 3سوال عمده در مورد خشونت علیه زنان و پاسخ از سوی اصحاب قلم آذربایجان
بحــث خشــونت علیــه زنــان همزمــان بــا شــروع مــوج اول جنبــش زنــان
( 1848-1920میــادی) در ایــاالت متحــده امریــکا مطــرح گردیــد معهــذا
تاکیــد خــاص بــر آن از دهــه  1970میــادی (پایــان مــوج دوم -1970
 )1920آغــاز شــد و در نهایــت در ســال  1981بــا قتــل خواهــران میرابــال،
فعالیــن سیاســی اهــل جمهــوری دومینیکــن 25 ،نوامبــر بــه عنــوان ســالروز
منــع خشــونت علیــه زنــان نامگــزاری شــد.
ســازمان ملــل متحــد خشــونت علیــه زنــان را «هرگونــه عمــل خشــونت
آمیــز بــر پایــه جنســیت کــه بتوانــد منجــر بــه آســیب فیزیکــی (بدنــی)،
جنســی یــا روانــی زنــان بشــود» تعریــف کــرده اســت .اعالمیــه رفــع
خشــونت علیــه زنــان در ســال  ۱۹۹۳بیــان میکنــد کــه ایــن خشــونت
ممکــن اســت توســط افــرادی از همــان جنــس ،اعضــای خانــواده و یــا
حکومــت اعمــال شــود .ســازمان بهداشــت جهانــی نیــز در اوليــن مطالعــه
جهانــی خــود دربــاره خشــونت عليــه زنــان نتيجــه گرفتــه اســت كــه
در هــر  ۱۸ثانيــه يــك زن مــورد حملــه يــا بدرفتــاری قــرار مــی گيــرد.
خشــونت علیــه زنــان بــه دالیــل مختلفــی صــورت میگیــرد کــه از عمــده
عوامــل آن میتــوان بــه زمینههــای زیســتی ماننــد اختــاالت روانــی-
شــخصیتی و مصــرف الــکل؛ عوامــل اجتماعی-اقتصــادی ماننــد بیــکاری و
وضعیــت اقتصــادی خانــواده؛ عوامــل فرهنگــی ماننــد حاکمیــت ارزشهــای
مردســاالرانه و پاییــن بــودن ســطح تحصیــات و آگاهــی؛ عوامــل سیاســی
شــامل ســاختار قــدرت خانــواده و نابرابــری قــدرت میــان زنــان و مــردان و
عوامــل حقوقــی و قانونــی ماننــد وجــود قوانیــن تبعیضآمیــز علیــه زنــان
در جامعــه ،اشــاره کــرد.
از عمــده خشــونت هــای جــاری در جامعــه علیــه زنــان مــی تــوان بــه
مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

 )1خشــونت جســمی؛ کــه بــه هرگونــه رفتارغیراجتماعــی کــه از لمــس
کــردن بــدن زن شــروع شــده و گاهــی تــا مرحلــه تجــاوز جنســی ،جســم
زن را مــورد آزار قــرار میدهــد.
 )2خشــونت جنســی؛ هرگونــه رفتــار غیراجتماعــی ،چــه در حــوزه خصوصــی
یــا عمومــی ،کــه از لمــس کــردن تــا تجــاوز را در برمیگیــرد.
 )4خشــونت روانــی؛ هــر رفتــار خشــونتآمیزی ماننــد تمســخر ،بددهنــی،
توهیــن و...کــه شــرافت ،آبــرو و اعتمــاد بــه نفــس زن را خدشـهدار میکنــد.
 )5خشــونت مالــی؛ عــدم حمایت مالــی زنان در شــرایطی کــه زن منبع مالی
مناســبی بــرای رفــع احتیاجات خــود ندارد.
 )6خشــونت سیاســی؛ ماننــد غفلــت از حقــوق انســانی زنــان در قانونگذاری
وعــدم پشــتیبانی از برابــری حقــوق زن و مرد در سیاسـتگذاری.
خشــونت هــای نامبــرده را در دو ســاحت خصوصــی و عمومــی مــی تــوان
مشــاهده کــرد:
 )1حــوزه خصوصــی؛ تمــام اشــکال خشــونتی کــه در محیــط خانــواده
نســبت بــه زنــان اعمــال میشــود و بــه آن «خشــونت خانوادگــی» نیــز
میگوینــد .خشــونت خانوادگــی بیشــتر زمانــی بــروز میکننــد کــه زن
میکوشــد تــا در مقابــل تجــاوز مــرد ،از لحــاظ جســمی از خــود دفــاع
کنــد.
 )2حــوزه عمومــی؛ شــامل عرصــه هایــی ماننــد  :آداب و رســوم،
فرهنــگ شــفاهی و کتبــی ،ســنت هــا و تفاســیر ســنتی دینــی مــی شــود.
بــا توجــه بــه ایــن تعاریــف کلــی مصاحبــه ای بــا اصحــاب قلــم آذربایجانــی
کــه یکــی از عمــده دغدغــه هایشــان مســائل و مشــکالت زنــان بــوده
داشــته ام ،در ایــن مصاحبــه از آن هــا خواســته ام تــا از تجربــه هــای
شــخصی و نــوع نگرش¬شــان بــه انــواع خشــونت و راه هــای مقابلــه بــا
آن ســخن بگوینــد.

-1آیــا شــما شــاهد تجربــه ای از خشــونت در محیــط خانــواده ،محــل کار یــا
اجتمــاع بــرای خــود یــا دیگــری بــوده ایــد؟ لطفــا تجربــه عینــی خــود را در ایــن
زمینــه بنویســید.
 -2از چهــار خشــونت غالــب روانــی ،جنســی ،اقتصــادی و فیزیکــی کــدام یــک در
جامعــه مربوطــه بیشــتر مشــاهده میشــود و دلیــل ترویــج ایــن نــوع خشــونت بــه
نظــر شــما چیســت؟
 -3بــه نظــر شــما بهتریــن راهــکار بــرای محــدود کــردن و درنهایــت از میــان
برچیــدن اینگونــه خشــونت هــای رایــج چیســت؟
آنچــه بعنــوان مثــال میتوانــم
بگویــم  :در محلــه مــا یــک مرکــز
ســونوگرافی بــود .جلــوی در آنجــا،
مــردی زنــش را از پشــت ســرهل
داده بــود و او نقــش زمیــن شــده
بــود .حــدس بزنیــد چــرا یــک مــرد
ممکــن اســت بعــد از بیــرون آمــدن
از مرکــز ســونوگرافی چنیــن کنــد؟!
احتمــاال بعــد از خوانــدن نتیجــه ای
چیــزی بــوده .شــاید درســت حــدس
زده باشــید! او فهمیــده بــود بچــه اش
پســر نیســت!
ایــن موضــوع چنــان تاثیرگــذار بــود
کــه حتــی دســتمایه ی یکــی از
داســتانهای کوتــاه مــن شــد.

الزم مــی دانــم در ابتــدا مقدمــه ای
در ایــن زمینــه بیــان کنــم و ســپس
بــه ســوال شــما پاســخ دهــم .مــا تــا
کنــون در هیــچ جامعــه ای شــاهد
آزادی واقعــی نبودیــم مگــر اینکــه ایــن
آزادی ابتــدا در حــوزه زنــان بــه وقــوع
بپیونــدد .تاریــخ نشــان داده اســت کــه
اگــر دولــت مــردان قصــد محــدود
کــردن و اعمــال فشــار بــر جامعــه ای
را داشــته باشــند ایــن اعمــال فشــار را
از حــوزه زنــان و بــا محــدود کــردن
آزادی هــای آن هــا شــروع مــی کننــد،
عکــس ایــن مــورد نیــز صــادق اســت،
یعنــی در کشــوری کــه تمایــل بــه
ایجــاد آزادی هــای بیشــتر وجــود دارد
اولیــن حــوزه ای کــه دســت بــه کار
خواهنــد شــد بــاز هــم حــوزه زنــان
اســت و ایــن کار را بــا افزایــش آزادی
بــه زنــان انجــام مــی دهنــد ،امــا در
نظــر داشــته باشــد کــه بهتریــن محیــط
بــرای رشــد و نمــو زنــان ،جامعــه ای
دموکراتیــک اســت کــه بــر پایــه
اومانیســم و حقــوق انســانی ریختــه
شــده باشــد.
امــا در مــورد اینکــه تجربــه ای از
خشــونت دارم قبــل از همه بایــد بگویم
بــا توجــه بــه ایــن کــه مــن سالهاســت
خــارج از ایــران و آذربایجــان زندگــی
مــی کنــم ،تجربیــات و نظراتــم بیشــتر
بر اســاس کشــورهایی اســت کــه در آن
هــا زندگــی کــرده ام(کانــادا و نــروژ) بــا
ایــن وجــود بایــد بگویــم ،بله ،خشــونت
نــه تنهــا در کشــورهای بــه اصطــاح
جهــان ســوم  ،کــه در کشــورهای
غربــی نیــز بــه وفــور مشــاهده مــی
شــود ،اگرچــه بایــد اعتــراف کنــم کــه
نمونــه هــای فراوانــی کــه تاکنــون

دیــده ام بیشترشــان متعلــق بــه خانــواده هایــی
بــوده انــد کــه مهاجــر تلقــی میشــوند.
یــک بــار کــه بــا خانــواده ام در خیابــان شــاهد
کتــک خــوردن یــک زن توســط همســرش
بودیــم ،بــرادم بــرای نجــات دادن زن اقــدام
کــرد کــه زن بــا بیــان اینکــه  :هــم دوســتم داره
هــم کتکــم میزنــه ،بــه کســی ربطــی نــداره! از
مداخلــه مــا جلوگیــری کــرد.
متاســفانه علــت اصلــی ترویــج خشــونت علیــه
زنــان ســکوت خــود زنــان و تفکــر غلــط آن هــا
در مــورد خشــونت اعمــال شــده اســت .بســیاری
از زنانــی کــه مــورد خشــونت قــرار میگیرنــد
معتقدنــد خشــونت اعمــال شــده عکــس العملــی
موقتــی در برابــر عصبایــت بــوده و یــا تحمــل
خشــونت را بــر طــاق و عواقــب آن ترجیــح
مــی دهنــد ،متاســفانه مشــکل عمــده در ترویــج
خشــونت غیــر فعــال بــودن و پذیــرش ایــن امــر
از ســوی خــود زنــان اســت.

-1آیــا شــما شــاهد تجربــه
ای از خشــونت در محیــط
خانــواده ،محــل کار یــا
اجتمــاع بــرای خــود یــا
دیگــری بــوده ایــد؟ لطفــا
تجربــه عینــی خــود را در
ایــن زمینــه بنویســید.

-1آیــا شــما شــاهد تجربــه ای
از خشــونت در محیــط خانواده،
محــل کار یــا اجتمــاع بــرای
خــود یــا دیگــری بــوده ایــد؟
لطفــا تجربــه عینــی خــود را در
ایــن زمینــه بنویســید.

در ایــن روزهــا تقریبــا هیــچ نقطــه ای از دنیــا
عــاری از خشــونت نیســت و متاســفانه ایــن
حجــم حملــه بــه صلــح و آرامــش در دنیــای
متمــدن امــروز بســیار نگــران کننــده اســت .بــه
نظــر مــن اگرچــه همــه ی خشــونتها لزومــا علیــه
زنــان نیســت امــا مــی شــود گفــت اینکــه زن
باشــی و تجربــه خشــونت نداشــته باشــی تقریبــا
غیــر ممکــن اســت.
 -1مــن تجربــه ی خشــونت در محیــط خانوادگی
را بــه اشــکال مختلــف داشــته ام .نظیــر کنتــرل
شــدن دائــم توســط شــریک زندگــی ســابقم .این
کنتــرل هــا شــامل فعالیــت هــای متفرقــه ای که
داشــتم بــود و حتمــا هــر کاری بایــد بــا هماهنگی
و اطــاع ایشــان انجــام می¬شــد در صورتــی
کــه ایشــان هــم فعالیــت هــای مختلفــی داشــتند
امــا خــود را ملــزم بــه هماهنــگ کــردن برنامــه
هایشــان بــا مــن نمیدانســتند حتــی گاهــا بــه
مــن اطــاع هــم نمــی دادنــد .گاهــی اتفــاق مــی
افتــاد کــه بــرای کاری بــه شهرســتان می¬رفتنــد
و ایــن کار یــک مــاه و انــدی طــول می¬کشــید
بــدون اینکــه بــا مــن هماهنــگ کــرده باشــد و
حتــی اطــاع دهــد کــه کارش چقــدر بــه طــول
خواهــد کشــید .امــا اگــر خانــواده ی مــن مــا را
بــه شــام دعــوت مــی کردنــد مــن بــدون جــواب
گرفتــن از او بــه مــادرم جــواب مثبــت نمیــدادم.
کوچکتریــن قــرار مالقــات و دیــدار بــا دوســتانم
حتمــا بایــد بــا اطــاع همســرم مــی بــود.
نمــود دیگــر خشــونتی کــه تجربــه کــرده ام،
توهیــن وتحقیــر بــه اشــکال مختلــف خصوصــا
بــه واســطه ی زن بودنــم بــود .پنهــان نــگاه
داشــتن درآمــد خانــواده توســط شــریک زندگــی
ام نمونــه دیگــر از ایــن نــوع خشــونت هــا بــود.

همســرم بــا اینکــه شــغلی رســمی داشــت مــن
هرگــز نمــی دانســتم کــه او چقــدر حقــوق
مــی گیــرد یــادم هســت روزی کــه معلمــان
بــرای دســتمزد پاییــن خــود در جلــوی مجلــس
تحصــن کــرده بودنــد مــن از آنهــا ســوال کــردم
کــه چقــدر حقــوق مــی گیرنــد وقتــی گفتنــد مــا
یــک میلیــون و پانصــد هــزار تومــان حقــوق مــی
گیریــم مــن بســیار متعجــب شــدم زیــرا تــا آن
زمــان فکــر میکــردم همســرم هفتصــد هــزار
تومــان حقــوق مــی گیــرد ایــن در حالــی بــود
کــه او معلــم هنرســتان بــود و مطمئنــا حقــوق
اش از معلمــان دبســتان بیشــتر بــود.
خشــونتی کــه بیشــترین ضربــه ی روحــی را
آن زمــان بــه مــن وارد مــی کــرد .تهدیــد و
ارعــاب بــود .همســرم دائمــا تهدیــد مــی کــرد
کــه مــرا تــرک خواهــد کــرد .بعــد از هــر
دعــوا و کشمکشــی مــی گفــت کــه در انتخــاب
مــن اشــتباه کــرده و مــرا طــاق خواهــد داد.
مدتــی مــرا تــرک مــی کــرد و بعــد از چنــد
مــاه بازمیگشــت و میگفــت کــه اشــتباه کــرده
اســت و بایــد زندگــی را دوبــاره از نــو بســازیم اما
بــاز بــا یــک دعــوای کوچــک مــی گفــت اشــتباه
کــرده کــه بازگشــته اســت .در واقــع مــن هــر بار
کــه مــی خواســتم خــودم را بــا شــرایط جدیــدی
کــه او تحمیــل کــرده بــود ســازگار کنــم بــاز
میگشــت و مــن دوبــاره در چرخــه ی خشــونت
گرفتــار مــی شــدم.

البتــه کــه بــه وفــور شــاهد خشــونت علیــه
زنــان اطــراف خــودم و خــودم بــودهام.
خشــونت فیزیکــی ،خشــونت و بــی حرمتیهــای
جنســی ،محــروم شــدن از ادامــه تحصیــل و
ادامــهی فعالیتهــای فرهنگــی و اجتماعــی بــا
توســل بــه لمپنیــزم و زور بــازو ،تحمیــل خــرج
خــود و فرزنــدان و ســپس تحمیــل کل مخــارج
خانــواده بــر گــردهی زن شــاغل (خــودم)،
انــواع شــانتاژها ،بــی اعتناییهــا ،بــی مهریهــا،
تهمــت زدن ،همســر آزاری و عــدم رعایــت
عــرف و قانــون و اخالقیــات و ...اینهــا و بســیار
عالوهتــر از اینهــا را بــه عینــه تجربــه کــردهام.

مســلما اکثریــت قریــب بــه اتفــاق زنــان شــاهد
چنیــن تجربه¬هایــی بــوده و همچنــان هســتند.
ایــن تجربــه هــا بقــدری فــراوان بــوده کــه
بتدریــج بصــورت عــادت درآمــده بــرای بیشــتر
زنــان .ایــن خشــونتها انــواع مختلفــی دارد ،شــاید
بتــوان چنیــن دســته بنــدی کــرد:
 .1کالن خشونتها  :2خرده خشونتها
کالن خشــونتها میتوانــد در هــر جامعــه¬ای
متفــاوت از دیگــر جوامــع ،برآمــده از قوانیــن و
نظــام اجتماعی-سیاســی همــان جامعــه باشــد.
شــامل خشــونتهای اجتماعــی ،ملیتــی ،هویتــی،
اجبــاری قانونــی و دولتــی و  ...باشــد.
پوشــش
ِ
اجتماعــی :مســلما یــک زن تــرک زبــان
نمیتوانــد در محیــط کار و تحصیــل و زندگــی
بــه شــیوایی یــک زن فــارس زبــان فارســی
صحبــت کنــد ،او بــرای بدســت آوردن ایــن
مهــارت نــاالزم همیشــه بایــد تــاش کنــد ،و
در فرصتهــا و جاهایــی کــه الزم اســت لهجــه دار
بــودن و در واقــع تــرک بــودن خــود و بدنبــال
آن هویــت ملــی خــود را پنهــان کنــد .و البتــه
معلــوم اســت کــه ایــن بــه تنهایــی فرصتهــای
شــغلی و اجتماعیــش را بــا تهدیــد روبــرو میکند.
و ایــن را اضافــه کنیــد بــه اینکــه یــک زن تــرک
زبــان همیشــه در ضمیــر خــود آگاه و ناخــود آگاه
خویــش بــا ایــن آگاهــی آزار دهنــده زندگــی
میکنــد کــه در کشــور خــودش زبــان مادریــش
همیشــه بنحــوی محــل تشــویش و تحقیــر و
نگرانــی بــوده.
ملیتــی :در کشــوری کــه مــن زندگــی میکنــم
بــه یقیــن هیــچ زن فــارس زبانــی از بابــت
اینکــه کــودک دلبنــدش را بــه نامــی کــه دلــش
میخواهــد بنامــد دچــار فشــار و تضییــق نباشــد .و
یــا از اینکــه خــودش و کودکــش در محیطهــای

فــارس زبــان بــه دلیــل لهجــه¬دار صحبــت
کــردن زبــان فارســی در معــرض تحقیــر و توهین
قــرار گیرنــد را هیچوقــت تجربــه نکــرده باشــند.
یــک مــادر تــرک زبــان مثــل هــر مــادری حــق
دارد بــدون نگرانــی از تحقیــر شــدگی فرززنــدش
را بــه زبــان مــادری خــودش بــزرگ کنــد،
و فرزنــدش در شــش ســالگی هنــگام قــدم
گذاشــتن در محیــط علــم و آمــوزش مجبــور بــه
تحصیــل علــم بــه زبانــی غیــر از زبــان مادریــش
باشــد و بدیــن ترتیــب بــا ایــن احســاس خــود
کــم بینــی و یقیــن نابجــا آمــوزش ببینــد کــه
زبــان مــادری او زبــان علــم و تعلیــم نیســت.
هویتــی :ایــن مــورد را میشــود بــا ســواالتی
روشــن کــرد :چــرا بیشــتر دختــران جــوان و
زیبــای مــا و البتــه پســران کمتــر ،فارســی
صحبــت کــردن را نوعــی ارزش تلقــی میکننــد؟
ایــن جوانــان بــه دلیــل کــم آگاهــی ملیتــی
کــه بدلیــل ضعــف سیســتمهای آموزشــی و
ضعــف فرایندهــای اجتماعــی شــدن و وجــود
نابســامانی¬های اجتماعــی در درون بــا خــود
کــم بینــی دســت بــه گریباننــد .ایــن همــه ،اگــر
خشــونت اجتماعــی نیســت پــس چیســت؟
چــرا مــادران جــوان تــرک زبــان بــا فرزنــدان
خــود فارســی صحبــت میکننــد؟ چــون
فرزندانشــان در مدرســه دچــار عقــب ماندگــی
درســی نشــوند ،همــه آموزگارانــی را مــی
شناســیم کــه حکایتهــای بســیاری از التمــاس
دانــش آموزانشــان موقــع پاســخگویی ســوواالت
درســی مبنــی بــر اینکــه :خانیــم معلیــم نــه اوالر
اجــازه وئریــن تورکجــه جــاواب وئریــم! (خانــم
معلــم تــو را خــدا اجــازه بدیــن جوابشــو تورکــی
بگــم!)
ـاری قانونــی
پوشــش اجبــاری :مــن پوشــش اجبـ ِ
و دولتــی را هــم در ردیــف کالن خشــونتها
می¬گنجانــم .اجبــاری کــه از نظــام سیاســی-
ایدئولوژیکــی -حکومتــی جامعــه منشــا گرفتــه
باشــد ،کالن خشــونت محســوب میشــود .امــا
پوشــش اجبــاری¬ای کــه از طریــق عــرف
و عــادت و ســنتهای اجتماعــی بــر شــخص
تحمیــل میشــود را در خــرده خشــونتها مــی-
گنجانیــم .شــکلهای مختلــف ایــن نــوع اجبــار
در هــر جامعــه¬ای وجــود دارد .شــخص مختــار
اســت ایــن نــوع اجبــار را قبــول کنــد و یــا
درمقابــل آنهــا مقاومــت نشــان دهــد .در ایــن
حــال او متخلــف محســوب نمیشــود ،مــورد
پیگــرد قانونــی قــرار نمیگیــرد.
خــرده خشــونتها :خــرده خشــونتها شــامل
خشــونتهای شــناخته شــده و رایــج در طــول

تاریــخ اجتماعــی میباشــد .همچــون :ازدواج
اجبــاری ،ازدواج در ســنین پاییــن ،تحمــل خیانــت
شــوهران ،چنــد همســری ،تحمــل آزار روانــی،
جســمی ،جنســی  ...برخــی ازیــن خشــونتها در
محیــط خانــواده ،برخــی دیگــر خــارج از محیــط
خانــواده و در ســطوح اجتماعــی بــر زنــان اعمــال
میشــود.
شــاهد زنــان حاملــه بســیاری بوده¬ایــم وقتــی از
پســر نبــودن جنیــن داخــل شــکم خــود مطلــع
شــده و شــروع بــه گریــه و زاری کرده¬انــد:
حــاال مــن بــا چــه رویــی بــه خانــه برگــردم،
شــوهرم گفتــه اگــر بچــه دختــر باشــد حــق
نــداری بــه خانــه بیایــی ،جــواب مــادر شــوهرم
را چــه بدهــم.
مــورد آزار دهنــده دیگــر قشــر تحصیلکــرده
و مدعــی جامعــهء ماســت کــه در محفلهــای
دوســتانه و روشــنفکرانه مدعــی طرفــداری
از حقــوق برابــر زنــان هســتند امــا عمــا در
زندگــی واقعــی خــاف ادعاهــای خــود عمــل
میکننــد .خانواده¬هایــی را میشناســیم شــوهری
بــا تحصیــات فــوق عالــی و مدعــی طرفــداری
از حقــوق برابــر زنــان ،همســر بــا تحصیــات
فــوق عالــی خــود را براحتــی مــورد ضــرب و
شــتم قــرار میدهــد و بــا راحتــی خیــال بــه
همســرش تهمتهــای غیــر اخالقــی میزنــد .آن
مــرد بخوبــی آگاه اســت کــه بــا چنیــن تهمتهــای
جامعــه پســند براحتــی میتوانــد همســرش را خلــع
ســاح و ســرکوب کنــد .ایــن همســر در چنیــن
موقعتهایــی چــه میتوانــد بکنــد؟

بنظــر مــن همــه انــواع خشــونت شــایع
اســت .برخــی پنهــان ،برخــی آشــکار.
برخــی جســم زن را نشــانه میــرود ،برخــی
روح و روان او را؛ وجــود تبعیــض جنســیتی
در یــک جامعــه ،حاکــم بــودن نــگاه جنســیتی
در جامعــه ،تربیــت ســنتی ،وابســتگی عاطفــی
یــا اقتصــادی زن ،بــی پنــاه بــودن او ،عــدم
آشــنایی او بــا حقــوق خــود و . . .از جملــه
عوامــل عمــده تاثیــر گــذار بــر شــکل گیــری
انــواع خشــونت هســتند.

مســاله ای کــه در ایــن مــورد بایــد بیــان
کنــم ایــن اســت کــه معمــوال زنانــی کــه
خشــونت فیزیکــی را تجربــه کــرده انــد
عمدتــا شــاهد ســه نــوع دیگــرازآن نیــز
بــوده انــد .در روابــط خانوادگــی زوج هایــی
کــی قصــد تنبیــه همســران خــود را دارنــد از
روش هــای جــدا کــردن محــل خــواب و یــا
تجــاوز بــه همسرانشــان اســتفاده مــی کننــد
کــی ایــن مســاله بــرای بســیاری از زنــان
قابــل درک نیســت .بیشــتر زنــان تجــاوز را
امــری مــی داننــد کــه از ســوی شــخصی
غیــر از همســر اعمــال شــود و هیــچ آگاهــی
ای از اینکــه ارتبــاط جنســی بــدون تمایــل
زوجــه مــی توانــد نمــودی از خشــونت باشــد
ندارنــد .نمونــه دیگــر خشــونت مجبــور کــردن
افــراد هموسکســوال(همجنس گــرا) بــه ازدواج
بــا جنــس مخالــف اســت .مــردی کــی هیــچ
تمایلــی بــه ایجــاد ارتبــاط بــا جنــس مخالــف
را نــدارد مجبــور بــه ازدواج بــا یــک زن مــی
کننــد و ایــن مصــداق بــارز خشــونت علیــه
زنــان اســت .مــردی کــه هیــچ تمایلــی بــه
ایــن ارتبــاط نشــان نمی دهــد و از ســویی توان
ابــراز هموسکســوال بــودن خــود را نیــز نــدارد
بــا ابــراز اینکــه زن را دوســت نــدارد ویــا بهانــه
هــای دیگــر  ...اقــدام بــه اعمــال خشــونت
عیلــه زنــان مــی کنــد .کــه متاســفانه تعــداد
ایــن افــراد در جامعــه و زنانــی کــه متحمــل
ایــن نــوع از خشــونت مــی شــوند زیــاد اســت.

اینهــا را بایــد بــا داده هــای آمــاری بررســی
کــرد .امــا از آنجایــی کــه هرگــز بــه آمــار دقیــق
و قابــل اتکایــی دسترســی نداریــم مــن بــا تکیــه
بــر مشــاهدات خــود مــی توانــم بگویــم خشــونت
جنســی در جامعــه و فضــای شــهری و خشــونت
روحــی در خانــواده مهمتریــن انــواع خشــونتی
هســتند کــه بــر زنــان اعمــال مــی شــوند

بــه نظــر مــن فقــط وضــع و اجــرای قوانیــن
صحیــح ،و تامیــن ضمانــت اجرایــی ایــن
قوانیــن میتوانــد از وحشــیگری بعضــی مــردان
و سرپرســتان خانــواده علیــه همسرانشــان
جلوگیــری کنــد.

 -2از چهــار خشــونت غالــب
بنظــر میرســد خشــونت روانــی و فیزیکــی
شــایعتر از انــواع دیگــر خشــونت باشــد.
خشــونت روانــی بــه صــورت بــار ســنگین
نگاه¬هــای غرض¬آلــود و نیــز توقعــات جامعه
بــرای رعایــت برخــی قیــود و الگوهــا (کــه نــام
نجابــت و ســربه¬زیری بــر آنهــا مینهنــد) ظاهر
میشــود .خشــونت روانــی در ایــران بــه شــکل
مزاحمتهــای خیابانــی نیــز بســیار رایــج اســت.
تقریبــن میشــود گفــت امــکان نــدارد خانمــی
جــوان و میانســال در هــر بــار خــروج از منــزل
بــا ایــن خشــونتها روبــرو نشــود و متاســفانه
جامعــه از او انتظــار دارد کــه فقــط در مقابــل
ایــن خشــونتها ســکوت کنــد و «نجابــت»
بــه خــرج دهــد تــا مزاحــم راه خــود گیــرد و
ســراغ طعمــه دیگــر بــرود .خشــونت فیزیکــی
مشــخصا از مصادیــق آشــکار خشــونت خانگــی
اســت کــه عمــده زنــان بــا ایــن نــوع خشــونت
دســت بــه گریبــان بــوده و هســتند.

روانــی ،جنســی ،اقتصــادی و
فیزیکــی کــدام یــک در جامعــه
مربوطــه بیشــتر مشــاهده
میشــود و دلیــل ترویــج ایــن
نــوع خشــونت بــه نظــر شــما
چیســت؟

 -3بــه نظــر شــما بهتریــن
راهــکار بــرای محــدود کــردن
و درنهایــت از میــان برچیــدن
اینگونــه خشــونت هــای رایــج
چیســت؟

طبعــا جــواب ایــن ســوال را در برخــی مــوارد بــاال میتــوان یافــت .امــا عمــده تریــن راه هــای مقابلــه
بــا ایــن مســاله اجتماعــی مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
یافتــن ریشــه¬های تبعیــض جنســیتی در یــک جامعــه و تغییــر آنهــا ،مثــل تغییــر برخــی قوانیــنضــد زن یــا تغییــر آنچــه در نظــام آمــوزش و پــرورش یــا صــدا و ســیما و رســانه هــا نقــش هــای
جنســیتی را شــکل میدهــد یــا تشــدید میکنــد و جایگزیــن کــردن آمــوزش هــای جدیــد کــه جامعــه
را بســوی برابــری هدایــت کنــد.
 آمــوزش هــر آنچــه بــرای شــناخت خشــونت در جامعــه و مقاومــت در برابــر آن الزم اســت ،ازجملــه آموزشــهای روانشــناختی بــرای کنتــرل خشــونت؛
آمــوزش حقوقــی بــه زنــان ،ایجــاد حساســیت در آنهــا بــرای تشــخیص تبیعــض ،یــا شــناختسوءاســتفاده و تضییــع حقوقشــان؛؛ و مقاومــت در برابــر آنهــا و داشــتن برخــورد صحیــح؛
ایجــاد مراکــز یــاری رســانی بــه زنــان آســیب دیــده یــا در معــرض آســیب و ایجــاد خانــه هــایامــن؛
توانمندســازی زنــان بــه لحــاظ روحی-روانــی تــا آنهــا اعتمــاد بــه نفــس یــا عــزت بــه نفــس خــودرا حفــظ کننــد یــا بدســت آورنــد؛
توانمند سازی زنان به لحاظ اقتصادی و آموزش درک این مهم؛بقــول ســیمون دوبــوار تــا وقتــی زنــان یــک بــام و دو هــوا در ســر دارنــد ،وضــع بــه همیــن منــوال
خواهــد بــود.
نتیجــه اینکــه وقتــی زنهــا آســانترین راه را بــرای تامیــن شــدن و ترقــی میخواهنــد و ایــن ،همانــا
رســیدن بــه همــه اینهــا از طریــق مــرد هســت ،طبعــا مرتــب بــه مــرد وابســته تــر مــی شــوند و
اینجــا ســت کــه دیگــر شــانس عمــل مــی کنــد؛ اینکــه آیــا مــرد خــوب باشــد یــا نــه! وگرنــه آنهــا
در معــرض انــواع خشــونت هــا یــا برخــی آنهــا قــرار میگیرنــد و همیــن ،آنهــا را در مقابــل خشــونت
هــای اجتماعــی هــم بــی اعتمــاد بــه نفــس و بــی ســپرمی کنــد و بــاز مــرد اســت کــه بایــد پشــتیبان
و حافــظ آنهــا باشــد.

بهتریــن راهــکار بــرای از میــان برچیــدن خشــونت بــدون شــک آمــوزش آن از مقاطــع تحصیلــی
پاییــن تــر هســت .خشــونت علیــه زنــان در بســیاری از مــوارد اولیــن بــار بــا خشــونت فیزیکــی
شــروع نمــی شــود ،خشــونت مســاله ای زمــان بــر اســت کــه بعضــا بــا ادای یــک کلمــه و جملــه و
یــا هــل دادن و یــا فشــار دادن بــازوی زن بــا نیــت خشــونت بــه وقــوع مــی پیونــد .آمــوزش انــواع
خشــونت و رفتارهایــی کــه ســرآغازی بــرای اعمــال خشــونت هســتند بایــد از همــان مقاطــع اولیــه
آمــوزش داده شــوند تــا جوانــان آگاهانــه و بــه موقــع در برابــر آن عکــس العمــل نشــان دهنــد.
راهــکار دیگــر مطلــع ســاختن پلیــس و اقــدام از کانــال هــای قانونــی آن اســت کــه متاســفانه بــه
دلیــل چیــزی کــه نامــش از ســوی زنــان» آبــرو» گذاشــته شــده اســت اقــدام بــه ایــن کار نمــی
کننــد ،دلیــل دیگــر هــم البتــه عــدم اطمینــان و امیــد بــه حــل مشــکل از ســوی ایــن ارگان اســت.
بــا ایــن وجــود بــاز هــم بــه نظــر مــن عملــی تریــن راه اقــدام از طریــق کانــال هــای قانونــی و عــدم
ســکوت در برابــر انــواع خشــونت اســت.

 -3بــه نظــر شــما بهتریــن
راهــکار بــرای محــدود کــردن
و درنهایــت از میــان برچیــدن
اینگونــه خشــونت هــای رایــج
چیســت؟

کــدام یــک از خشــونت رایــج؟؟؟ اگــر بــه طــور کلــی بخواهیــم بدانیــم چطــور میشــود از میــزان
خشــونت علیــه زنــان کاســت بایــد بگویــم قانــون و فرهنــگ مثــل دو بــال هســتند کــه بایــد بــه
صــورت همزمــان و هماهنــگ در جهــت کاهــش خشــونت بــا هــم کار کننــد .در حــال حاضــر نــه
تنهــا قانونــی کــه تعریــف درســتی از خشــونت داشــته باشــد و آنــرا جــرم تلقــی کنــد نداریــم بلکــه
در برخــی مــوارد قانــون خشــونت را تجویــز میکنــد مثــل تمکیــن کــه خشــونت جنســی و کنتــرل
روحــی و بدنــی زن را قانونــی کــرده اســت و بــرای کاهــش خشــونت هــای جنســی ماننــد آزار
خیابانــی هــم اگرچــه قانــون مــی توانــد کارســاز باشــد ،عــرف و فرهنــگ عمومــی مــردم مــی توانــد
رونــد بهبــود ایــن وضعیــت را تســریع کنــد.

 -3بــه نظــر شــما بهترین
راهــکار بــرای محــدود
کــردن و درنهایــت از
میــان برچیــدن اینگونــه
خشــونت هــای رایــج

بــه نظــر مــن همــهی ایــن چهــار مــوارد توامــا و بــه وفــور گریبــان خانوادههــا را گرفتــه اســت.
فقــط اکثــر خانمهــای بــا وقــار و متیــن و صبــور مــا بــه خاطــر آبرویشــان کتمــان میکننــد .مــن بــه
خاطــر شــغلی کــه دارم (آرایشــگر زنانــه در تبریــز) و بــه پشــتوانه ی تجربـهی بیســت و پنــج ســاله و
رابطـهی صمیمــی بــا بانــوان بــا اطمینــان میتوانــم بگویــم کــه اکثریــت غریــب بــه اتفــاق زنــان مــا
تحــت شــکنجههای شــدید روحــی و جســمی  ،و آزارهــا و فشــارهای جنســی  ،تحقیــر و تحمیقهــای
اقتصــادی قــرار دارنــد.

چیســت ؟

در چنیــن شــرایطی بــرای ســاماندهی ایــن نابســامانی اجتماعــی ،بایــد از بــا آمــوزش مســائل معطــوف
بــه حقــوق شــهروندی و کرامــت و ارزش انســان و مشــخصا زنــان آغــاز کــرد .مــردم بایــد یکدیگــر را
از زشــتی ایــن اعمــال آگاه کننــد و زنــان بایــد ایــن را بــه مــردان جامعــه خــود بفهماننــد کــه هــرزه
درایــی خیابانــی هیــچ برایشــان خوشــایند نیســت و بــا ترویــج ایــن نــوع خشــونتها ،فقــط امنیــت
مــادران و خواهــران و همســران خــود را بــه خطــر مــی اندازنــد .از ســوی دیگــر نقــش دولتهــا بســیار
مهــم اســت و بایــد مقــررات ســفت و ســخت تــری بــرای انــواع خشــونت و از جملــه مزاحمتهــای
خیابانــی تصویــب و بــا جدیــت بــه اجــرا درآورد .همچنیــن بایــد ســازمانهای غیردولتــی حامــی حقــوق
زنــان تقویــت شــوند تــا بتواننــد در صــورت لــزوم از زنــان رانــده شــده از خانــه حمایــت کننــد و
ســرپناهی بــرای چنیــن زنانــی ترتیــب دهنــد تــا دســتخوش تعرضــات و خشــونتهای خیابانــی نشــوند.
بــه کــودکان پســر بایــد از دوران دبســتان آمــوزش داده شــود کــه زنــان را بــه مثابــه مــادران اجتمــاع
تکریــم کننــد و بیاموزنــد کــه بــا زنــان جــز بــه احتــرام و نزاکــت رفتــار نکننــد .بــه نظــر مــن آمــوزش
کــودکان مهمتریــن قســمت ماجراســت.

