آﯾﺎ ﺻﺮف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ؟ )ﺑﺨﺶ دوم(
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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ*
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﻣﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش ﺷﻤﺎری از ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ در ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
)ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ( و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ،دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻗﺪاﻣﯽ در راﺳﺘﺎی« ﺗﺤﺪﯾﺪ آزادیﻫﺎی اﻓﺮاد») (۱و ﺑﻪ وﯾﮋه« ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻘﺶ رﯾﺎﺳﺘﯽ ﻣﺮد در ﺧﺎﻧﻮاده») (۲داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ و در ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺪون ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای
ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ،اﻣﺮی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺟﺪای از اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽاﻧﮕﺎری ﺟﺮم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،دو ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺰا در ﻟﺰوم ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات در ﻣﻮرد ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﻟﺰوﻣﺸﺎن اﻣﺮی ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻫﻨﺠﺎرﺳﺎز
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ،اوﻟﯿﻦ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ،اﯾﺠﺎد ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﯾﺎ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﺮآﻣﺪه از روح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﯽ
اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن دﺳﺖﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻨﺠﺎری ﻻزماﻻﺟﺮا
درآﻣﺪه ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﻋﺪم ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﻠﯽ« دروغ »اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎ ﻋﻤﻠﯽ
ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ اﻧﮕﺎری آن در ﻣﻮاردی ﻣﺸﺨﺺ )ﻣﺎﻧﻨﺪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ در ادای ﺷﻬﺎدت ،دروﻏﮕﻮﯾﯽ در اراﺋﻪ
ﮔﺰارشﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه( ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد.
از اﯾﻦ رو اﻣﺮوزه در ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،دروﻏﮕﻮﯾﯽ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن آن
ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻫﻨﺠﺎرﺳﺎز در ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪتﻫﺎ در ﺑﻮﺗﻪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﺻﺮﻓﺎ از ﯾﮏ ﻫﻨﺠﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ-اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺒﺎری ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۴۸۳۱ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ در اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در
آن ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ از ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯽ ﺑﺮد.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ درﺳﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﺮف اﻟﺰاﻣﯽﺳﺎزی اﻣﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﻟﺰام ﻓﺮدی ﺑﺮای اﺟﺮا و رﻋﺎﯾﺖ آن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز )ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اِﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی( ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﮔﺮﭼﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدفﻫﺎ در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ دو ﺳﺎل ﭘﺲ از آﻏﺎز اﺟﺮای آن ،ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدفﻫﺎی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺒﺴﺘﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ
اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ(۳).
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﺮماﻧﮕﺎری
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺻﺮف ﺟﺮماﻧﮕﺎری و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ روﯾﮑﺮد ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﺧﺸﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮماﻧﮕﺎری در ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی واﺿﺢ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺿﺎﺑﻄﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﯽ از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﻞ
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،ﺿﺎﺑﻄﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ )ﭘﻠﯿﺲ ،دادﮔﺴﺘﺮی ،ﻗﻀﺎت و… ( ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻧﻪ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻧﻪ اراده و ﻣﯿﻠﯽ ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ در آن دارﻧﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻣﻨﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ اﻣﺮی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻣﺬﻣﻮم ﺷﻤﺮده ﺷﻮد.
ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ اِﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آن
ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﻣﺠﺮﻣﺎن را از ﺗﻼش ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﺎز ﻣﯽدارد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎزات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻬﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻓﺮد ﻣﺘﺨﻠﻒ آن را ﻫﻤﻮاره در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ« ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﺎدت »و« ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ »ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ )ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺤﺼﻮل دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﻣﯿﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﯾﮏ
ﻗﺎﻧﻮن و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای آن وﺟﻮد دارد.
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪون ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ،ارادهای ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آن وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ در اﯾﺮان
ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺨﺶ اول(
ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺨﺶ دوم(
از ﻫﻤﯿﻦ رو اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺮم ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اِﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات )ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮ(
ﯾﮑﯽ از ﺗﻨﻬﺎ روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽﺗﻮان اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد.
در ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮارد ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﺟﺮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آن
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎلﻫﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ( ،اﻣﺎ ﺻﺮف ﺗﻌﯿﯿﻦ و اِﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﺑﺮ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻮارد
وﻗﻮع آن را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ در اِﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع
از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﮑﺎب آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮی( و ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﺗﺤﻤﻞ
ﻧﺸﺪه و اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎ واﮐﻨﺶ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .واﮐﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان آن ،اﺟﺒﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 .۱ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ذﺑﯿﺢ اﻟﻠﻪ ﺧﺪاﯾﯿﺎن ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﯾﺮان در اﻧﺘﻘﺎد از ﻻﯾﺤﻪ« ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ» ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه
.۶۹۳۱

 .۲روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن ،ﭼﺎپ ﺗﻬﺮان .ﺳﻮم دی ﻣﺎه .۶۹۳۱
 .۳ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺒﺎری ﺷﺪن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮاﻧﺢ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﺸﻮر .ﺣﻤﯿﺪ ﺳﻮری ،ﻋﻠﯽ ﻧﺎﺻﺮﻣﻌﺪﻟﯽ ،اﻟﻬﻪ ﻋﯿﻨﯽ،
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺣﺪی ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺴﻌﻮدی ﻧﮋاد ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺣﺎﺗﻢ آﺑﺎدی ،ﻣﻨﺼﻮر رﺿﺎزاده آذری ،ﺳﻌﺎد ﻣﺤﻔﻮظ ﭘﻮر ،رﺿﺎ
وﻓﺎﯾﯽ .اردﯾﺒﻬﺸﺖ .۸۸۳۱

ﺳﭙﺮدن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﺎن آﻟﻮده آزارﮔﺮ
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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎدداﺷﺖ زﻫﺮا آﯾﺖاﻟﻠﻬﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ،در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ﺷﺪ.
او ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺘﻮن ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻧﻮﺷﺖ «:زﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﺑﺮادر و ﺷﻮﻫﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪارد».
روح ﮐﻠﯽ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﯿﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ،اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  66درﺻﺪ زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر دوﻟﺘﯽ ،ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺳﻠﻄﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺮدان ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
او در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ
ﻣﻮﻻوردی ،ﻣﻌﺎون وﻗﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺮای اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﺪه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از روﺳﭙﯿﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و از زﻧﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اراده ﺧﻮﯾﺶ ،ﺧﻮدﺷﺎن را در ﻣﻌﺮض ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ آﯾﺖاﻟﻠﻬﯽ در اﯾﻦ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺎن آن ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯽﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺣﻮزه ﭼﻬﺎردﯾﻮاری اﺧﺘﯿﺎری ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدان ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ  .او اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ اﺷﺎرهای ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﻣﻮرد
ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﯾﺎ آﻣﺎر ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﮑﺮد.
ﺧﺎﻧﻢ آﯾﺖاﻟﻠﻬﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﮐﻪای داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ در آن زﻧﺎن ،ﺑﺎ ﻓﺮار از ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ و
ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻣﺮدان از ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽﺷﺎن ،روح ﺻﻤﯿﻤﺖ و ﯾﮏﭘﺎرﭼﮕﯽ آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .او اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯽ ﻣﺰد اﺷﺎره ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ روزاﻧﻪ در ازای درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬای ﮔﺮم ،ﻫﺸﺖ ﺗﺎ دوازده ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺰارع و ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ درﺻﺪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ،ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ و در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دوﻟﺘﯽ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی ﮐﻪ در ﭘﺴﺘﻮی ﭘﻨﻬﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤﺪوده« ﭼﻬﺎردﯾﻮاری اﺧﺘﯿﺎری »رخ داده اﺳﺖ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﺷﻮد.
ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮا آﯾﺖاﻟﻠﻬﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﻮزوی دارد و ﻣﺪتﻫﺎ ﻣﺴﻮول واﺣﺪ ﺧﻮاﻫﺮان ﻧﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﻫﺒﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .او از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  72ﺗﻼش ﮐﺮد ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ را ﻃﺒﻖ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ اﺻﻼح و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻨﺪ.

درک اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ،ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺒﺒﯿﻦ ﻣﻨﺸﻮر
ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی زﻧﺎن در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ آﯾﺖاﻟﻠﻬﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮ ،اﯾﺮادﮔﯿﺮ و ﻧﺎزﭘﺮورده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ اﻗﺪام
ﻣﺮد را ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ».
از ﻧﻈﺮ او در ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖآﻣﯿﺰ ﻣﺮدان ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن زﻧﺎن ،ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،
اﻗﺘﺼﺎدی و رواﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺪوﻧﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﮐﻤﺎل ﺷﮕﻔﺘﯽ در وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺮدﺗﺮ ،ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎر و ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ﭘﯽ ﺑﺮد.
ﺳﺎل  1395در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  17ﻫﺰار و  83ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺮآزاری در ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻫﻤﺴﺮآزاری ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ از ﺳﺎل  1388رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ  52ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻫﻤﺴﺮآزاری
در ﺳﺎل  1388در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  77ﻫﺰار ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺛﺒﺖ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﯿﻼن ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  64درﺻﺪ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻬﻨﺎز ﭘﺮاﮐﻨﺪ ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و زﻧﺎن،ﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری در اﯾﺮان را رﯾﺸﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﯽداﻧﺪ.
او در ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺎﻧﻢ آﯾﺖاﻟﻠﻬﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وﻗﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺎﻧﻢ آﯾﺖاﻟﻠﻬﯽ
ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ وﺻﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻧﺪارﻧﺪ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮازﮔﺎﻫﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﺰل دﻫﺪ و
ﺧﻮد ﻣﺮوج ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد».
اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰی ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ.
«ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ راه رﻫﺎﯾﯽ را در ﺧﻮدﮐﺸﯽ دﯾﺪهاﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ارزش ﺟﺎن زن را ﻧﺼﻒ ارزش ﺟﺎن ﻣﺮدان
و ﺣﺘﯽ ﮐﻢﺗﺮ از ارزش ﺑﯿﻀﻪ ﭼﭗ ﻣﺮد ﻣﯽداﻧﺪ .ﻣﺮد را رﯾﯿﺲ ﺧﺎﻧﻮاده و زن را ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او ﻣﯽﭘﻨﺪارد .ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری را
ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻓﺮزﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮیاش ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﺎدر را در ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺮای زاﯾﯿﺪن ،ﺷﺴﺘﻦ ،رﻓﺖ و روب ،ﭘﺨﺘﻦ ،ﺧﻮراﻧﺪن
و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﻓﺮودﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ».
اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ در ﺻﻮرت دﯾﺪن ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎ ﻣﺮدی ﻏﺮﯾﺒﻪ در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺳﻮال و
ﺟﻮاﺑﯽ ﻫﺮ دو را ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ آزاداﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮدد ﮐﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد.
ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮاﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده و دﻋﺎوی ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻧﺎﺷﯽ از
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮده و زﻧﺎن را ﻣﻤﻠﻮک ﻣﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ».
او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺧﺎﻧﻢ آﯾﺖاﻟﻠﻬﯽ ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪاش ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻏﺼﺐ
ﮐﺮده ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺧﺎﻧﻮاده را اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﺮدان
ﺧﺎﻧﻮاده را ﺣﺎﻣﯽ و ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻢ آﯾﺖاﻟﻠﻬﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﻻﯾﺤﻪای ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن
روﺳﭙﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﺣﻤﺎﯾﺖ از روﺳﭙﯿﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ».
«ﻟﯿﻼ »ﯾﮏ زن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ .او ﮐﻪ ﺑﺮادری ﻧﺪارد و ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻓﻮت ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﮏ زن ﺧﺎﻧﻪدار و دارای ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ .ﻟﯿﻼ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻃﻮل ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ دوﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪش ﻫﯿﭻ ﻫﻔﺘﻪای را ﺑﺪون ﮐﺘﮏ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﺴﺮش ﻫﯿﭻ اﺑﺎﯾﯽ

از ﻟﺖ و ﭘﺎر ﮐﺮدن و ﮐﺒﻮد ﮐﺮدن ﻟﯿﻼ ﻧﺪارد .ﻟﯿﻼ دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﻣﺎ آنﻫﺎ ﻧﺼﯿﺤﺘﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽاش
ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آﺑﺮورﯾﺰی و ﺑﯽﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﺮدن ﺷﻮﻫﺮش دﺳﺖ ﺑﺮدارد و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽاش دل ﺑﺪﻫﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﺪارد و ﻫﻤﺴﺮش ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯽﻋﻤﻠﯽ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دوﻟﺘﯽ آﮔﺎه اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺟﻌﯽ را ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرش ﻧﻤﯽداﻧﺪ،
ﮐﺎﻣﻼ در آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزﻧﺪ آزاد و آﺳﻮده اﺳﺖ .ﻟﯿﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از دﺧﺘﺮﺧﺎﻟﻪاش ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺣﺴﺎس و ﭘﯿﮕﯿﺮ ،از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دﻓﺎع و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری واﻟﺪﯾﻦ از ﺗﺮس اﻋﺘﺮاض ﻣﺪرﺳﻪ و
ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪن ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﻪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت رﻓﺘﺎرﻫﺎ و واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰﺷﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻟﯿﻼ آرزوﻣﻨﺪ رﺳﯿﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ درک و
درﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻣﻦ و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺸﻮد.
ﻧﺠﻤﻪ واﺣﺪی ،داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات اﺧﯿﺮ ﺧﺎﻧﻢ
آﯾﺖاﻟﻠﻬﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
او ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﺗﺎﺳﻒ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺎﻧﻢ آﯾﺖاﻟﻠﻬﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺪاﯾﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺪﻧﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ».
از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن« ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش و ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ،در آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ».
« در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺎﺿﺮان ،ﺑﺴﯿﺎری
از ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺪرﻓﺘﺎریﻫﺎ را ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ! رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﺮدن درآﻣﺪ ﻣﺮد از ﻫﻤﺴﺮش ،ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدﻧﺶ در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ ،ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت او ﺑﺮای اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ،
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن رواﺑﻂ زن ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ،ﯾﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻮﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮای ﻇﺎﻫﺮش».
ﺑﻪ ﺑﺎور او« ﺧﺎﻧﻢ آﯾﺖاﻟﻬﯽ ﻫﻢ از ﺳﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ در ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ
ﺑﺮدن آﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮان ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺪرﻓﺘﺎریﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﻓﻘﺪان آﻣﻮزشﻫﺎی
رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﺣﯿﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺧﺪای ﻧﮑﺮده ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ».
او ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺑﺎ وﺟﻮد راﻫﮑﺎر
ﻋﺠﯿﺐ ﺧﺎﻧﻢ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﯿﭻ ﭘﻨﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻧﻪ
ﻟﺰوﻣﺎ وﺟﻮدﺷﺎن در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮادهای ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﺷﺎن ،ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ».
ﺧﺎﻧﻢ واﺣﺪی در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ آﺣﺎد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ «:ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺲ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻈﺎم رﯾﺶﺳﻔﯿﺪی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻇﻠﻢ و ﺗﻌﺪی ﺑﻪ
دﯾﮕﺮی را ﻧﺪارد ﻓﺎرغ از ﻫﺮ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ از ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻞ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻋﻘﺒﮕﺮد ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺣﻘﻮق
اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،آﯾﺎ ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﯾﺎ داﻣﻦ زدن و ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
آﺳﯿﺐﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؟»

