ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران ،ﺑﺎ ﺳﺮﭘﻮشِ ﺗﻘﺪس و ﺑﻬﺸﺖ
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ﻓﻬﯿﻤﻪ ﺧﻀﺮﺣﯿﺪری
وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻏﻠﺐ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .ﺣﺘﺎ وﻗﺘﯽ ﻋﺒﺎرتِ« ﺧﺸﻮﻧﺖِ
زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده »را ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺎز« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن »اﺳﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﮏ و دردﻧﺎک ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دارد و آن ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪان .اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ را آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪاش ﮐﺮدهاﻧﺪ ای ﺑﺴﺎ ﺗﻠﺦﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎن
و ﻣﺎدران ﮐﻤﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺎﻟﻪ ﻗﺪﺳﯽ اﻃﺮاف واژه ﻣﺎدر
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران در ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﻫﺎﻟﻪ ﻗﺪﺳﯽ اﻃﺮاف واژه ﻣﺎدر ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه.
ﻣﺎدران ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎدری ﻣﻘﺪس اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و« ﺑﻬﺸﺖ زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﺎدران اﺳﺖ»،
ﺣﺘﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران ﺟﻨﺒﻪای ﺗﺎﺑﻮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﺎدری ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﺪاﮐﺎری ،از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ،اﯾﺜﺎر و ﻣﻬﺮ ﺑﯽدرﯾﻎ و ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن و اﺑﺪی
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺎدران ﻫﻢ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و زﻧﺎن ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦ و آزارﻧﺪه ﺧﻮد ،ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺎاﻣﻦ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺪل ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران از ﻗﻀﺎ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎدری ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢِ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ای ﺑﺴﺎ آﺛﺎر ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎهِ اﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪان داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ از ﺳﻮی او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺛﺎر ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و
ﻋﻤﯿﻖ رواﻧﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارد و ﺗﺎ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺰرگﺳﺎﻟﯽ ،ای ﺑﺴﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎهﮔﺎه ﺧﻮد آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺳﺨﺖﺗﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ دﭼﺎر ﻧﺎاﻣﻨﯽﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ذﻫﻨﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺪﺷﻪ و آﺳﯿﺐ ﺑﺰرگﺗﺮی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﺰرگﺳﺎﻟﯽاش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﮐﺘﮏ زدن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰار ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺎورﺗﺎن ﺑﺸﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ ﻫﻨﻮز و در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺎدران ﮐﺘﮏ زدن را ﯾﮏ اﺑﺰار ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ،آﻧﻬﺎ را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮐﺎﻓﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﻧﺸﺪه.
 ۵۶درﺻﺪ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اذﻋﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎدران ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺘﮏ زدن راﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ و ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺷﺎن و
آﺷﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ« ﺷﯿﻄﺎن »ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ راهﮐﺎر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺎدران ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻮدک ﺑﺎزﯾﮕﻮش و ﮐﻨﺠﮑﺎو
اﺳﺖ و ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﺎه ﮐﻮدک ﻧﺎآرام اﺳﺖ و ﮔﺎه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﮐﺘﮏ زدن روش درﺳﺖ و اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ
ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ؟

ﮔﺎه ﻣﺎدران ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ و ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﭽﻪﻫﺎ آﻧﻬﺎ را آزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺎدران ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ازدواج
زودﻫﻨﮕﺎم ،ﻓﻘﺪان آﻣﻮزش ،ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از روشﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی درﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺘﮏ زدن ﺑﭽﻪﻫﺎ رو ﻣﯽآورﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎدران اﻏﻠﺐ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن از ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه و رﺷﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮐﺘﮏ زدن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﯿﻮب ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﻣﺎدران ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن
ﮔﺎه ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﭘﯿﺶ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان اﺳﺖ .اﻓﺴﺮدﮔﯽ
در زﻧﺎن ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  ۲۳درﺻﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ  ۶۲درﺻﺪ در اﻓﺴﺮدﮔﯽ
زﻧﺎن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان از اﻓﺴﺮدﮔﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ۰۶ ،درﺻﺪ از آﻣﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ در اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎم
ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﻫﻢ اﻓﺴﺮده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺿﺮوری و ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺘﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ دارد.
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ ﺧﺸﻢﻫﺎی ﻓﺮوﺧﻮرده ،اﺳﺘﺮس و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎدران از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦ آﻧﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده و
ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﮔﺮوه آﺳﯿﺐﻫﺎی روان دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ،
ﻣﺼﺪاق ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ راهﺣﻠﺶ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎدران ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺧﻮد و
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺺ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪس اﻃﺮاف واژه ﻣﺎدر ،ﻣﺎدری را از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻘﻠﯿﻞ داده اﻣﺎ ای ﺑﺴﺎ ﻣﺎدر
ﺳﺎﻟﻢ و ﺧﻮب ،ﻣﺎدری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮدش وﻗﺖ ﻣﯽﮔﺬارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ،ﻣﺎدر ﺑﻬﺘﺮی ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ
از ﻣﺮدان اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﺳﻮژه ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ .اﻣﺎ ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان
ﻫﻢ ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﻫﺮ ﺳﺎل در ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﻮد از ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان در
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  ۰۹درﺻﺪ از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را زﻧﺎن و  ۰۱درﺻﺪ را ﻣﺮدان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻫﻤﺴﺮآزاری را ﻣﺮدان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  ۶۹۳۱ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن از زﻧﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻧﻘﺾ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻋﻀﻮ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖِ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﺮﮐﻮﻓﺖ زدن ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﯿﮑﺎر ،ﺷﮑﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ،ﻣﻌﺘﺎدان ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  ۸۶درﺻﺪ ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ۷۱ ،درﺻﺪ ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﺪود دو درﺻﺪ
از ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ را از ﺳﻮی زﻧﺎن ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ رﻓﺘﺎری ،ﮐﻼﻣﯽ ،رواﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد آﻣﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﯽ ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺮدان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس از
ﻗﻀﺎوت و ﻣﺴﺨﺮه ﺷﺪن از ﺳﻮی اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﺟﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ و ﺷﮑﻠﯽ از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و آن را ﺟﺪی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران در ﮐﻮدﮐﯽ ،اﻋﺘﯿﺎد در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی در ﮔﺮاﯾﺶ اﻓﺮاد در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻃﯽ ﮐﺮدن دوران ﮐﻮدﮐﯽ در ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺎاﻣﻦ و ﻧﺎآرام ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ .واﻟﺪﯾﻦ آزارﻧﺪه اﻏﻠﺐ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آزار و اذﯾﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ
و وﻗﺘﯽ ﮐﻮدک ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﮔﺎهﮔﺎه روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
روی ﺑﯿﺎورد ،ﭼﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ،ﭼﻪ در زﻧﺪﮔﯽای ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران در دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ،ﮔﺮاﯾﺶ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش ﻣﺎدران در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺗﻘﺪس!
ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﺎدری و ﻣﺎدراﻧﮕﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ در ﻫﺎﻟﻪای از ﺗﻘﺪس ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،آﺳﯿﺐﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻘﺶ در ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻘﺪس ﻓﺮض ﮐﺮدن ﻣﺎدران از ﯾﮏ ﺳﻮ اﻧﺘﻈﺎرات ،ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ و ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ دوش ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ راه را ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺰرگﺳﺎل و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﯾﻔﺎ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﻪﺷﯿﻮهای اﯾﻔﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ آﻧﭽﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﺑﺰﻧﺪ.

ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻨﻬﺎن در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
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ﻣﻬﺮی ﻗﺎﺳﻤﯽ
ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﺧﺎرج ﺧﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
دﺧﺘﺮان و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺪر ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﮐﺮدن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارﻧﺪ و ﻧﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ
ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎﻧﻔﻮذ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل ﭼﻨﺪان ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ« وﻻﯾﺖ ﭘﺪری »ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ازدواج آﻧﻬﺎ
و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و اﻋﻤﺎل زور از ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻻﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ زﻧﺎن ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺠﻠﻪ« زن در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ »ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻮﻫﺮ در ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل زن در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ
اﯾﺮان »ﻣﻨﺘﺸﺮ و در ﺑﺨﺸﯽ از آن ،ﻗﺪرت ﻣﺮدان ﺑﺮای ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن را از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺒﯿﻌﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮد در ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد «:از ﻧﺘﺎﯾﺞ رﯾﺎﺳﺖ
ﻣﺮد ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﻜﯿﻦ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮد ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ زن در ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و
ﺣﯿﺜﯿﺖ زن ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ،ﻋﺪم ﺧﺮوج زن از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻮﻫﺮ ،اﻣﻮر دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﺮد ﺑﺮ زن در ﺻﻮرت
ازدواج ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎرﺟﯽ )ﻣﺎده  ۶۷۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ( و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه زن ﺷﻮﻫﺮدار در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺷﻮﻫﺮ )ﻣﺎده  ۵۰۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ( و اﻣﻜﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻮﻫﺮ )ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۲۴ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  (۵۵۳۱و وﻻﯾﺖ ﭘﺪر ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان )ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد  ۸۶۱۱و
 ۰۷۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ( ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ» [.ﭘﺎﯾﯿﺰ |۶۹۳۱ﺻﻔﺤﻪ]۲۶۴
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۷۱۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ «،ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را از ﺣﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺎت ﺧﻮد ﯾﺎ زن ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ».
ﺗﺒﻌﺎت اﯾﻦ ﻣﺎده ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ« ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻤﮑﯿﻦ »زن را از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ،در اداﻣﻪ آوردهاﻧﺪ «:ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺧﻮد ،اﻋﻢ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﺑﯿﺮون از
آن ،ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﯿﻒ ﺗﻤﻜﯿﻦ از ﻣﺮد ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﻔﻘﻪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده  ۸۰۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ۷۱۱۱
وی را از ﺣﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺖ ذﻛﺮﺷﺪه ﺑﺎزدارد».
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﻬﺎ« ﻣﻌﯿﺎر ﺛﺎﺑﺖ و روﺷﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و آداب و رﺳﻮم ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن و وﺿﻊ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﺑﺎ ﻋﺮف اﺳﺖ .ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ
روﺣﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ،ﭘﺰﺷﮏ و ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺷﻐﻠﯽ را ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ ﺧﻮد او ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ».
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان داده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ« ﺧﺎﻧﻪداری »زﻧﺎن و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ از اﺷﺘﻐﺎل
زﻧﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽﻧﮋاد ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن
اوﻟﻮﯾﺖ دارد و از اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر زﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد.
او در دﯾﺪار ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﮔﻔﺖ «:اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎﻧﻮان دارم ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻼم ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻣﺨﺎرج و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺮدان ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ زﻧﺎن .در دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮدان ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ازدواج ﻫﻢ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد».
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد «:ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮدان را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رأی آوردن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻃﺮﻓﺪاری از زﻧﺎن آﻧﻬﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و داﺋﻤﺎ ﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺳﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮدان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮد ﺑﯿﮑﺎر ،ﻣﺮد ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﭘﻮل ﺑﮕﯿﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن از اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن
از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ».
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ «:اﯾﻦ ﮐﺎر ﻏﻠﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﻖ زﻧﺎن درﺳﺖ
ادا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺣﻖ زن اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ،ﻣﺮدان را از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻮان ازدواج و ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ».
ﺳﺨﻨﺎن اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺧﻼﺻﻪای از روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﮐﻨﺘﺮل و اﻧﻘﯿﺎد زﻧﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺮدهاﻧﺪ.
در ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﯿﻌﻪ ،اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۴۹۳۱ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
«ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم ،ﺧﺎﻧﻢﺳﺎﻻری را ﺑﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺳﺎﻻری ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮای آنﻫﺎ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ دوش آﻧﻬﺎﺳﺖ از ﮐﺎر ﺑﯿﮑﺎر ﺷﻮﻧﺪ».
او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد «:اﮔﺮ آﻣﺎر ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﯿﮑﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ
ﻣﺎﻧﺪه و ﻓﺮزﻧﺪان در ﭘﺮورﺷﮕﺎه و ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎهﻫﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻼف ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ».

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻋﻼﻗﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪداری زﻧﺎن
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺠﺎرت ﺳﮑﺲ در اﯾﺮان
ﻓﻘﻪ ،زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﺤﺼﯿﻞ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن زﻧﺎن ﺑﻪ درون ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮد.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۳۹۳۱ﻃﯽ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ« ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ» ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رؤﺳﺎی ﻗﻮای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺧﻮاﺳﺘﺎر« ﺗﺮوﯾﺞ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺳﺎزی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ-اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺳﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑﯽ »ﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ« اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎروری »ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯽ-اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮﻫﺮداری و ﻓﺮزﻧﺪآوری اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎری ﮐﻪ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۴۹۳۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن در  ۰۲اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از  ۰۲درﺻﺪ ﺑﻮد .در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
ﮔﺰارش ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری دوﻟﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ( اﯾﺮﻧﺎ) آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،آﻣﺪه ﺑﻮد «:ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن در اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ
 ۸.۲۸درﺻﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﺮای اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﻟﺒﺮز  ۵.۰۷درﺻﺪ ،اﯾﻼم  ۷.۸۶درﺻﺪ ،ﻣﺮﮐﺰی  ۳.۶۶درﺻﺪ ،ﻣﺎزﻧﺪران  ۶.۵۶درﺻﺪ و
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری  ۳.۲۶درﺻﺪ اﺳﺖ».
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﺑﻮده و اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﻌﻨﺎداری ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ،ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ« ﺣﺪود  ۸۷درﺻﺪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﻧﻈﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ».
او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ۲۱ «:درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎﻏﻞ رﺳﻤﯽ داﺷﺘﻪ و  ۹۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻧﻪدار ﻫﺴﺘﻨﺪ».

ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر اﺟﺎرهای ،ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﯾﺎ دم ﺧﺮوس ﺧﺸﻮﻧﺖ؟
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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر
اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻣﺜﻞ« ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ »ﯾﺎ« ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﻋﺮوﺳﯽ» ،ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ« ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر اﺟﺎرهای »از ﺳﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﺳﺮ ﺑﺮآورده اﺳﺖ .اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﻘﻠﺒﯽ واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﮏ دﺧﺘﺮ دم ﺑﺨﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ او را از دﺳﺖ ﺳﺮزﻧﺶ
و ﻓﺸﺎر ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﺶ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻀﺤﮏ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﭼﺸﻢ و ﻫﻢﭼﺸﻤﯽ ،از دﺧﺘﺮ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
«ﮐﯿﻤﯿﺎ» ،ﻣﻨﺸﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ رادﯾﻮﻟﻮژی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺪل آﺑﺎد ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .او ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﭙﻠﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و از ﻫﻤﺎن
روزﻫﺎ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ازدواج ﻣﻌﻘﻮل از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت او را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﺮود.
ﮐﯿﻤﯿﺎ درﺳﺖ از روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ ﻣﺪام اﯾﻦ آﻣﻮزه را ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮوس ﺑﺸﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮش ﺑﺮ و روﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ،
ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ.

اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮ دو ﺑﺮادر ﮐﯿﻤﯿﺎ ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭘﯽ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺎﻻ او ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﭘﺪر ،ﻫﺪف ﻃﻌﻨﻪ ﺑﺮادرﻫﺎ و زﯾﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺠﮑﺎو
ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﯿﻤﯿﺎ از ﻋﻤﻪ و ﺧﺎﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﺧﻮد او ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ
درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ او و ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎران اﺣﺘﻤﺎﻟﯽاش ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﻨﻨﺪ و او را ﻣﻮرد ﺳﻮال و ﺟﻮاب ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﮐﯿﻤﯿﺎ اﻣﺎ ﻣﺪتﻫﺎ اﺣﺴﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ و رﻧﺠﻮری ﻣﯽﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎری ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ اﺳﺖ داروﻫﺎی
ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﯿﻤﯿﺎی  ۸۲ﺳﺎﻟﻪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽاش را ﺧﻮدش ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺪرش اﺻﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر او را در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﻨﺪ .او ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﯾﻪ زدن و اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺑﻮد اﻻن ﺳﺮ دﺳﺘﺸﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ زﻧﮓ در ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن را ﻣﯽزد .او آﻧﻘﺪر اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﮐﺒﻮد ﮐﺮدن ﺗﻦ و ﺑﺪن ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻣﯽرﺳﺪ.
***
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺎدر ﮐﯿﻤﯿﺎ در ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا و ﮐﻨﺎر ﻣﺰار ﻣﺎدر ﺑﺰرگ از دﺳﺖ ﯾﮏ زن رﻫﮕﺬر ﮐﺎرﺗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ روی آن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد «:ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽآﯾﯿﻢ و آﺑﺮوی ﺷﻤﺎ را در ﺧﺎﻧﻮاده اﺣﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ»….
و اﯾﻦ ﻃﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از وﺟﻮد اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺠﯿﺐ آﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺎدرش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﺑﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻦ اﻟﻨﮕﻮﻫﺎﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ و دور از ﭼﺸﻢ آدمﻫﺎی ﻓﻀﻮل دور و ﺑﺮﺷﺎن ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا
ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ دو ﻧﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ :اول اﯾﻨﮑﻪ از ﺷﺮ ﻃﻌﻨﻪ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی آﺷﻨﺎﻫﺎی دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و دوم ،از ﺣﺠﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ و ﺗﺤﻘﯿﺮی
ﮐﻪ از ﻃﺮف ﭘﺪر و دو ﺑﺮادر ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﺑﻮد ،ﻻاﻗﻞ ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار و ﻣﺪار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ رازﺷﺎن را
ﻧﻔﻬﻤﺪ.
ﮐﯿﻤﯿﺎ و ﻣﺎدرش ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،اﻓﺮاد دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﻮل ﻓﺮوش اﻟﻨﮕﻮﻫﺎی ﻣﺎدر ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ از
ﺷﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ دﯾﮕﺮان در اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﮐﯿﻤﯿﺎ رﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر اﺟﺎرهای ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺣﺠﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻬﺶ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﮑﺎﻫﺪ.
«ﻧﯿﻤﺎ ﺳﺘﺎرزاده» ،روانﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان اﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر اﺟﺎرهای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راه ﺣﻞ ﺳﺨﯿﻔﯽ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ راه اﺣﯿﺎی ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺴﺖ:
«ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺶ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻫﯿﭻﮐﺲ اﺟﺎزه ﻧﺪارد
دﺧﺘﺮ دمﺑﺨﺘﯽ را ﮐﻪ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﻗﺼﺪ و ارادهای ﺑﺮای ازدواج ﻧﺪارد ،ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﯾﺎ او را ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎراﻧﺶ
و ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ آن ﻓﺮد ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ».
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواجﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل دادهاﻧﺪ «:ﻣﺠﺮد ﺑﻮدن ﯾﮏ
ﻋﯿﺐ ،ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی
ﻋﺪﯾﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻧﮕﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ دﺧﺘﺮان ﻣﺠﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮار ،روی آوردن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ازدواجﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل و ﺣﺘﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﻇﺎﻫﺮا دﻟﺴﻮزی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ در ﺧﺎﻧﻮاده در ﺣﺎل ﻓﺸﺎر آوردن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﻣﺠﺮد ﻓﺎﻣﯿﻠﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺷﯿﻮه
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽﺗﺎن ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ».
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر اﺟﺎرهای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﻐﻞ« ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر اﺟﺎرهای »در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺼﺐ و ﺳﻨﺖزده ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﺮان
ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده اﺳﺖ.
« ﻓﺮﯾﺎل ﻧﺠﺎح» ،داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽﺗﺒﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻟﺞ ﻓﻮﺗﻬﯿﻞ در ﺷﻬﺮ ﻟﻮس آﻟﺘﻮس ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻣﺤﻠﯽ اﻧﺠﺎم داده و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ و ﻻﯾﻪ ﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻋﺎدی وﺟﻮد دارد.
ﻓﺮﯾﺎل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺰاﻣﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ واﻧﻤﻮد
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد دارد ،او را از ﺷﺮ ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪ ،اﻧﺪوﻧﺰی ،ﻣﺎﻟﺰی ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،اﻣﺎرات و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﺮﺳﻮم
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎور ﻓﺮﯾﺎل اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻫﻨﺪو ،ﺟﯿﻨﯿﺴﻢﻫﺎ و ﺳﯿﮏﻫﺎ ﻫﻢ رخ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻓﺮﯾﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ دوﺳﺘﺎن« ﺳﯿﺘﺎ »اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻨﺠﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮده و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت
او از ﺷﺮ ﮐﺘﮏﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﭘﺪر و ﺑﺮادراﻧﺶ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻢﮐﻼﺳﯽ را ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ وارد
ﺑﺎزی ﺷﻮد و ﺳﯿﺘﺎ را از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻃﺮﻓﺪار و ﻫﻮاﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺪارد ،ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻨﺰ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ اﻣﺎ در ﻣﻮاردی ﺑﻪ
اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺧﺘﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ اﻣﺮوز
ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻤﯿﺎ در اﺧﺘﯿﺎرم ﮔﺬاﺷﺘﻪ زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﻢ و ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺸﺘﺎق را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻧﺎدر را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر اﺟﺎرهای ﺧﻮش ﺑﺮ و روﺳﺖ .ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ او ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ و
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ ﻧﺪارم.
او ﻣﺘﻮﻟﺪ روﺳﺘﺎی ﮐﻼﺗﻪ ﯾﺎ« ﭼﺎﻟﻪ ﻗﻠﻌﻪ »ﻗﺰوﯾﻦ اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ و ﻓﻘﯿﺮاﻧﻪای داﺷﺘﻪ .ﻧﺎدر دﯾﭙﻠﻢ ردی اﺳﺖ .او ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻮزاﯾﯿﮏﺳﺎزی در اﻃﺮاف ﮐﻼﺗﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮده و ﺷﺐﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪه ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺑﺮ و
روی زﯾﺒﺎ و ﻗﺪ و ﺑﺎﻻی ﻣﻮزوﻧﺶ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺮش دادن ﺳﻨﮓ ﻣﻮزاﯾﯿﮏ درﺑﯿﺎورد و اﯾﻦ ﺟﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﯾﮏ
دﻻل در ﺣﻮزه ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ و ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻟﺸﮑﺮ اﺟﺎرهای ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر اﺟﺎرهای آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﯾﮏ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ۵۴ﻣﺘﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی ﺗﻬﺮان اﺟﺎره ﮐﻨﺪ و از ﺧﻮاﺑﯿﺪن در ﺳﻮﻟﻪ ﻣﻮزاﯾﯿﮏﺳﺎزی ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎدر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل  ۵۱ﯾﺎ  ۶۱ﺑﺎر ﻧﻘﺶ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر را ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ:
«ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ،آزار و ﻃﻌﻨﻪ و ﮐﻨﺎﯾﻪ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭼﻪ
اﯾﺮادی دارد اﮔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ آراﻣﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و از ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ؟»
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻗﺘﻞ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری
آﻧﻬﺎ ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﻃﻼق ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
زن ،اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻮس ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ؟
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎدر آﻧﻬﺎ ﻟﺒﺎس داﻣﺎد ﻗﻼﺑﯽ را ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ «:ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺮوس ﻟﺒﺎس ﻣﯽﭘﻮﺷﻢ .ﻣﺜﻼ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری رﻓﺘﻦ ﺑﺮای
دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ ﯾﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺮﻏﯽ اﺳﺖ و ﭘﺪرش ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ  ۰۰۱ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ از ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
ﻓﺮوﺷﯽ ﺳﺮﺷﻨﺎس ﯾﺎ ﮔﻞ ﻓﺮوﺷﯽ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت را ﻣﯽدﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ دو زن و ﻣﺮد
ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻢ ﻣﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﺟﺎرهای ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﺮا
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﺧﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﭘﺪرش ﭼﻪﻃﻮر ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ و ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﺑﻪ دﺧﺘﺮﺷﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﮐﺠﺎ او را ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﺮدهام».
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﺎدر ﻫﻢ ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﯽﺻﺮﻓﻨﺪ «:ﯾﮏ ﻣﻮرد رﻓﺘﯿﻢ ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد .ﮐﻞ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎدری و ﭘﺪری را دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼس ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺟﺎرهای ﺑﯽ ام دﺑﻠﯿﻮ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺳﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ
دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎروان ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﻘﻂ دﺳﺘﻪﮔﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرش دادﯾﻢ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن آب ﺧﻮرد .ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه ﻫﻢ ﺧﻮد
ﻋﺮوس ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﻌﻨﻪ و ﮐﻨﺎﯾﻪﻫﺎی واﻟﺪﯾﻨﺶ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺮاﺳﻢ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارم .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﻓﻘﻂ ﺧﻮد دﺧﺘﺮ از ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻮدن ﻣﻦ اﻃﻼع داﺷﺖ و ﻓﺮدای آن روز ﺧﺎﻧﻮادهاش اﺻﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﻮدم ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﮐﻞ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﻔﺲﺑﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ رﻓﺖ ﺳﻮی

آﻟﻮﻧﮏ ﺧﻮدش».
ﻧﺎدر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر اﺟﺎرهای ﺑﺎرﻫﺎ دﻟﺶ ﺑﺮای دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺳﺨﯿﻒ ﺗﻦ دادهاﻧﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای ،ﺗﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪای ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮک راﺑﻄﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ
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ﺑﺎران ﺧﺴﺮوی
ﺗﺮک آزارﮔﺮ و ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ راﺑﻄﻪ
ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎﻧﺪهاﯾﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ راﺑﻄﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎدی اﺳﺖ.
ﺗﺮک ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻗﺪر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﮔﺎﻫﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯿﺪ .داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮک
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮی از ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از ﺗﺮک راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻧﻮع راﺑﻄﻪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه و ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و
ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺗﺮک راﺑﻄﻪ ،در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻗﻄﻌﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و زودﺗﺮ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﯿﺪ.
.۱ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ:
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺮ روز رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻫﻨﻮز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،آزار ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه از ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮕﺎه ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ اﺳﺖ.
 .۲ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه آزار را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ:
در ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮑﺎر ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺸﺎن را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺣﺴﺎس ﺷﺮم و ﺗﺮس ﺑﺎ آنﻫﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪادهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺪاﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
 .۳ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ آزار آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد:
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ دوﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ اﺳﺖ .اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن و ﺣﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ ،ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﻧﻬﺎﯾﺖ آزار را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺮاﺣﻞ دﯾﮕﺮ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 .۴اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آزار دﯾﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ

ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪهای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺒﯿﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻏﻢ و اﻧﺪوه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ از دﺳﺖ دادن ﯾﮑﯽ از ﻋﺰﯾﺰان اﺳﺖ و ﮐﻢﮐﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪت اﯾﻦ دوره ﭼﻪ ﻗﺪر اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت و اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺮای ﻓﺮار ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
 .۵ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای ﺗﺮک راﺑﻄﻪ دارد:
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد و ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی زﻧﺪﮔﯽاش ﻗﺒﻞ از ﺗﻼش اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻓﺮار از آزارﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۶رخ دادن آزار و زﻧﺪه ﺷﺪن اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه:
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺮک ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﮔﺮ ﯾﮏ روﯾﺪاد رخ دﻫﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه راﺑﻄﻪ را ﺗﺮک
ﻣﯽﮐﻨﺪ .روﯾﺪاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺳﯿﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺗﺮس از آﺳﯿﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۷ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮد را از ﻣﺤﻞ و ﺷﺨﺺ آزارﮔﺮ دور ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ،اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد را اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﻨﯿﺖ را در ﭘﺮوﺳﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ؟
ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﺴﯿﺮ درﻣﺎن
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ آزارﮔﺮ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ اﻣﻨﯿﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
▪ﺗﺮک راﺑﻄﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻏﺎز درﻣﺎن و ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت دﻟﺘﺎن ﺑﺮای
آزارﮔﺮ ﺗﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﺪ .اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺘﺎن را از واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ آزار رخ
داده اﺳﺖ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎدﺗﺎن ﻧﺮود ﮐﻪ آن راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ و اﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
▪آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﺣﺎﻟﺘﯽ رخ دﻫﺪ ﮐﻪ آزارﮔﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽآورد .ﯾﺎدﺗﺎن ﻧﺮود ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ از ﻃﺮف ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻤﺎ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ و اداﻣﻪ دادن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎورهای ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﮐﻤﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد و اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ آزار ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد دارد ﭼﺮا ﮐﻪ رﯾﺸﻪ آزار و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﮑﺮار اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎرﻫﺎی آزارﮔﺮی ﻫﻨﻮز ﻫﻢ وﺟﻮد
دارد.
▪ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﺣﺴﺎس ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻗﺒﻞ از دادن اﺣﺴﺎﺳﺎت ،زﻣﺎن و اﻧﺮژی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ.
ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﺗﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻋﺎﻗﻼﻧﻪﺗﺮ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮوﯾﺪ .در ﻃﻮل راﺑﻄﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ آزارﮔﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺮد .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮد واﻗﻌﯽﺗﺎن را دوﺑﺎره ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﺎدﺗﺎن ﻧﺮود ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺳﺰاوار آن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺒﻮدهاﯾﺪ و در واﻗﻊ ﻫﯿﭻﮐﺲ
ﺳﺰاوار ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ ۱
ﻣﻨﺒﻊ ۲

ﻓﺮزﻧﺪﮐﺸﯽ ﺑﯽﻣﺠﺎزات ،ﻣﺼﺪاق دﻫﺸﺘﻨﺎک ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
ﭘﺎرﻣﯿﻦ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺷﺐ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺨﺮم .ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ او را در ﺑﻐﻠﻢ ﺧﻔﻪ
ﮐﺮدم ﺗﺎ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ آزاد ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮود.

●

اﯾﻦﻫﺎ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﭘﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۰۲ﺗﯿﺮ ﻣﺎه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻢ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﯾﮏ اﻗﺪام ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺟﻨﻮنآﻣﯿﺰ دﺧﺘﺮ ﻫﻔﺖ
ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ .ﭘﯿﺶ از آن در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﭘﺪر دﯾﮕﺮی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮدﯾﺲ دو ﮐﻮدک ﻫﻔﺖ و  ۲۱ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﭼﺎﻗﻮ
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺪری ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﺧﻮد ،ﻣﺮگ او را رﻗﻢ زد .در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ در ﺗﻬﺮان
دو دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﺪای از ﻋﻠﻞ ،اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎ در ﻗﺘﻞﻫﺎی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،آﻧﭽﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺰﻫﮑﺎران ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ آﻧﺎن از
ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ .ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﮐﯿﻔﺮی در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم« وﻻﯾﺖ
ﻗﻬﺮی »ﭘﺪر وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ،ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری در ﺻﻮرت ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﺷﺮﻋﯽ/ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ،ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻋﻄﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﺪران در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪه و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻋﻄﺎی ﺟﻮاز اِﻋﻤﺎل ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪون ﺗﺮس از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ .ﺣﺎل
آﻧﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
ﻓﺮزﻧﺪﮐﺸﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان :ﻗﺼﺎص ﻧﻪ! ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺷﺎﯾﺪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری را از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﻘﻮط ﻗﺼﺎص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ (۱) .اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از
ﻣﺠﺎزات ﮐﻠﯽ ﺑﻮده و اﻧﮕﯿﺰه ،ﻋﻠﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ و ﺣﺘﯽ ﺗﺴﺎوی دﯾﻦ ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ در آن ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭘﺪر
ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮐﺪام اﻧﮕﯿﺰه ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮف وﺟﻮد راﺑﻄﻪ اﺑﻮﯾﺖ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﺗﻞ و ﻣﻘﺘﻮل
ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻮط ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﺗﻞ از آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻋﻼم و اﻋﻄﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺑﻖ ) (۲ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﭘﺪر ﯾﺎ
ﺟﺪ ﭘﺪری از ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص در ﺻﻮرت ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اِﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﻮد ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻗﺼﺎص اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده و ﺳﺨﻨﯽ از ﻟﺰوم ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده
اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ۲۱۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ) ،(۳در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ از ﻣﺠﺎزات )ﻗﺼﺎص( ﻣﻌﺎف
ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ اﺟﺮا ﻧﺸﻮد ،دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ  ۰۱ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه اﻗﺪام ﻣﺮﺗﮑﺐ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﺮس از ﺗﺠﺮی آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﺗﮑﺮار ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:

ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،ﻓﻘﺪان ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺿﺎﯾﺖ
ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرم ،ﭘﻨﻬﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺨﺶ اول(
ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرم ،ﭘﻨﻬﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺨﺶ دوم(
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﻮد
اﻣﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﺧﺘﯿﺎر اِﻋﻤﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دادﮔﺎه ﮔﺬارده ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دو ﺷﺮط اﺷﺎره ﺷﺪه از
ﺳﻮی دادﮔﺎه ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ وﺟﻮد ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺳﻪ ﺗﺎ  ۰۱ﺳﺎل را ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﭘﺪراﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻟﺰاﻣﯽ و اﺟﺒﺎری
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا و ﺧﺸﻮﻧﺖِ ﻣﺠﺎز ﺷﺪه ،ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﮐﯿﻔﺮی در اﯾﺮان ،ﻣﺠﺎزات اﺻﻠﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ،ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و اﻋﻄﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﭘﺪران ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺪت و
ﺣﺪت ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آن را ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده و ﺟﻮاز
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﺮار ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﭘﺪران از ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص )ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ( ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻃﺮﻓﺪاری از ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ وﯾﮋه در دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻮرد ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺎزاﺗﯽ در ﺧﻮر و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺮم
ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺑﺮای آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده و ﭘﯿﺎم درﺳﺘﯽ را در
ﻣﻮرد ﺟﺮم اﻧﮕﺎری اﻓﻌﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﭘﺪران از ﻗﺼﺎص ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺪران از ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻗﺼﺎص ﻧﺒﻮده و در ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﯽﺗﺮ ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از آن ،ﻣﺠﺎزات اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ اوﻟﯿﺎی دم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺻﺮﻓﺎ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد را دارﻧﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان« ﻣﺠﺎزات دﯾﻪ »ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺠﺎزات ﻧﺒﻮده و ﻓﻠﺴﻔﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم« ﻫﺪر ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮن ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن »ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ اﺧﺬ دﯾﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ دارد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ دادﮔﺎه و ﻧﻪ اوﻟﯿﺎی دم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ/ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ،ﻗﺼﺎص اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ روﯾﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﺳﺎﺳﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ اِﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮارد
ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﭘﺪر از ﻣﺠﺎزات ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ،دادﮔﺎهﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ
ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ ﯾﺎ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺳﺒﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﻋﻄﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺪران در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز روز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﻮاز اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻼ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 .۱ﻣﺎده  ۱۰۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب  «:۲۹۳۱ﻗﺼﺎص در ﺻﻮرﺗﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﺪر ﯾﺎ از اﺟﺪاد ﭘﺪری ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺎﻗﻞ و در دﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ».
 .۲ﻣﺎده  ۰۲۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮب  «:۰۷۳۱ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﺪ ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ
ﺑﻪ ورﺛﻪ ﻣﻘﺘﻮل و ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ».
 .۳ﻣﺎده  ۲۱۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه «:ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺷﻮد و ﺷﺎﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺷﺎﮐﯽ داﺷﺘﻪ وﻟﯽ از ﻗﺼﺎص
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ ﻗﺼﺎص ﻧﺸﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام وی ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ و ﺻﯿﺎﻧﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻢ ﺗﺠﺮی
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﮔﺮدد ،دادﮔﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ را ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ﺳﻪ ﺗﺎ  ۰۱ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ».

ﻗﺘﻞ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری
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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر
«ﻣﺤﻤﻮد» ،ﭘﺪر ﭘﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺎﻏﻞ در ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ و ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده از ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺮﺷﻨﺎس ،دﺧﺘﺮش را ﺧﻔﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ« رﺳﺘﮕﺎری »ﺑﺮﺳﺪ.
دﺧﺘﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ او را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻧﯽ در ﺑﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﺟﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع
اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺴﺪ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﻣﺮگ ﻣﺸﮑﻮک او را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺟﻢ اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ.
ﭘﺪر ﭘﺎرﻣﯿﻦ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻧﯽ دﺧﺘﺮﮐﺶ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺗﺎ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ رﻫﺎ ﺷﻮد و ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری ﺑﺮﺳﺪ.
دﺧﺘﺮک ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده و ﭘﺪر و دﺧﺘﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺷﺐ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺨﺮﻧﺪ .دﺧﺘﺮک اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز
ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﭘﺪر او را در آﻏﻮﺷﺶ ﺧﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﻫﺮ روز ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﻢ ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ را راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮده و در ﻃﻮل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﺶ را
ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪه ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﺎ ﭘﺎرﻣﯿﻦ داﺷﺘﻪ «:ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ دﺧﺘﺮک در ﺷﻮک و ﺑﻬﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖ
ﻓﺮو رﻓﺘﻪاﻧﺪ».
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﭘﺎرﻣﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻤﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ او ﯾﮏ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﻟﮑﻞ ﺑﻮده ،اﻣﺎ اﯾﻦ
آﺷﻨﺎی دور وﺟﻮد ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﺎﺑﻪﺳﺎﻣﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎری در اﯾﻦ ﻣﺮد را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ و دارای وﺟﻬﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﻫﻢ از ﻗﻮل روحاﻟﻠﻪ ﻓﺮوﻏﯽﻓﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ ،ﻓﺮدی ﺳﺎﻟﻢ ،ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده و از ﺧﺎﻧﻮادهای ﺳﺮﺷﻨﺎس،
ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﻬﻮر در ﮔﭽﺴﺎران ﺑﻮده و اﮐﺜﺮ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ «:او ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ  ۵۱ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﮐﺎر ﺑﻮده و ﺷﺎﯾﻌﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮدن ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺬب اﺳﺖ .او ﻧﻪ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮده ،ﻧﻪ ﻫﻨﮕﺎم ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ
اﻟﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ .او در ﮐﻤﺎل ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻘﻞ و ﺑﻪ ﻧﯿﺖ اﻋﺰام دﺧﺘﺮش ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ».
ﻗﺘﻞ ﭘﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ رﺳﺘﮕﺎری و ﻓﺮﺳﺘﺎدن او ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ،اوﻟﯿﻦ ﻗﺘﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﯾﺮان ﻧﺒﻮده و اﺣﺘﻤﺎﻻ آﺧﺮﯾﻦ آن ﻧﯿﺰ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺿﻌﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪر ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد وﻻﯾﺖ دارد و از ﻣﺠﺎزات ﻣﺼﻮن اﺳﺖ ،ﻣﺴﯿﺮ
رﺧﺪاد ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ را ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
***
«ﺷﯿﻤﺎ رﺳﺘﮕﺎری »ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره و روانﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .او از ﻣﺎدری
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﺟﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮده ﺗﺎ درد و رﻧﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺘﻞ دﺧﺘﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪاش را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺪر ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ:
«ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻮد ﺣﺪودا  ۸۳ﺳﺎﻟﻪ .ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ دو ﻗﺘﻞ در زﻧﺪان ﻋﺎدلآﺑﺎد زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ .او دوﺳﺘﺶ را در ﯾﮏ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ
ﮐﺸﺘﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮی ﺗﯿﺰ ﺳﺮ دﺧﺘﺮش را ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺪه .وﻗﺘﯽ ﻣﺎدر دﺧﺘﺮک ﺳﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺠﯿﻊ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ
ﺑﯿﻬﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻌﺪ از زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺶ دﺧﺘﺮش ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﯾﺎ ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد ،او را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎک ﺑﻤﯿﺮد».
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رواﯾﺖﻫﺎ

آرﺷﯿﻮ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﻣﺠﻼت زﻧﺎن :ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ دﺧﺘﺮک  ۹ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﺘﮕﺎری او ،ﺷﻤﺎره  ۸۰۱ﻣﺠﻠﻪ
زﻧﺎن ،ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ،۳۸ﺻﻔﺤﺎت  ۴۸و .۵۸
ﭘﺪر دﺧﺘﺮی  ۹ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم زﻫﺮا او را در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺟﺎری ﮐﺮدن ﺣﮑﻢ ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه.
ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮا در ﮔﺰارش ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﻢ« ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ رﺳﺘﻤﯽ »ﭼﻨﺎن ﻫﻮﻟﻨﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﯾﮏ ﻗﺼﻪ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺳﻨﺎک را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻣﺎدر زﻫﺮای  ۹ﺳﺎﻟﻪ ﮔﻔﺘﻪ «:ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد دﻋﻮاﯾﻢ ﺷﺪ .او ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻮد ﺑﺪ ﺧﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻏﺮوب ﻫﻤﺎن روز زﻫﺮای  ۹ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ
دﺳﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺶ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﺪرش را ﺷﺴﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺮ ﻏﺮوﺑﺶ ﺑﻮد .ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺑﻮد … ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻮس وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪم و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
اﺗﺎق زﻫﺮا دوﯾﺪم اﻣﺎ او ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﻧﺒﻮد .ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﺴﻌﻮد رﻓﺘﻢ  .او ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ وﺣﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راه ﭘﻠﻪﻫﺎ دوﯾﺪم و دﯾﺪم ﭼﺮاغ زﯾﺮزﻣﯿﻦ
روﺷﻦ اﺳﺖ .ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ زﻫﺮا اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .اوﻟﺶ ﺧﯿﺎل ﮐﺮدم ﺧﻮاﺑﯿﺪه»….
ﻣﺎدر از ﺑﯿﻢ ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻫﺰار ﺑﻬﺎﻧﻪ از دﺳﺖ ﻣﺮد ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻼﻧﺘﺮی  ۲۴۱ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮد .وﻗﺘﯽ ﻣﺎﻣﻮران
در دل ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺳﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﭘﺪر ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻮزاﯾﯿﮏﻫﺎی ﮐﻒ زﯾﺮزﻣﯿﻦ را ﮐﻨﺪه و ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدن دﺧﺘﺮش را دارد.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ زﻫﺮا ﺑﺎ اﺻﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺮ ﮔﻠﻮ ﮐﻪ  ۰۱ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ داﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر  ۶۳ﺳﺎﻟﻪاش ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
…
ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ اول اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۳۸اﺳﺖ .زﻫﺮای  ۹ﺳﺎﻟﻪ را در ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻣﺎﻣﺰادهای واﻗﻊ در ﻣﺤﻠﻪ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ .ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ
ﺑﺎزﺟﻮ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﺘﻦ دﺧﺘﺮش ﺑﻪ او آب ﺧﻮراﻧﺪه و ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻤﺎل ﭼﺸﻤﺶ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮی ﻣﯿﻮهﺧﻮری ﺿﺮﺑﻪ
ﮐﺎری را زده اﺳﺖ .دﺧﺘﺮک ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﮑﺮده.
آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ وارد زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ «:ﻣﻦ ﮐﺎری ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺑﻤﯿﺮد .ﺧﻮدم ﭘﻮل ﻣﺮاﺳﻤﺶ را ﻣﯽدﻫﻢ .ﺧﻮدم
ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ».
ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮدی ﻣﺘﺪﯾﻦ و ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺑﻮده ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ دﺳﺘﺶ ﺑﻮده و ﻣﺪام ذﮐﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ .ﮐﺎرﻣﻨﺪ اداره ﮐﻞ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺧﻮش ﻟﺒﺎس و ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ.
او در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽﻫﺎ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻗﺘﻞ زﻫﺮا ﺑﻪ او ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده « :ﮐﺎری ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ او ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻣﻦ ﺧﻮدم
ﮐﺮدم».
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
زن ،اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻮس ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ؟
ﭼﺮا ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در ﻗﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻢ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
آﻧﻬﺎ ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﻃﻼق ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ وﺟﻮد اﺻﺮار ﻣﺘﻬﻢ و ﺷﻮاﻫﺪی ﮐﻪ ﺷﻬﻮد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه دﺧﺘﺮک را ﺷﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺗﺠﺎوز و ﺧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ،رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮑﻮاﯾﯿﻪ ﻣﺎدر زﻫﺮا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در دﯾﺪار ﺑﺎ او ،دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط ارﺗﮑﺎب زﻧﺎ،
ﭘﺪر را اﻋﺪام ﮐﻨﻨﺪ .درﺳﺖ ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﻣﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻣﺴﻌﻮد ،زﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و
ﺗﺠﺎوزی در ﮐﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
***
ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ زﻫﺮا اﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﺪر در ﮐﺮﻣﺎن دﺧﺘﺮ ﭼﻬﺎر روزهاش را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﻨﺖ ﺧﺪا
ﺧﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺎدر اﯾﻦ ﮐﻮدک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد «:از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺳﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺖ و ﻣﺮا ﮐﺘﮏ ﻣﯽزد ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﺳﻘﻂ ﺷﻮد .روز
ﭼﻬﺎرم او ﻧﻮزاد را ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﻔﺖ ﻣﯽرود ﻗﺪم ﺑﺰﻧﺪ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ زﻧﮓ زد و ﮔﻔﺖ ﺑﺮو ﺑﭽﻪات را از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮ».
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﻧﻮزاد را اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﻐﺰی اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .او ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد «:ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﺑﭽﻪ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪﻃﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮش ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﻣﺮد».
او اﻣﺎ ﺑﻌﺪﺗﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺮگ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
***
ﻣﺒﻠﻐﺎن و ﻣﻔﺴﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ زﻧﺎن از ﻧﻈﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﻣﺮدان اﺳﺖ و اﺳﻼم در ﻫﻤﻪ درﺟﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
«ﺷﺮوﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن زاده» ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﭼﺮا ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺘﻮن ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﻦﻃﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﻨﺖ دﺧﺘﺮﮐﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺪوی ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ،اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ،اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺮع اﺳﻼم ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮﮐﺸﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ،ﻣﺠﺎزات درﺧﻮری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟»
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻠﻄﺎن زاده ،ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ۰۲۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺪر ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻗﺼﺎص ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺮم و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۲۱۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ  ۰۱ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد،
اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺼﺎص ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺠﺎزات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ
ﭼﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺼﺎص ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ از ﻫﻢ دورﻧﺪ «:ﻣﺎدری ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورده
و در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﻖ در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺧﺎرج از
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای او ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺪر را دارای اﺧﺘﯿﺎر ﺟﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﯾﺎ ﺳﺘﺎﻧﺪن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎدر در ﻣﻮرد ﺟﺎن ﻓﺮزﻧﺪ دارای ﻫﯿﭻ
ﺣﻖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد و ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﭘﺪر ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ و او ﻫﻢ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ».
***
ﻣﺎدر ﭘﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ در ﺑﻬﺖ و ﺣﯿﺮت اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاه ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آﺷﻨﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آن زن ﻫﻨﻮز ﻣﺮگ دردﻧﺎک دﺧﺘﺮش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری را ﺑﺎور ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺒﻬﻢ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
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ﻣﻬﺮی ﻗﺎﺳﻤﯽ
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ درﺑﺎره اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﻣﻮرد« ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ »ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻋﺪه داد ﮐﻪ« ﻧﻈﺮ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ».
او ﮔﻔﺖ «:ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻃﻼق ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و زوﺟﯿﻦ را ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﻣﺤﺒﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ».
رﺋﯿﺴﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد «:در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻖ ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ».
ﺳﺨﻨﺎن رﺋﯿﺴﯽ روﯾﮑﺮد ﮐﻠﯽ راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎن درﺑﺎره ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﺎن از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮده در
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را« ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ »ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
زﻧﺎن و ﺗﺒﻌﺎت آن را ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺤﻮه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ« ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ »ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎدی از اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﻨﻮز از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﺷﺮف
ﮔﺮاﻣﯽزادﮔﺎن ،ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎﺟﺮا را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد «:از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ،ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ
اﻣﻀﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ ارﺟﺎع داده ﺷﻮد .در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،ﻻﯾﺤﻪ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه
ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ﺣﺪود  ۸۱ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﻗﻀﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮای
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺮم را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﺘﻨﯽ را ﻣﺤﺮز ﮐﻨﻨﺪ و
ﺿﺮورﺗﺶ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺑﺎر ﺑﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻤﺎم و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﻣﻘﺮر ﺑﻮد ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﻮه ،ﻣﺘﻦ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﺑﺮای اﻣﻀﺎ ﺑﺮود .از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ اﯾﻦﺟﺎﻧﺐ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮدم ،ﺑﯿﺶ از  ۲۱ﻣﺎه ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺣﺪود
ﯾﮏ ﺳﺎل زﻣﺎن از دﺳﺖ رﻓﺖ و رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه آن را اﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮد».
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﻧﺸﺪ و ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎن ﺗﻨﺪرو ﺑﺎ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ و ﺣﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺿﻤﻨﯽ آﻧﻬﺎ از وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل
 ،۷۹۳۱ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺤﺴﻨﯽ اژهای ،ﺳﺨﻨﮕﻮی وﻗﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد «:ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺸﻜﻼت زﯾﺎدی دارد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻻﯾﺤﻪ دﯾﮕﺮی در دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد».
در واﻗﻊ راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎن ﺗﻨﺪرو در اﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ آﻣﻮزهای دﯾﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ،
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻫﺮا آﯾﺖ اﻟﻠﻬﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن در روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ و
در آن ادﻋﺎ ﮐﺮد اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن روﺳﭙﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻧﺎن ﻋﻔﯿﻒ و ﻣﻈﻠﻮم در ﺧﺎﻧﻮاده «:ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﻤﺘﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ؟ ﻫﻤﺎن ﻟﺠﻦزاری ﮐﻪ ﻏﺮب را ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺸﺎﻧﺪه در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦَ ﺗﺬﻫﺒﻮن!»
او اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﮐﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده را ﺳﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ «:زن ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻣﺤﺒﺖ و آراﻣﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮ ،اﯾﺮاد ﮔﯿﺮ و ﻧﺎزﭘﺮورده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ اﻗﺪام ﻣﺮد را ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻮﻫﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ از رﻓﺘﺎر ﻣﺮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ او ﺣﻖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ و دادﮔﺎه را ﺑﻪ وﺳﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ،ﭼﻬﺎر
دﯾﻮاری دﯾﮕﺮ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻤﺎن و دﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺴﯽ ﺑﻪ زن ﻧﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎﻻی ﭼﺸﻤﺖ
اﺑﺮوﺳﺖ .ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﺪام ﭘﺴﺮی وﻟﻮ  ۰۴ﺳﺎﻟﻪ و  ۰۵ﺳﺎﻟﻪ ﺟﺮات ازدواج ﮐﺮدن را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ رﺳﺘﻢ دﺳﺘﺎن
ﺑﺎﺷﺪ».
و اﯾﻨﮑﻪ «:اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .اﮐﻨﻮن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  ۰۴درﺻﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان
ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺠﻢ واﻗﻌﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی زﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ آن ﻫﻢ ﺧﻮدداری ﻣﺮدان از اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺗﺮس از ﺗﻤﺴﺨﺮ و اﻧﮓ ﺑﯽﻋﺮﺿﮕﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ».
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﻮﺷﺖ «:ﺣﺒﺲﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و
ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻮاده را اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺪف
را ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎزﻧﺪ».

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻋﻼﻗﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪداری زﻧﺎن
ﻓﻘﻪ ،زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺠﺎرت ﺳﮑﺲ در اﯾﺮان
در ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش از ﻗﻮل ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻮﺣﺪﯾﺎن ،ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت زوج را ﻣﻮرد
ﻫﺠﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ «:در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد .ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد و ﻣﺪاﺧﻼت و
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮیﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺻﻼح ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد و اﺳﺎﺳﺎً ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﭘﯽدرﭘﯽ
ﺗﯿﺸﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽزﻧﺪ».
در واﻗﻊ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ« ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن »ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﻢ ﻧﮕﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ« ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام »ﻣﺮد )ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ زن در ﺧﺎﻧﻪ( ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ اداری ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺪرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ را دارﻧﺪ و ﺑﻌﺪ
از آن ﻫﻢ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺼﻮﯾﺐ آن را دارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎن ﺗﻨﺪرو در اﯾﺮان ﺣﺘﯽ از ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻋﻼﻗﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪداری زﻧﺎن
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ﻣﻬﺮی ﻗﺎﺳﻤﯽ
زﻣﺎﻧﯽ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد« :زن ﺑﻮدن ﺑﺮای زن ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای زن ﮐﻪ
او را از ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺎﻧﻪ ،از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﻧﺎﻧﻪ ،از اﺧﻼق زﻧﺎﻧﻪ دور ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺎﻧﻪداری را ،ﻓﺮزﻧﺪداری را ،ﺷﻮﻫﺮداری را ﻧﻨﮓ او ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺑﯿﺎورﯾﻢ».
ﻧﮕﺮش ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻫﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ زﻧﺎن
در«ﺧﺎﻧﻪداری و ﺑﭽﻪداری و ﺷﻮﻫﺮداری »ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﻤﯿﻦ« وﻇﯿﻔﻪ »ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ-
ﻣﺬﻫﺒﯽ از آن ﻣﺮاد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن در زﻣﺎن« ﺷﻮﻫﺮداری »ﺗﻨﻬﺎ اﺟﺎزه دارد« ﺗﻤﮑﯿﻦ »ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از آن ﺣﻘﯽ ﻧﺪارد.
در اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ،ﺗﻤﺎم رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺰ زن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﺮد در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﻦ دﻫﺪ.
درﺑﺎره« ﺑﭽﻪداری »ﻫﻢ او ﻫﯿﭻ ﺣﻘﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدک ﻧﺪارد .ﭘﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻮدک را ﻣﻀﺮوب ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﻮد،
اﻣﺎ ﻣﺎدر اﺟﺎزه ﺗﻨﺒﯿﻪ او را ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ از اﺧﺘﯿﺎرات ﭘﺪر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻓﻘﻬﯽ ،ﻣﺎدر وﻟﯽ ﮐﻮدک ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ واﻟﺪ اوﺳﺖ و« اﻣﺎﻧﺖ »و« ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ »ﻣﺮد را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﺷﯿﺮ دادن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺰد ﮐﻨﺪ.

از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺳﻨﺘﯽ و ﻫﻮاداراﻧﺸﺎن ،اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدر ﺑﺮای ﺷﯿﺮ دادن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﻣﺰد ﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ارزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ زن
داده اﺳﺖ .آﻧﺎن ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺎدر در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰد ﺑﺮای ﺷﯿﺮ دادن از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺎدر ﻫﯿﭻ ﺣﻘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدک ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺰد ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ ﮐﻪ زن در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺶ ﻫﻤﭽﻮن
ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺒﻪ اﺳﺖ و ﺣﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
درﺑﺎره« ﺧﺎﻧﻪداری »ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻊ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻓﻘﯿﻬﺎن ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺟﻮاز زن ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺰد در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ارزش
دادن ﺑﻪ زن و ﮐﺎر او ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮازی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻬﺎن زن را ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ
ﺣﻖ ﻣﺸﺘﺮک او ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ-ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن وﻇﯿﻔﻪ زﻧﺎن را ﺧﺎﻧﻪداری و ﺷﻮﻫﺮداری و ﺑﭽﻪداری ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
آرزوﯾﺸﺎن ﺗﻤﮑﯿﻦ زن و ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ اوﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮودﺳﺘﯽ زﻧﺎن ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺎن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽﺷﺎن در زﻣﯿﻨﻪ« ﺧﺎﻧﻪداری »ﻓﺮا
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺧﻼف ادﻋﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪداری ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﺸﺎن از اﯾﻦ« وﻇﯿﻔﻪ» ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
واﻗﻌﯽ زن را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری او ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﻫﻢ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﻫﻢ از وﺟﻮد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۳۹۳۱ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از اﯾﺪه« ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ »اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و ﮔﻔﺖه ﺑﻮد« :اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ زن ،ﻧﮕﺎه ﺳﺎﻟﻢ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ و دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮط اول آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻨﻤﺎن را از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ در ﻣﻮرد
زن ﻣﯽزﻧﻨﺪ -در ﻣﻮرد اﺷﺘﻐﺎل ،در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،در ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯽ -ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺮﺑﯽ
در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻟﻪ زن ،ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ».
او اﯾﻦﻃﻮر اداﻣﻪ داده ﺑﻮد ﮐﻪ «:ﻣﺴﺎﻟﻪ زن از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻋﺮض ﺑﮑﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ زن
را ﺟﺪای از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺤﺚ ﺑﮑﻨﺪ ،دﭼﺎر اﺧﺘﻼل در ﻓﻬﻢ و در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻼج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ دو را ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ دﯾﺪ».
ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺣﺘﯽ از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺖه ﺑﻮد« :ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪ آن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ زن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺟﻨﺠﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ».
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻓﻘﻪ ،زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺠﺎرت ﺳﮑﺲ در اﯾﺮان
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺨﺼﯿﺖ زﻧﺎن ذﯾﻞ« ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺎﻧﻮاده »ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ زن ﺑﻪ ﻓﺮودﺳﺖ
ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ۰۹۳۱در دﻓﺎع از آﻧﭽﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﺎﻧﻪداری زﻧﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،ﮔﻔﺖ« :اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮﻫﺮداری ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﺸﺎن ،ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎراﺗﺸﺎن ،ﺑﺎ ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﮐﻠﻔﺘﺸﺎن ،ﺑﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﺷﺎن… ؛ ﺧﺐ ،زﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ
ﺧﺎﻧﻪ را ﮔﺮم و ﮔﯿﺮا و ﺻﻤﯿﻤﯽ و دارای ﺳﮑﯿﻨﻪ و آراﻣﺶ -ﺳَﮑَﻦ -ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻨﺮ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ».
از دﯾﺪﮔﺎه رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﺎدر ﺑﻮدن اﺳﺖ.
او در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ۲۹۳۱در دﯾﺪار ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺪاﺣﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮔﻔﺖ «:ﻓﺮزﻧﺪآورى ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪتﻫﺎى زﻧﺎن و وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎن
اﺳﺖ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪآورى در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻨﺮ زن اﺳﺖ .اوﺳﺖ ﻛﻪ زﺣﻤﺎﺗﺶ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﻛﻨﺪ ،اوﺳﺖ ﻛﻪ رﻧﺠﻬﺎﯾﺶ را ﻣﯽﺑﺮد ،اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﻣﺘﻌﺎل اﺑﺰار ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ او داده اﺳﺖ .ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل اﺑﺰار ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﺮدﻫﺎ ﻧﺪاده ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﻮان ﻗﺮار داده .ﺻﺒﺮش را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
داده ،ﻋﺎﻃﻔﻪاش را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ،اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ،اﻧﺪامﻫﺎى ﺟﺴﻤﺎﻧﻰاش را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ زنﻫﺎﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎ
اﯾﻨﻬﺎ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﻧﺴﭙﺮﯾﻢ ،آن وﻗﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻛﺮد».

اﯾﻦ ﻧﮕﺮش از ﺳﻮی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﺤﺪان و ﻧﺰدﯾﮑﺎن آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺣﺪاد ﻋﺎدل ،از دوﻟﺘﻤﺮدان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای دارد ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد« :ﻣﺴﺎﻟﻪ
زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ روز و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر
ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد».
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ «:رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺎب وﯾﮋهای روی ﻣﺴﺎﻟﻪ زن ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺰای ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻓﮑﺮی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ زن ﮐﺸﻒ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺗﺼﻮر اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن و ﺧﺎﻧﻮاده درﺳﺖ درک ﺷﻮد».
ﺣﺪاد ﻋﺎدل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﺪه ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ« ﻏﺮبﮔﺮاﻫﺎ »اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد «:ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان دارای ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺴﺎوی
ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺴﺎوی داﺷﺘﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ».

ﻗﺴﻢ ﻃﻼق ،ﮔﺮه ﮐﻮر ﻗﺎﻧﻮن ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺳﻨﺖ
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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر
اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ اﯾﺮان
در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺎن ﺟﻮان
روﺑﻪرو ﺑﻮده و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺳﺮﺷﺎر از اﺧﺒﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
«ﭘﺮوﯾﻦ ذﺑﯿﺤﯽ» ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی رﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و
آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ زﻧﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻣﻮرد دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﻗﺘﻞ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎره وارد ﺗﻮﻧﻠﯽ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؟

●

ﭘﺮوﯾﻦ ذﺑﯿﺤﯽ -اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻬﺮان ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺗﺒﻌﯿﺾ و
ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﺼﺒﯽ و اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ در ﭘﺎرک ﮐﻮدک ﺳﻨﻨﺪج زوﺟﯽ در ﺣﺎل دﻋﻮا از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و ﻣﺮد ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم رﻫﮕﺬر آنﻗﺪر ﺑﺎ آﺟﺮ ﺗﻮی ﺳﺮ زﻧﺶ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ زن را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺟﻨﻮنآﻣﯿﺰ اﻟﺰاﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ زنﻫﺎ ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده و ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ آنﻗﺪر ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﭼﺮا ﻗﺘﻞ ﻧﺮﻣﯿﻦ وﻃﻦﺧﻮاه ﺑﯿﻦ آن ﻫﻤﻪ ﻗﺘﻠﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ رخ داده ،در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ؟
–ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎکﺳﭙﺎری ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪاش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدﻫﺎی روﺳﺘﺎ ﺑﻮد .اواﯾﻠﺶ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﯾﻦﻃﻮر ﻧﺒﻮده .او از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺤﺮوم ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ رخ داده .ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ زده ﺷﺪه .ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﮐﺎری ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و آﻧﺠﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ در اﺛﺮ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد درﮔﺬﺷﺘﻪ .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎدرش ﺗﻮی ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺮﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ راﻧﻨﺪه
اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ آﻗﺎ دارد ﻣﺮا ﻣﯽﺑﺮد ﺑﮑﺸﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﻣﺮا ﭘﯿﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .راﻧﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﻮﺻﻠﻪ دردﺳﺮ ﻧﺪارم و آن دو ﻧﻔﺮ را
ﭘﯿﺎده ﮐﺮده.

●

اﺷﺎره ﮐﺮده و آن را ﻣﺼﺪاق آﺷﮑﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﯾﺪ .ﻗﺴﻢ ﻃﻼق ﭼﯿﺴﺖ؟ »ﻗﺴﻢ ﻃﻼق« ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ

●

–ﺑﺎ زنﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯿﺖ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮدهام و ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﺮد ﺷﺮط ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﺶ
ﻓﻼن ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ او را ﻃﻼق ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻣﺜﻼ ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﺷﺮط و اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر زن ﺗﺨﻄﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻮارد ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯿﺖ او را ﻃﻼق ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎره ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ زن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ آﻧﯽ ﻫﻤﺴﺮش از ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ
آواره ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﺴﻢ ﻃﻼق در واﻗﻊ ﮔﺮه ﮐﻮر ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ .ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﻣﻮسﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎری ﺑﻪ وﺟﻮد آورده.
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﮔﺮ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖﻫﺎ در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮرﻧﮓ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ روی ﻣﯽآورﻧﺪ.

●

–دﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرﺷﺎن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺘﻪ و ﮐﻢ اﺛﺮ اﺳﺖ .دوره ﺑﻬﺘﺮی در دﻫﻪ  ،۰۷ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ
اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ .آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم داده ﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﻣﯽزدﯾﻢ اﻣﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺻﻼ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺗﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ادﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼ در ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻪ اﻧﺠﻤﻦ
ﻓﻌﺎل در ﻣﺮﯾﻮان دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ادﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﺻﻠﯿﺸﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ .دﻏﺪﻏﻪ زﻧﺎن ﻣﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
ﭼﺮا زنﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ راهاﻧﺪازی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟

●

–ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺎده اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻣﻦ ﯾﮏ ﻏﺬاﺧﻮری ﮐﻮﭼﮏ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪام و ﺑﺮای ﻣﺠﻮز ﻫﻤﯿﻦ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﭼﻘﺪر دوﯾﺪهام
 .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻮه زن اﺳﺖ .ﺑﺮادرﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮ ﮐﻪ
ﺑﯿﻮه ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﯿﺮون ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻣﺎﯾﻪ ﻧﻨﮓ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ .ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﻮی ﻣﻐﺎزه ﭼﻨﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی او ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻋﺪم
اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﺪاوم راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ دﺳﺘﺖ ﺑﻪ ﺟﯿﺒﺖ ﻧﺮﺳﺪ ﺣﺮف زدن از اﺳﺘﻘﻼل و رﻫﺎ ﺷﺪن
از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﻣﻦ ﻧﻮﻋﯽ ،ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺮﻣﯽ دارد ﻣﺮا ﺑﮑﺸﺪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﮐﺠﺎ ﺑﺮوم؟ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری ﮐﻪ راﻫﯽ ﻧﺪارم و اﮔﺮ
ﺑﺮﮔﺮدم ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮم .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ آداب و ﺳﻨﺖ ﺑﺴﯿﺎر ارﺗﺠﺎﻋﯽ رﻧﺞﺑﺎر اﺳﺖ.
در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻫﻢ اﯾﻦ آداب و ﺳﻨﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دارد اﻣﺎ در ﻃﻮل  ۰۱ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و
ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﮔﺎهﺗﺮﻧﺪ.

●

–در ﮐﺮدﺳﺘﺎن زنﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﮑﻞ ﻣﻌﯿﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺟﻮ ﺗﺒﻌﯿﺾ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﻤﺘﺮی وﺟﻮد دارد .ﻣﺜﻼ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻮاز ﮐﺴﺐ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ .ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ  ۵۳ﺳﺎل ﻗﺒﻞ زﻧﺪان
ﺑﻮدهای و ﭘﺮوﻧﺪه اﻣﻨﯿﺘﯽ داری .ﺗﺼﻮرش را ﺑﮑﻨﯿﺪ!  ۵۳ﺳﺎل ﻗﺒﻞ.
در ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای زﻧﺎن وﺟﻮد دارد .در ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﮕﺮدﯾﺪ  ۰۱ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ زنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد .زنﻫﺎ ﮐﺎرﺷﺎن ﺷﺪه اوﺟﺶ ﻧﺎنﭘﺰی و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎ .ﻫﯿﭻ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ .رﺷﺪی ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪاﻧﺪ در اﯾﻨﺠﺎ رخ ﻧﺪاده .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ
آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﻢ .آن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ زﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﻮی اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺸﻮد اﻧﮕﺎر ﺑﺮای ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺳﺎﺳﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﮐﺘﮏ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﻃﻼق و ﻣﺮگ ﺑﻪ« ﺟﺮم »ﻧﺎزاﯾﯽ
ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻋﺮﯾﺎنﺗﺮ ﺷﺪن ﭼﻬﺮه ﺧﺸﻮﻧﺖ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ« ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ »ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎر ﻣﻮ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﮔﯿﺮ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﺮد؟
–ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای رخ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ ﻻﻧﻪ ﮐﺮده .دو ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺪر و ﺑﺮادرﺷﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ

●

اﻫﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﺎﯾﺴﺮ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺳﻨﻨﺪج ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯽ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ اﯾﻦ زنﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﺳﻮءﻇﻦ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮادهاﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺪر درﮔﯿﺮ ﮐﺎر
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر دارد .ﺗﺼﻮرش را ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻘﻮﻗﺶ را ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺟﺮات روﺑﻪرو ﺷﺪن ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎرش را
ﻧﺪارد و داد و ﺑﯿﺪاد و اوﻗﺎت ﺗﻠﺨﯽ را ﻣﯽآورد ﺧﺎﻧﻪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻫﺎ را ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺑﺪﻫﻢ اﻣﺎ ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .زﯾﺎد
ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻫﺎ در اوج ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺮ رخ داده .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﭘﺪر ﻗﺎﺗﻞ ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ دو ﻗﺘﻞ اﻧﺠﺎم داده ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻮردی ﻣﯽﺷﻮد؟

●

–ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ! وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺘﻮل ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺪارد ﭼﻪ ﺟﻮر ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺸﻮد؟ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮدهام .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﯿﺪاﻧﯽاش را در زﻧﺪان ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .ﻣﯽﮔﻔﺖ ﭘﺪر زﻋﻔﺮان ﻣﺤﻤﺪی ﮐﻪ دﺧﺘﺮش را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮده ،ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺷﺐ ﺗﺎ
ﺻﺒﺢ ﺗﻮی راﻫﺮوﻫﺎی زﻧﺪان از ﺷﺪت ﻋﺬاب وﺟﺪان ﻗﺪم ﻣﯽزد.
زﻋﻔﺮان ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق از ﻫﻤﺴﺮ اوﻟﺶ ﺑﺎ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاری ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺪرش ﭘﯿﺎم داد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻫﻤﺎن ﺷﺐ زﻋﻔﺮان ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﭘﯿﺮﻣﺮد رﻓﺖ وﺳﻂ ﻣﯿﺪان روﺳﺘﺎ و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺟﻨﺎزه زﻋﻔﺮان .ﺣﺎﻻ راﺣﺖ ﺷﺪﯾﺪ؟ دﺳﺖ از ﺳﺮم
ﺑﺮﻣﯽ دارﯾﺪ؟
ﯾﻌﻨﯽ او ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ؟

●

–دﻗﯿﻘﺎ! ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺸﺎورزﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ ﭘﺎﺗﻮﻗﺸﺎن ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﻣﯽروم ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽروﻧﺪ .ﯾﮏ ﺟﻮر ﻓﺸﺎر و ﻗﻀﺎوت ﺟﻤﻌﯽ .ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮت را ﺑﮑﺶ ﺗﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯽ .ﻫﻤﺎن ﻣﺮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻋﺒﻮری ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﺮﻫﺎﯾﺶ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮده .ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻦ
دﺧﺘﺮم را ﮐﺸﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده راﺣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺮد ﻧﺸﻮﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ از ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﻫﻤﻪ ﻧﺪارﻧﺪ؟

●

–ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ﯾﮏ زن در ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺼﺎص ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺪر وﻟﯽ دم اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آن ﭘﺪر ﯾﺎ ﺑﺮادر
ﻧﺎنآور ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺮده و ﺧﺎﻧﻮاده راﺿﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ دوم ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .از دﻫﻪ  ۰۸ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮐﻪ دارم ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎل ﻧﺪﯾﺪهام ﻗﺎﺗﻞ ﯾﮏ زن ﻗﺼﺎص ﺑﺸﻮد .ﺣﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﺮدی ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ آن زن ﺑﻮده .آن ﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ روی ﺑﺨﺶ زﻧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ روی ﻣﺮد ﻧﯿﺴﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم از ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﻔﺎﺿﻞ دﯾﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؟
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﻮردی ﻧﺒﻮده ﮐﻪ روی ﺧﻮنﺑﻬﺎی ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﻨﺪ؟

●

–ﺧﯿﺮ! ﻣﻦ ﻧﺪﯾﺪهام .ﯾﮏ ﺑﺎر زﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﻢ آﻣﺪ ﮐﻪ داﻣﺎدش ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮادر ﺧﻮدش ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ .دﺧﺘﺮ آن زن ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺟﺮم ﻫﻤﯿﻦ
ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﺮد و ﻣﻌﺸﻮﻗﻪاش ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ آﻣﺪه ﺑﻮد ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺮای ﺗﻔﺎﺿﻞ دﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺼﺎص
داﻣﺎد ﺳﺎﺑﻘﺶ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺸﻮﯾﻘﺶ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻞ ،ﻫﻤﺎن دﯾﻪ را از داﻣﺎد ﺳﺎﺑﻘﺶ ﺑﮕﯿﺮد و ﺧﺮج
ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮش ﺑﮑﻨﺪ .ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ درﺧﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎدم دادی ﺧﺎﻧﻢ ذﺑﯿﺤﯽ .دﺧﺘﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻮر ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﯽروﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺴﺮم ﻣﺤﻤﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻘﺮوض اﺳﺖ .دﯾﻪ را ﻣﯽﮔﯿﺮم و ﻗﺮضﻫﺎی ﻣﺤﻤﺪ را ﻣﯽدﻫﻢ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ارزشﮔﺬاری.

ﻓﻘﻪ ،زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
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ﻣﻬﺮی ﻗﺎﺳﻤﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮی ﻓﻘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮودﺳﺖ ﺑﻮدن زﻧﺎن در اﯾﺮان اﺳﺖ.

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻫﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون آن و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﻗﻮاﻋﺪی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻣﺮوز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ
و زﻣﯿﻨﻪای ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﯾﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
از ﯾﮏ ﺳﻮ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ
و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺣﺘﯽ آن اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻘﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوای ﻓﻘﻬﯽ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ  ۷۶۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻛﻮﺷﺶ ﻛﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﻫﺮ دﻋﻮا را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪوﻧﻪ ﺑﯿﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﺘﺎوای ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺣﻜﻢ ﻗﻀﯿﻪ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﻜﻮت ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ اﺟﻤﺎل ﯾﺎ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪوﻧﻪ از رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ دﻋﻮا و ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻣﺘﻨﺎع ورزد».
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﺻﺪور ﺣﮑﻢ در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ
را ﺑﻪ ﻓﺘﺎوای ﻓﻘﻬﯽ ﻓﻘﻬﺎ ارﺟﺎع داد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،روﯾﻪای ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ،ﺑﻪ ﻓﺘﻮای ﻣﺮاﺟﻊ
ﻣﺬﻫﺒﯽ رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻓﺘﺎوا ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺿﺪ زن دارﻧﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
اﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎد و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺘﺎوا ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺣﺘﯽ« ﺿﺮورت ﻣﺬﻫﺐ »ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻋﺘﺮاض ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ
ﻗﺼﺎص در ﺳﺎل  ۰۶۳۱ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ارﺗﺪاد آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺪ.
اﺳﺘﻨﺎد ﻣﮑﺮر ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوای ﻓﻘﻬﯽ اﻣﺎ اﻋﺘﺮاضﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن اﯾﻦ روﯾﻪ را ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺮج و ﻣﺮج
ﻗﻀﺎﯾﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺟﺒﺎری در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ۷۶۳۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﻧﺸﺎن داد« ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ در
ﺗﺼﻮر اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺸﮑﻞﮔﺸﺎﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻸ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای
اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎ ﭼﻪ دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد».
او ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد از ﺗﻔﺎوت در ﻓﺘﺎوای ﻓﻘﻬﯽ روﺷﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺘﻮاﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت و
ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻀﺎد درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺷﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد ﺗﻌﺒﯿﺮ« ﻓﺘﺎوای ﻣﻌﺘﺒﺮ »در اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﺎر را ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﮐﺮده ﭼﻮن ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای
ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻓﺘﻮای ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
روﯾﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺪور ﺣﮑﻢ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺑﺘﺪا ﺳﺮاغ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽای رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ
ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮان ﺳﺎﺑﻖ و اﻣﺮوز ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﯾﺎ از ﺳﻮی آﻧﻬﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻓﺘﺎوی ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺘﺎوای ﻓﻘﻬﯽ ،او ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎرا از اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﻓﻘﻬﯽ از آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﺮان ،ﺧﺮوج زﻧﺎن ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ .آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻫﻢ در ﺣﮑﻤﯽ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﻗﺼﯿﺪن زﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺘﻮا داده اﺳﺖ« :رﻗﺺ زن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺧﺎرج
ﺷﺪن از ﻣﻨﺰل ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻢ ﻓﻰﻧﻔﺴﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺸﻮز و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﻔﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻰﮔﺮدد».
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،دادﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺘﻮا ،زﻧﺎن را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ« ﻧﺸﻮز »و ﻣﺤﺮوم از
«اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﻔﻘﻪ »ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ ،اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن
روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﺮای اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ زﻧﺎن
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺠﺎرت ﺳﮑﺲ در اﯾﺮان
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻪ« ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻣﻨﺰل ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻢ ﻓﻰﻧﻔﺴﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ» ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎور ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان در دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻘﻬﯽ
اﺳﺖ :زﻧﯽ ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮد ،ﺣﺘﯽ ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎره ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺧﺎﻧﻪ را ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ از ازدواج ﻫﻢ اﺟﺎزه
او در اﺧﺘﯿﺎر وﻟﯽ ﻗﻬﺮیاش )ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری( اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ازدواج ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﯾﮏ آﯾﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽاش ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد و در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ از دادﮔﺎه اﺟﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻘﻪ ،زﻧﺎن ﻫﻢ ﭘﯿﺶ از ازدواج و ﻫﻢ ﭘﺲ از آن ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﻣﺮدان ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دادن ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﻪ ﻣﺮدان ،واﮔﺬاری ﺳﻬﻢ ﮐﻤﺘﺮ در ارث ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺗﻔﺎوت در دﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان از دﯾﮕﺮ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﺮان اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻓﺘﻮاﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم،
ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﮕﺎه ﻓﻘﻬﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺤﺎﮐﻢ اﯾﺮان ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ
)ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻨﮕﺴﺎر ﯾﺎ دﯾﻪ( ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﯿﻮه اﺟﺮای آن دﺳﺘﮑﺎری ﻣﯽﺷﻮد!
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۰۰۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ،دﯾﻪ ﻗﺘﻞ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮاه ﻋﻤﺪی و ﺧﻮاه ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺼﻒ دﯾﻪ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن
اﺳﺖ.
در ﻣﺎده  ٢٠٩ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻋﻤﺪاً زن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺑﮑﺸﺪ ،ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ
وﻟﯽ زن ﻗﺒﻞ از ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻞ ،ﻧﺼﻒ دﯾﻪ ﻣﺮد را ﺑﻪ او ﺑﭙﺮدازد و ﻣﺎده  ٢١٣ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﺼﻒ دﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﻮد ،ﻗﺼﺎص اﺟﺮا
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ۲۹۳۱ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ «:در ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻨﯽٌﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻌﺎدل ﺗﻔﺎوت
دﯾﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دﯾﻪ ﻣﺮد از ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎراتﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد».
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﭽﻨﺎن ارزش ﺟﺎن ﯾﺎ« ﻋﻀﻮ ﺑﺪن » زن ﻣﻌﺎدل ﻧﯿﻢ ﻣﺮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺟﺒﺮان دﯾﻪ ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ را دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد!

