


بحــث خشــونت علیــه زنــان هم زمــان بــا شــروع مــوج اول جنبــش زنــان 
)1920-1848 میــادی( در ایــاالت متحــده امریــکا مطــرح گردیــد معهــذا 
ــوج دوم 1970- ــان م ــادی )پای ــه 1970 می ــر آن از ده ــاص ب ــد خ تاکی
1920( آغــاز شــد و در نهایــت در ســال 1981 بــا قتــل خواهــران میرابــال، 
فعالیــن سیاســی اهــل جمهــوری دومینیکــن، 25 نوامبــر بــه عنــوان ســالروز 

منــع خشــونت علیــه زنــان نامگــزاری شــد.
ــه عمــل خشــونت  ــان را »هرگون ــه زن ــل متحــد خشــونت علی ســازمان مل
ــی(،  ــه آســیب فیزیکــی )بدن ــد منجــر ب ــه جنســیت کــه بتوان ــر پای ــز ب آمی
ــع  ــه رف ــت. اعامی ــرده اس ــف ک ــود« تعری ــان بش ــی زن ــا روان ــی ی جنس
ــونت  ــن خش ــه ای ــد ک ــان می کن ــال 199۳ بی ــان در س ــه زن ــونت علی خش
ــا  ــواده و ی ــای خان ــس، اعض ــان جن ــرادی از هم ــط اف ــت توس ــن اس ممک
حکومــت اعمــال شــود. ســازمان بهداشــت جهانــی نیــز در اولیــن مطالعــه 
ــه  ــت ک ــه اس ــه گرفت ــان نتیج ــه زن ــونت علی ــاره خش ــود درب ــی خ جهان
ــرد.  ــی گی ــرار م ــاری ق ــا بدرفت ــه ی ــورد حمل ــك زن م ــه ی ــر 18 ثانی در ه
خشــونت علیــه زنــان بــه دالیــل مختلفــی صــورت میگیــرد کــه از عمــده 
ــی- ــاالت روان ــد اخت ــتی مانن ــای زیس ــه زمینه ه ــوان ب ــل آن میت عوام
شــخصیتی و مصــرف الــکل؛ عوامــل اجتماعی-اقتصــادی ماننــد بیــکاری و 
وضعیــت اقتصــادی خانــواده؛ عوامــل فرهنگــی ماننــد حاکمیــت ارزش هــای 
مردســاالرانه و پاییــن بــودن ســطح تحصیــات و آگاهــی؛ عوامــل سیاســی 
شــامل ســاختار قــدرت خانــواده و نابرابــری قــدرت میــان زنــان و مــردان و 
ــان  عوامــل حقوقــی و قانونــی ماننــد وجــود قوانیــن تبعیض آمیــز علیــه زن

در جامعــه، اشــاره کــرد.
ــه  ــوان ب ــی ت ــان م ــه زن ــه علی ــاری در جامع ــای ج ــونت ه ــده خش از عم

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی م

3 سوال عمده در مورد خشونت علیه زنان و پاسخ از سوی اصحاب قلم آذربایجان

ــس  ــه از لم ــی ک ــه رفتارغیراجتماع ــه هرگون ــه ب ــمی؛ ک ــونت جس 1( خش
کــردن بــدن زن شــروع شــده و گاهــی تــا مرحلــه تجــاوز جنســی، جســم 

ــد. ــرار می ده ــورد آزار ق زن را م
2( خشــونت جنســی؛ هرگونــه رفتــار غیراجتماعــی، چــه در حــوزه خصوصــی 

یــا عمومــی، کــه از لمــس کــردن تــا تجــاوز را در برمی گیــرد. 
4( خشــونت روانــی؛ هــر رفتــار خشــونت آمیزی ماننــد تمســخر، بددهنــی، 
توهیــن و...کــه شــرافت، آبــرو و اعتمــاد بــه نفــس زن را خدشــه دار می کنــد. 
5( خشــونت مالــی؛ عــدم حمایت مالــی زنان در شــرایطی کــه زن منبع مالی 

مناســبی بــرای رفــع احتیاجات خــود ندارد.
6( خشــونت سیاســی؛ ماننــد غفلــت از حقــوق انســانی زنــان در قانون گذاری 

وعــدم پشــتیبانی از برابــری حقــوق زن و مرد در سیاســت گذاری. 
خشــونت هــای نامبــرده را در دو ســاحت خصوصــی و عمومــی مــی تــوان 

مشــاهده کــرد: 
ــواده  ــط خان ــه در محی ــونتی ک ــکال خش ــام اش ــی؛ تم ــوزه خصوص 1( ح
ــز  ــی« نی ــه آن »خشــونت خانوادگ ــود و ب ــال می ش ــان اعم ــه زن نســبت ب
ــه زن  ــد ک ــروز می کنن ــی ب ــتر زمان ــی بیش ــونت خانوادگ ــد. خش می گوین
ــاع  ــود دف ــمی از خ ــاظ جس ــرد، از لح ــاوز م ــل تج ــا در مقاب ــد ت می کوش

ــد. کن
آداب و رســوم،   : ماننــد  2( حــوزه عمومــی؛ شــامل عرصــه هایــی 
فرهنــگ شــفاهی و کتبــی، ســنت هــا و تفاســیر ســنتی دینــی مــی شــود.

بــا توجــه بــه ایــن تعاریــف کلــی مصاحبــه ای بــا اصحــاب قلــم آذربایجانــی 
ــوده  ــان ب ــکات زن ــائل و مش ــان مس ــه هایش ــده دغدغ ــی از عم ــه یک ک
ــای  ــه ه ــا از تجرب ــته ام ت ــا خواس ــه از آن ه ــن مصاحب ــته ام، در ای داش
ــا  ــه ب ــواع خشــونت و راه هــای مقابل ــه ان ــوع نگرش¬شــان ب شــخصی و ن

ــد. آن ســخن بگوین



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

بنویســید. زمینــه  ایــن 

میتوانــم  مثــال  بعنــوان  آنچــه 
ــز  ــك مرک ــا ی ــه م ــم : در محل بگوی
ــا،  ــوی در آنج ــود. جل ــونوگرافی ب س
مــردی زنــش را از پشــت ســرهل 
داده بــود و او نقــش زمیــن شــده 
ــرد  ــك م ــد چــرا ی ــود. حــدس بزنی ب
ــدن  ــرون آم ــد از بی ممکــن اســت بع
ــد؟!  ــن کن ــونوگرافی چنی ــز س از مرک
ــه ای  ــدن نتیج ــد از خوان ــاال بع احتم
ــوده. شــاید درســت حــدس  چیــزی ب
زده باشــید! او فهمیــده بــود بچــه اش 

ــت! ــر نیس پس
ــود  ــذار ب ــان تاثیرگ ــن موضــوع چن ای
از  کــه حتــی دســتمایه ی یکــی 

ــد. ــن ش ــاه م ــتانهای کوت داس

ــه ای  ــدا مقدم ــم در ابت ــی دان الزم م
ــپس  ــم و س ــان کن ــه بی ــن زمین در ای
ــا  ــا ت ــه ســوال شــما پاســخ دهــم. م ب
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 
ــردن  ــدود ک ــا مح ــان و ب ــوزه زن از ح
آزادی هــای آن هــا شــروع مــی کننــد، 
عکــس ایــن مــورد نیــز صــادق اســت، 
ــه  ــل ب ــه تمای ــوری ک ــی در کش یعن
ایجــاد آزادی هــای بیشــتر وجــود دارد 
ــه کار  ــه دســت ب ــوزه  ای ک ــن ح اولی
ــان  ــوزه زن ــم ح ــاز ه ــد ب ــد ش خواهن
ــا افزایــش آزادی  اســت و ایــن کار را ب
ــا در  ــد، ام ــی دهن ــام م ــان انج ــه زن ب
نظــر داشــته باشــد کــه بهتریــن محیــط 
ــه ای  ــان، جامع ــو زن ــد و نم ــرای رش ب
پایــه  بــر  دموکراتیــك اســت کــه 
ــه  ــانی ریخت ــوق انس ــم و حق اومانیس

ــد. ــده باش ش
امــا در مــورد اینکــه تجربــه ای از 
خشــونت دارم قبــل از همه بایــد بگویم 
بــا توجــه بــه ایــن کــه مــن سالهاســت 
ــی  ــان زندگ ــران و آذربایج ــارج از ای خ
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 
ــه اصطــاح  ــه تنهــا در کشــورهای ب ن
جهــان ســوم ، کــه در کشــورهای 
ــی  ــاهده م ــور مش ــه وف ــز ب ــی نی غرب
شــود، اگرچــه بایــد اعتــراف کنــم کــه 
ــون  ــه تاکن ــی ک ــای فراوان ــه ه نمون

ــی  ــواده های ــه خان ــق ب ــده ام بیشترشــان متعل دی
ــد کــه مهاجــر تلقــی میشــوند.  ــوده ان ب

ــان شــاهد  ــواده ام در خیاب ــا خان ــار کــه ب یــك ب
کتــك خــوردن یــك زن توســط همســرش 
بودیــم، بــرادم بــرای نجــات دادن زن اقــدام 
کــرد کــه زن بــا بیــان اینکــه : هــم دوســتم داره 
ــداره! از  ــه، بــه کســی ربطــی ن هــم کتکــم میزن

ــرد. ــری ک ــا جلوگی ــه م مداخل
ــه  ــج خشــونت علی ــی تروی ــت اصل ــفانه عل متاس
زنــان ســکوت خــود زنــان و تفکــر غلــط آن هــا 
در مــورد خشــونت اعمــال شــده اســت. بســیاری 
ــد  ــرار میگیرن ــونت ق ــورد خش ــه م ــی ک از زنان
معتقدنــد خشــونت اعمــال شــده عکــس العملــی 
ــل  ــا تحم ــوده و ی ــت ب ــر عصبای ــی در براب موقت
ــح  ــب آن ترجی ــاق و عواق ــر ط ــونت را ب خش
مــی دهنــد، متاســفانه مشــکل عمــده در ترویــج 
خشــونت غیــر فعــال بــودن و پذیــرش ایــن امــر 

ــان اســت.  ــود زن از ســوی خ

1-آیــا 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 

ــید. ــه بنویس زمین
2- از 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؟
ــان  ــت از می ــردن و درنهای ــدود ک ــرای مح ــکار ب ــن راه ــما بهتری ــر ش ــه نظ 3- ب

ــت؟  ــج چیس ــای رای ــونت ه ــه خش ــدن اینگون برچی



1-آیــا شــما شــاهد تجربــه ای 
از خشــونت در محیــط خانواده، 
بــرای  اجتمــاع  یــا  کار  محــل 
ــد؟  ــوده ای ــری ب ــا دیگ ــود ی خ
لطفــا تجربــه عینــی خــود را در 

ــید. ــه بنویس ــن زمین ای

 در ایــن روزهــا  تقریبــا هیــچ نقطــه ای از دنیــا  
ــن  ــفانه ای ــت و متاس ــونت  نیس ــاری از خش ع
ــای  ــش در دنی ــح و آرام ــه صل ــه ب ــم حمل حج
متمــدن امــروز بســیار نگــران کننــده اســت. بــه 
نظــر مــن اگرچــه همــه ی خشــونتها لزومــا علیــه 
ــه زن  ــت اینک ــود گف ــی ش ــا م ــت ام ــان نیس زن
باشــی و تجربــه خشــونت نداشــته باشــی تقریبــا 

ــر ممکــن اســت.  غی
1- مــن تجربــه ی خشــونت در محیــط خانوادگی 
را بــه اشــکال مختلــف داشــته ام. نظیــر کنتــرل 
شــدن دائــم توســط شــریك زندگــی ســابقم. این 
کنتــرل هــا شــامل فعالیــت هــای متفرقــه ای که 
داشــتم بــود و حتمــا هــر کاری بایــد بــا هماهنگی 
ــی  ــد در صورت ــام می¬ش ــان انج ــاع ایش و اط
کــه ایشــان هــم فعالیــت هــای مختلفــی داشــتند 
امــا خــود را ملــزم بــه هماهنــگ کــردن برنامــه 
ــه  ــا ب ــی گاه ــتند حت ــن نمیدانس ــا م ــان ب هایش
مــن اطــاع هــم نمــی دادنــد. گاهــی اتفــاق مــی 
افتــاد کــه بــرای کاری بــه شهرســتان می¬رفتنــد 
و ایــن کار یــك مــاه و انــدی طــول می¬کشــید 
ــا مــن هماهنــگ کــرده باشــد و  بــدون اینکــه ب
حتــی اطــاع دهــد کــه کارش چقــدر بــه طــول 
ــواده ی مــن مــا را  خواهــد کشــید. امــا اگــر خان
بــه شــام دعــوت مــی کردنــد مــن بــدون جــواب 
گرفتــن از او بــه مــادرم جــواب مثبــت نمیــدادم. 
کوچکتریــن قــرار ماقــات و دیــدار بــا دوســتانم 

حتمــا بایــد بــا اطــاع همســرم مــی بــود.
ــرده ام،  ــه ک ــه تجرب ــونتی ک ــر خش ــود دیگ نم
ــه اشــکال مختلــف خصوصــا  ــر ب توهیــن وتحقی
ــگاه  ــان ن ــود. پنه ــم ب ــطه ی زن بودن ــه واس ب
داشــتن درآمــد خانــواده  توســط شــریك زندگــی 
ام نمونــه دیگــر از ایــن نــوع خشــونت هــا بــود. 

ــا اینکــه شــغلی رســمی داشــت مــن  همســرم ب
هرگــز نمــی دانســتم کــه او چقــدر حقــوق 
ــان  ــه معلم ــت روزی ک ــادم هس ــرد ی ــی گی م
بــرای دســتمزد پاییــن خــود در جلــوی مجلــس 
تحصــن کــرده بودنــد مــن از آنهــا ســوال کــردم 
کــه چقــدر حقــوق مــی گیرنــد وقتــی گفتنــد مــا 
یــك میلیــون و پانصــد هــزار تومــان حقــوق مــی 
ــا آن  ــرا ت ــم مــن بســیار متعجــب شــدم زی گیری
ــزار  ــد ه ــرم هفتص ــردم همس ــر میک ــان فک زم
ــود  ــی ب ــن در حال ــرد ای ــی گی ــوق م ــان حق توم
ــوق  ــا حق ــود و مطمئن ــتان ب ــم هنرس ــه او معل ک

ــود. ــتر ب ــتان بیش ــان دبس اش از معلم
ــی را  ــه ی روح ــترین ضرب ــه بیش ــونتی ک خش
ــد و  ــرد. تهدی ــی ک ــن وارد م ــه م ــان ب آن زم
ــرد  ــی ک ــد م ــا تهدی ــود. همســرم دائم ــاب ب ارع
کــه مــرا تــرک خواهــد کــرد.  بعــد از هــر 
دعــوا و کشمکشــی مــی گفــت کــه در انتخــاب 
ــد داد.  ــاق خواه ــرا ط ــرده و م ــتباه ک ــن اش م
ــد  ــد از چن ــرد و بع ــی ک ــرک م ــرا ت ــی م مدت
ــرده  ــتباه ک ــه اش ــت ک ــت و میگف ــاه بازمیگش م
اســت و بایــد زندگــی را دوبــاره از نــو بســازیم اما 
بــاز بــا یــك دعــوای کوچــك مــی گفــت اشــتباه 
کــرده کــه بازگشــته اســت. در واقــع مــن هــر بار 
کــه مــی خواســتم خــودم را بــا شــرایط جدیــدی 
ــاز  ــم ب ــازگار کن ــود  س ــرده ب ــل ک ــه او تحمی ک
ــاره در چرخــه ی خشــونت  ــن دوب میگشــت و م

ــی شــدم. ــار م گرفت

ــه  ــونت علی ــاهد خش ــور ش ــه وف ــه ب ــه ک البت
بــوده ام.  خــودم  و  خــودم  اطــراف  زنــان 
خشــونت فیزیکــی، خشــونت و بــی حرمتیهــای 
ــل و  ــه تحصی ــدن از ادام ــروم ش ــی، مح جنس
ــا  ــی ب ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــه ی فعالیته ادام
توســل بــه لمپنیــزم و زور بــازو، تحمیــل خــرج 
خــود و فرزنــدان و ســپس تحمیــل کل مخــارج 
خانــواده بــر گــرده ی زن شــاغل )خــودم(، 
ــی مهریهــا،  ــی اعتناییهــا، ب ــواع شــانتاژها، ب ان
ــت  ــت زدن، همســر آزاری و عــدم رعای تهم
عــرف و قانــون و اخاقیــات و... اینهــا و بســیار 
عاوه تــر از اینهــا را بــه عینــه تجربــه کــرده ام.

مســلما اکثریــت قریــب بــه اتفــاق زنــان شــاهد 
چنیــن تجربه¬هایــی بــوده و همچنــان هســتند. 
ــه  ــوده ک ــراوان ب ــدری ف ــا بق ــه ه ــن تجرب ای
ــرای بیشــتر  بتدریــج بصــورت عــادت درآمــده ب
زنــان. ایــن خشــونتها انــواع مختلفــی دارد، شــاید 

بتــوان چنیــن دســته بنــدی کــرد:
 1. کان خشونتها 2:  خرده خشونتها 

کان خشــونتها میتوانــد در هــر جامعــه¬ای 
ــن و  ــده از قوانی ــع، برآم ــر جوام ــاوت از دیگ متف
ــه باشــد.  ــان جامع نظــام اجتماعی-سیاســی هم
شــامل خشــونتهای اجتماعــی، ملیتــی، هویتــی، 
ــد.  ــی و ... باش ــی و دولت ــارِی قانون ــش اجب پوش
زبــان  تــرک  زن  یــك  مســلما  اجتماعــی: 
ــی  ــل و زندگ ــط کار و تحصی ــد در محی نمیتوان
ــی  ــان فارس ــارس زب ــك زن ف ــیوایی ی ــه ش ب
ــن  ــت آوردن ای ــرای بدس ــد، او ب ــت کن صحب
ــد، و  ــاش کن ــد ت ــاالزم  همیشــه بای مهــارت ن
در فرصتهــا و جاهایــی کــه الزم اســت لهجــه دار 
ــال  ــودن خــود و بدنب ــرک ب ــع ت ــودن و در واق ب
ــه  ــد. و البت ــان کن ــود را پنه ــی خ ــت مل آن هوی
معلــوم اســت کــه ایــن بــه تنهایــی فرصتهــای 
شــغلی و اجتماعیــش را بــا تهدیــد روبــرو میکند. 
و ایــن را اضافــه کنیــد بــه اینکــه یــك زن تــرک 
زبــان همیشــه در ضمیــر خــود آگاه و ناخــود آگاه 
ــی  ــده زندگ ــی آزار دهن ــن آگاه ــا ای ــش ب خوی
میکنــد کــه  در کشــور خــودش زبــان مادریــش 
ــر و  ــویش و تحقی ــل تش ــوی مح ــه بنح همیش

ــوده. ــی ب نگران
 ملیتــی: در کشــوری کــه مــن زندگــی میکنــم 
ــت  ــی از باب ــارس زبان ــچ زن ف ــن هی ــه یقی ب
اینکــه کــودک دلبنــدش را بــه نامــی کــه دلــش 
میخواهــد بنامــد دچــار فشــار و تضییــق نباشــد. و 
یــا از اینکــه خــودش و کودکــش در محیطهــای 

ــت  ــه¬دار صحب ــل لهج ــه دلی ــان ب ــارس زب ف
کــردن زبــان فارســی در معــرض تحقیــر و توهین 
قــرار گیرنــد را هیچوقــت تجربــه نکــرده باشــند. 
یــك 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 
ــود  ــن احســاس خ ــا ای ــب ب ــن ترتی ــد و بدی باش
ــه  ــد ک ــوزش ببین ــن نابجــا  آم ــی و یقی ــم بین ک
ــم نیســت.  ــم و تعلی ــان عل ــادری او زب ــان م زب

ــواالتی  ــا س ــود ب ــورد را میش ــن م ــی: ای هویت
ــوان و  ــران ج ــتر دخت ــرا بیش ــرد: چ ــن ک روش
زیبــای مــا و البتــه پســران کمتــر، فارســی 
صحبــت کــردن را نوعــی ارزش تلقــی میکننــد؟ 
ــی  ــی ملیت ــم آگاه ــل ک ــه دلی ــان ب ــن جوان ای
کــه بدلیــل ضعــف سیســتمهای آموزشــی و 
ــود  ــدن و وج ــی ش ــای اجتماع ــف فراینده ضع
نابســامانی¬های اجتماعــی در درون بــا خــود 
کــم بینــی دســت بــه گریباننــد. ایــن همــه، اگــر 

ــت؟ ــس چیس ــت پ ــی نیس ــونت اجتماع خش
ــدان  ــا فرزن ــان ب ــرک زب ــوان ت ــادران ج ــرا م چ
چــون  میکننــد؟  صحبــت  فارســی  خــود  
ــی  ــب ماندگ ــار عق ــه دچ ــان در مدرس فرزندانش
مــی  را  آموزگارانــی  همــه  نشــوند،  درســی 
ــاس  ــیاری از التم ــای بس ــه حکایته ــیم ک شناس
دانــش آموزانشــان موقــع پاســخگویی ســوواالت 
درســی مبنــی بــر اینکــه: خانیــم معلیــم نــه اوالر 
ــم  ــم! )خان ــاواب وئری ــن تورکجــه ج ــازه وئری اج
معلــم تــو را خــدا اجــازه بدیــن جوابشــو  تورکــی 

ــم!(  بگ
پوشــش اجبــاری: مــن پوشــش اجبــارِی قانونــی 
و دولتــی را هــم در ردیــف کان خشــونتها 
ــی-  ــام سیاس ــه از نظ ــاری ک ــم. اجب می¬گنجان
ــه  ــا گرفت ــه منش ــی جامع ــی- حکومت ایدئولوژیک
ــا  ــود. ام ــوب میش ــونت محس ــد، کان خش باش
پوشــش  اجبــاری¬ای کــه از طریــق عــرف 
و عــادت و ســنتهای اجتماعــی بــر شــخص 
ــی- ــونتها م ــرده خش ــود را در خ ــل میش تحمی

ــار  ــوع اجب ــن ن ــف ای ــکلهای مختل ــم. ش گنجانی
ــار  در هــر جامعــه¬ای وجــود دارد. شــخص مخت
ــا  ــد و ی ــول کن ــار را قب ــوع اجب ــن ن ــت ای اس
ــن  ــد. در ای ــان ده ــت نش ــا مقاوم ــل آنه درمقاب
حــال او متخلــف محســوب نمیشــود، مــورد 

ــرد. ــرار نمیگی ــی ق ــرد قانون پیگ
شــامل  خشــونتها  خــرده  خشــونتها:  خــرده 
ــول  ــج در ط ــده و رای ــناخته ش ــونتهای ش خش



ازدواج  همچــون:  میباشــد.  اجتماعــی  تاریــخ 
اجبــاری، ازدواج در ســنین پاییــن، تحمــل خیانــت 
ــی،  ــل آزار روان ــری، تحم ــد همس ــوهران، چن ش
ــونتها در  ــن خش ــی ازی ــی ... برخ ــمی، جنس جس
محیــط خانــواده، برخــی دیگــر خــارج از محیــط 
خانــواده و در ســطوح اجتماعــی بــر زنــان اعمــال 

ــود.  میش
شــاهد زنــان حاملــه بســیاری بوده¬ایــم وقتــی از 
ــع  ــن داخــل شــکم خــود مطل ــودن جنی پســر نب
شــده و شــروع بــه گریــه و زاری کرده¬انــد: 
ــردم،  ــه برگ ــه خان ــی ب ــه روی ــا چ ــن ب ــاال م ح
ــق  ــد ح ــر باش ــه دخت ــر بچ ــه اگ ــوهرم گفت ش
ــادر شــوهرم  ــی، جــواب م ــه بیای ــه خان ــداری ب ن

ــم. ــه بده را چ
مــورد آزار دهنــده دیگــر قشــر تحصیلکــرده 
ــای  ــه در محفله ــت ک ــهء ماس ــی جامع و مدع
طرفــداری  مدعــی  روشــنفکرانه  و  دوســتانه 
ــا در  ــا عم ــتند ام ــان هس ــر زن ــوق براب از حق
ــل  ــود عم ــای خ ــاف ادعاه ــی خ ــی واقع زندگ
ــی را میشناســیم شــوهری  ــد. خانواده¬های میکنن
بــا تحصیــات فــوق عالــی و مدعــی طرفــداری 
ــات  ــا تحصی ــر ب ــان، همس ــر زن ــوق براب از حق
ــرب و  ــورد ض ــی م ــود را براحت ــی خ ــوق عال ف
ــه  ــال ب ــی خی ــا راحت ــد و ب ــرار میده ــتم ق ش
ــد. آن  ــی میزن ــر اخاق ــای غی ــرش تهمته همس
مــرد بخوبــی آگاه اســت کــه بــا چنیــن تهمتهــای 
جامعــه پســند براحتــی میتوانــد همســرش را خلــع 
ســاح و ســرکوب کنــد. ایــن همســر در چنیــن 

ــد؟ ــد بکن ــه میتوان ــی چ موقعتهای

2- از چهــار خشــونت غالــب 
روانــی، جنســی، اقتصــادی و 
فیزیکــی کــدام یــک در جامعــه 
مشــاهده  بیشــتر  مربوطــه 
ــن  ــج ای ــل تروی ــود و دلی میش
ــما  ــر ش ــه نظ ــونت ب ــوع خش ن

چیســت؟

بنظــر مــن همــه انــواع خشــونت شــایع 
آشــکار.  برخــی  پنهــان،  برخــی  اســت. 
ــی  ــرود، برخ ــانه می ــم زن را نش ــی جس برخ
ــیتی  ــض جنس ــود تبعی روح و روان او را؛ وج
در یــك جامعــه، حاکــم بــودن نــگاه جنســیتی 
در جامعــه، تربیــت ســنتی، وابســتگی عاطفــی 
ــودن او، عــدم  ــاه ب ــی پن ــا اقتصــادی زن، ب ی
ــه  ــود و . . .از جمل ــوق خ ــا حق ــنایی او ب آش
عوامــل عمــده تاثیــر گــذار بــر شــکل گیــری 

ــتند. ــونت هس ــواع خش ان

مســاله ای کــه در ایــن مــورد بایــد بیــان 
ــه  ــی ک ــوال زنان ــه معم ــت ک ــن اس ــم ای کن
انــد  کــرده  تجربــه  را  فیزیکــی  خشــونت 
عمدتــا شــاهد ســه نــوع دیگــرازآن نیــز 
ــی  ــی زوج های ــط خانوادگ ــد. در رواب ــوده ان ب
ــد از  ــه همســران خــود را دارن کــی قصــد تنبی
ــا  ــواب و ی ــل خ ــردن مح ــدا ک ــای ج روش ه
ــد  ــی کنن ــتفاده م ــان اس ــه همسرانش ــاوز ب تج
ــان  ــیاری از زن ــرای بس ــاله ب ــن مس ــی ای ک
ــاوز را  ــان تج ــتر زن ــت. بیش ــل درک نیس قاب
ــخصی  ــوی ش ــه از س ــد ک ــی دانن ــری م ام
ــی  ــچ آگاه ــال شــود و هی ــر از همســر اعم غی
ــل  ــدون تمای ــی ب ــاط جنس ــه ارتب ای از اینک
ــد  ــودی از خشــونت باش ــد نم ــی توان ــه م زوج
ندارنــد. نمونــه دیگــر خشــونت مجبــور کــردن 
افــراد هموسکســوال)همجنس گــرا( بــه ازدواج 
ــچ  ــف اســت. مــردی کــی هی ــا جنــس مخال ب
تمایلــی بــه ایجــاد ارتبــاط بــا جنــس مخالــف 
ــی  ــك زن م ــا ی ــه ازدواج ب ــور ب ــدارد مجب را ن
ــه  ــونت علی ــارز خش ــداق ب ــن مص ــد و ای کنن
ــه  ــی ب ــچ تمایل ــه هی ــردی ک ــت. م ــان اس زن
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 
ــونت  ــال خش ــه اعم ــدام ب ــر ... اق ــای دیگ ه
ــداد  ــفانه تع ــه متاس ــد. ک ــی کن ــان م ــه زن عیل
ــل  ــه متحم ــی ک ــه و زنان ــراد در جامع ــن اف ای
ایــن نــوع از خشــونت مــی شــوند زیــاد اســت.

ــی  ــاری بررس ــای آم ــا داده ه ــد ب ــا را بای اینه
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 
ــونتی  ــواع خش ــن ان ــواده مهمتری ــی در خان روح

هســتند کــه بــر زنــان اعمــال مــی شــوند

ــن  ــرای قوانی ــع و اج ــط وض ــن فق ــر م ــه نظ ب
ایــن  اجرایــی  ضمانــت  تامیــن  و  صحیــح، 
ــردان  ــی م ــیگری بعض ــد از وحش ــن میتوان قوانی
همسرانشــان  علیــه  خانــواده  سرپرســتان  و 

جلوگیــری کنــد.

بنظــر میرســد خشــونت روانــی و فیزیکــی 
باشــد.  خشــونت  دیگــر  انــواع  از  شــایعتر 
ــنگین  ــار س ــورت ب ــه ص ــی ب ــونت روان خش
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. 
ــدارد خانمــی  ــن میشــود گفــت امــکان ن تقریب
جــوان و میانســال در هــر بــار خــروج از منــزل 
ــفانه  ــود و متاس ــرو نش ــونتها روب ــن خش ــا ای ب
ــل  ــط در مقاب ــه فق ــار دارد ک ــه از او انتظ جامع
ایــن خشــونتها ســکوت کنــد و »نجابــت« 
ــرد و  ــود گی ــم راه خ ــا مزاح ــد ت ــرج ده ــه خ ب
ســراغ طعمــه دیگــر بــرود. خشــونت فیزیکــی 
مشــخصا از مصادیــق آشــکار خشــونت خانگــی 
اســت کــه عمــده زنــان بــا ایــن نــوع خشــونت 

ــوده و هســتند. ــان ب ــه گریب دســت ب
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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 یــك جامعــه و تغییــر آنهــا، مثــل تغییــر برخــی قوانیــن 
ضــد 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.
ــر آن الزم اســت، از  ــت در براب ــه و مقاوم ــرای شــناخت خشــونت در جامع ــر آنچــه ب ــوزش ه - آم

ــرل خشــونت؛  ــرای کنت ــه آموزشــهای روانشــناختی ب جمل

ــناخت  ــا ش ــض، ی ــرای تشــخیص تبیع ــا ب ــیت در آنه ــاد حساس ــان، ایج ــه زن ــی ب ــوزش حقوق -آم
ــح؛ ــورد صحی ــتن برخ ــا و  داش ــر آنه ــت در براب ــان؛؛ و مقاوم ــع حقوقش ــتفاده و تضیی سوءاس

-ایجــاد مراکــز یــاری رســانی بــه زنــان آســیب دیــده یــا در معــرض آســیب و ایجــاد خانــه هــای 
امــن؛

-توانمندســازی زنــان بــه لحــاظ روحی-روانــی تــا آنهــا اعتمــاد بــه نفــس یــا عــزت بــه نفــس خــود 
را حفــظ کننــد یــا بدســت آورنــد؛

-توانمند سازی زنان به لحاظ اقتصادی و آموزش درک این مهم؛
بقــول ســیمون دوبــوار تــا وقتــی زنــان یــك 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 
ــه مــرد وابســته تــر مــی شــوند و  رســیدن بــه همــه اینهــا از طریــق مــرد هســت، طبعــا مرتــب ب
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.

ــرای از میــان برچیــدن خشــونت بــدون شــك آمــوزش آن از مقاطــع تحصیلــی  بهتریــن راهــکار ب
ــا خشــونت فیزیکــی  ــار ب ــن ب ــوارد اولی ــان در بســیاری از م ــه زن ــر هســت. خشــونت علی ــن ت پایی
شــروع نمــی شــود، خشــونت مســاله ای زمــان بــر اســت کــه بعضــا بــا ادای یــك 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 
ــد.  ــل نشــان دهن ــر آن عکــس العم ــع در براب ــه موق ــه و ب ــان آگاهان ــا جوان ــوند ت ــوزش داده ش آم
راهــکار دیگــر مطلــع ســاختن پلیــس و اقــدام از کانــال هــای قانونــی آن اســت کــه متاســفانه بــه 
ــه ایــن کار نمــی  ــان« آبــرو« گذاشــته شــده اســت اقــدام ب دلیــل چیــزی کــه نامــش از ســوی زن
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. 

ــزان  ــم چطــور میشــود از می ــم بدانی ــی بخواهی ــه طــور کل ــج؟؟؟ اگــر ب کــدام یــك از خشــونت رای
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 
ــد آزار  ــی مانن ــای جنس ــونت ه ــش خش ــرای کاه ــت و ب ــرده اس ــی ک ــی زن را قانون ــی و بدن روح
خیابانــی هــم اگرچــه قانــون مــی توانــد کارســاز باشــد، عــرف و فرهنــگ عمومــی مــردم مــی توانــد 

رونــد بهبــود ایــن وضعیــت را تســریع کنــد.



3- بــه نظــر شــما بهترین 
محــدود  بــرای  راهــکار 
از  درنهایــت  و  کــردن 
ــه  ــدن اینگون ــان برچی می
رایــج  هــای  خشــونت 

؟  چیســت

ــت.  ــه اس ــا را گرفت ــان خانواده ه ــور گریب ــه وف ــا و ب ــوارد توام ــار م ــن چه ــه ی ای ــن هم ــر م ــه نظ ب
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 تجربــه ی بیســت و پنــج ســاله و 
رابطــه ی صمیمــی بــا بانــوان بــا اطمینــان میتوانــم بگویــم کــه اکثریــت غریــب بــه اتفــاق زنــان مــا 
تحــت شــکنجه های شــدید روحــی و جســمی ، و آزارهــا و فشــارهای جنســی ، تحقیــر و تحمیقهــای 

اقتصــادی قــرار دارنــد.

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 
ــت  ــط امنی ــونتها، فق ــوع خش ــن ن ــج ای ــا تروی ــایند نیســت و ب ــچ برایشــان خوش ــی هی ــی خیابان درای
مــادران و خواهــران و همســران خــود را بــه خطــر مــی اندازنــد. از ســوی دیگــر نقــش دولتهــا بســیار 
ــه مزاحمتهــای  ــواع خشــونت و از جمل ــرای ان ــری ب ــررات ســفت و ســخت ت ــد مق مهــم اســت و بای
خیابانــی تصویــب و بــا جدیــت بــه اجــرا درآورد. همچنیــن بایــد ســازمانهای غیردولتــی حامــی حقــوق 
ــد و  ــت کنن ــه حمای ــده از خان ــده ش ــان ران ــزوم از زن ــورت ل ــد در ص ــا بتوانن ــوند ت ــت ش ــان تقوی زن
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.


