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮﻧﺪ.
از آن زﻣﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﻠﯿﺲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن زنﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺎﻫﺪان ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺧﺘﯿﺎرات
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ دﺧﺘﺮی دزدﯾﺪه ﺷﺪه و )ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن( ﺑﻪ زور ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﮐﺴﯽ در آورده ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ آن زن ﭘﻠﯿﺲ اﺟﺎزه ﻧﺠﺎت دادن او و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺶ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را دارد .واﺣﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﻣﻮارد ازدواج اﺟﺒﺎری و
اﺧﯿﺮا در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ »ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ« ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﮐﻮدﮐﺎن راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم
راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ .او اﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎزی اﺳﻼم ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ از ﺳﻮی
ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ اﺳﺘﻔﺎده از دادﮔﺎهﻫﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه
ای از ﺳﻮیﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪارس در ﻫﻠﻨﺪ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺻﺎدر ﺷﺪ]» .ﻣﻬﺎﺟﺮان[ وزارت ادﻏﺎم«
ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ در  40ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻫﻨﺪو و ﺳﯿﮏ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺘﻞ
ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ از اﯾﻦ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آن زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای زﻧﺪه »ﺳﺮﮐﻮب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺎﻧﺪن رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ زﻧﺎنﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺠﺎت دادن زﻧﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻬﺎﺟﺮ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﺎرج از داﯾﺮه
ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺟﺮاﺣﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن دارد ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
آﻣﻮزش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت در  90درﺻﺪ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در ﻏﺮب ،ﻗﺎﺗﻞ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺮ دو ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮدار را ﻗﺎﺗﻼن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮآن ﯾﺎ دﺳﺘﻮرات اﺳﻼم را اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ و دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻔﯽ ،ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﻼم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ از ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﺑﮑﺸﻨﺪ و رﯾﺸﻪ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪای اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻦ دﺧﺘﺮان ،زﻧﺎن ،ﺧﻮاﻫﺮان ،دﺧﺘﺮ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻼف اﺳﻼم اﺳﺖ .ﺷﻤﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﯽ …ﻋﻤﻮﻫﺎ و
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ .روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﻗﺎﺗﻼن ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ،ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .آﺑﺮوﯾﺸﺎن را ﺑﺒﺮﻧﺪ .روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ
وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﭘﻠﯿﺲ و ﻣﺎﻣﻮران ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﺪام ﮔﺮوه ﯾﺎ دﺳﺘﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
( ﺑﻪ ﺳﻮی» (CAIRﺷﻮرای رواﺑﻂ اﺳﻼﻣﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ« اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻬﺎدهدﻫﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮای »ﻓﺮوم اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« و »ﮐﻨﮕﺮه اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ .ﮔﺮوه
ﮔﺬاران را در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺮار ﻫﺎی آﻧﺎن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻮدﺟﻪ اﻧﺪﮐﯽ دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
دﺳﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﺗﻼن ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﺘﮏ زدن زﻧﺎن و ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﻗﺎﺗﻞ و ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺎﯾﺶ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و ﭘﻠﯿﺲ و
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻗﺘﻞ »ﻧﺎﻣﻮس« ﻣﺎﻣﻮران ﻗﺎﻧﻮن داﺳﺘﺎن دروغ آﻧﺎن را ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ روز زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻏﺮب ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺪت ﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﺮب ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺧﻮن اﯾﻦ زﻧﺎن روی دﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﭘﻨﺞ راه ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺧﺸﻮﻧﺖ

 katyperrybuzz.blogspot.comﻋﮑﺲ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
اﮔﺮ ﻓﺮدی ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ
ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰاﯾﻤﯿﻞ ،ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ و ﭘﯿﺎم اﻧﺪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی دارد .اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺷﺎﻣﻞﻣﺘﻌﺪد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ رﻓﺘﺎری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آن را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺪت ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از آزار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺎمﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ در آﯾﻨﺪه را ﺑﺮدارد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ وی ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ
ﭘﻨﺞ راه ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮات راﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ وﻗﺎﯾﻊ و روﻧﺪﻫﺎﺳﺖ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﻫﺮ واﻗﻌﻪ را در ﺟﺎﯾﯽ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ1. .
و ﻫﺮ ﻣﻮرد آزار ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی او را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه؟ آﯾﺎ
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻼع ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه؟ آﯾﺎ ﺟﺮاﺣﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ؟ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت از اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺮای اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺟﺪا از ﺟﺮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﮏ ،اﯾﻤﯿﻞ و ﺗﻤﺎسﭘﯿﺎم آزار دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ2. .
و ﺑﺤﺚ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﺑﻪ آزار ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﭘﯿﺎم ،ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻫﻨﺪهﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺸﺎنوﺟﻮد ﻣﺪارک دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﺎ ﺗﺼﺎدﻓﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮی ﭘﺎک ﻣﯽ
ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎ ،اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ و ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ و داﺷﺘﻦ ﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ از ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﮑﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻮرد آزار ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ3. .
اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪآﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ،درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪهﻧﻤﯽ
درﻣﺎﻧﮕﺮان و دﮐﺘﺮﻫﺎ ﻣﻨﺒﻌﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از آﻧﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﺳﯿﺐ را ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﮐﺮد؛ ﻣﺜﻼ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮان دﻟﯿﻞ آﺳﯿﺐ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮔﺰارش دادن ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺨﻔﯽ و اﻣﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺟﺎﯾﯽ اﻣﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ4. .
ﯾﺎ ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﭘﯿﺎمﻫﺎ و ﻣﺪارک را
دور از دﺳﺘﺮس ﻓﺮد آزار دﻫﻨﺪه ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را از روی ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ دارای رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ وﻗﺎﯾﻊ و

ﺧﺎﻃﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و رﻣﺰ را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻧﻮﺷﺘﻦ آن در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮدداری
ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮد آزار دﻫﻨﺪه ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.
آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﮑﺎران ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ5. .
ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﻗﺮار دارد؟ آﯾﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ را دارد؟ آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺘﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺷﻤﺎ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،از ﮔﻔﺘﮕﻮ در
ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺎی ﻣﺪارک ﺧﻮد و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮد آزار دﻫﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ
راهﻫﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﭘﺎرﮔﺮاف زﯾﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ،ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در اﯾﺮان ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻣﺪارک ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در دادﮔﺎه دارد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ در“
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎوره ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻻت ﺷﻬﺎدت ﻓﺮد را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،اﯾﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ داﺷﺘﻪ
”ﺑﺎﺷﺪ.
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