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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎراز :اﯾﺮﯾـﻨﮫ ﺧﺎن )دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋـﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ(

ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم !
ﮐﺎرزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ و ﻋـﻔـﻮ ﺑﻲ اﻟﻤﻠﻞ ) اﻣﻨﯿـﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ (  Amnesty Internationalدر ھـﺸـﺘﻢ ﻣﺎرچ 2004
رﺳـﻤﺎً آﻏﺎز ﺷـﺪ و ﻗـﺮار ﺷـﺪ ﮐﮫ دو ﺳـﺎل اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺪﯾـﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋـﻨﻮان " آﯾﺎ او را دﯾـﺪه اﯾﺪ؟
" از ﻃﺮف اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ ) ﺑﺨﺶ ھﻠـﻨﺪ ( ﺑﮫ ﻗﻠﻢ دو ﻧﻮﯾﺴـﯿﻨﺪه  Daan Bronkhorstو Ingrid
 Vledderاﻧﺘﺸـﺎر ﯾﺎﻓـﺘﮫ اﺳـﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺸـﮕﻔﺘﺎر آن ،ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﺎﻧﻢ اﯾﺮﯾـﻨﮫ ﺧﺎن )  (Irene Khanدﺑﯿﺮﮐﻞ
ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋـﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓـﺘﮫ اﺳـﺖ .ﺧﺎﻧﻢ اﯾﺮﯾﻨﮫ ﺧﺎن ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ زﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳـﻤﺖ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ
ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋـﻔـﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑـﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﺮاﺳـﺎس ﭘـﮋوھـﺶ ھﺎی ﮐﮫ در ﺣـﻮزه ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷـﻨﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺘﮫ ،ﭘﺪﯾﺪه
ای اﺳـﺖ ﺟﮭﺎﻧﮕﯿـﺮ ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن ھـﻤﮫ ﻻﯾﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﺪه ﻣﯿﺸـﻮد و ﺑـﺮ ﭘـﺎﯾـﮫ ﺳـﻨـﺪ ﭼﮭﺎرﻣﯿـﻦ ﮐﻨﻔـﺮاﻧﺲ
ﺣﻘـﻮق ﺑـﺸــﺮدر وﯾﻦ )" (1997ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟـﺴـﻢ و روان زﻧﺎن را ﻣﯽ آزارد و آزادی آﻧﮭﺎ را ﺗﺤـﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدان در اﻋﻤـﺎل ﺧـﺸـﻮﻧﺖ ﻧﻘـﺶ اﺻـﻠﯽ را دارﻧﺪ " .درﺳـﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳـﺖ ﮐﮫ ﺳـﺎزﻣﺎن ھـﺎی
ﺑـﯿـﻦ اﻟـﻤـﻠﻠﯽ ﺳـﺎل ھــــﺎی  2004و 2005را ﺑـﺮای ﻣﺒـﺎرزه ﻋـﻠﯿـﮫ ﺧـﺸـﻮﻧـﺖ در ﺑـﺮاﺑـﺮ زﻧــﺎن اﺧﺘﺼﺎص
دادﻧـﺪ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ ﺳـﻄﻮر در ﺷـﻤﺎره ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎھـﻨﺎﻣﮫ " ﻧﯽ" ﺑﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﭘﯿﺸـﮕﻔﺘﺎر ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﭘـﺮدازد و در
ﺷـﻤﺎره ھﺎی ﺑﻌـﺪی ﺑﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ آن ﺧﻮاھـﺪ ﭘـﺮداﺧﺖ.
ﭘﯿﺸـﮕﻔـﺘﺎر :از ﮐﺘﺎب

" آﯾﺎ او را دﯾﺪه اﯾﺪ؟ "
ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه :اﯾـﺮﯾﻨﮫ ﺧﺎن ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨـﻞ
زﻣﺎﻧﻲ ﮐﮫ ﻣﻦ در ﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸـﻢ ،در اﻧﺪﯾﺸـﮫ ام ﭼﮭﺮه ھﺎی زﻧﺎﻧﯽ ﺟﺎن
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ آﻧﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮده ،ﺑﮫ ﻗﺼﮫ ھﺎی آﻧﺎن ﮔﻮش داده ام .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻗﺼﮫ ھﺎ ﭼﻨﺎن

دردﻧﺎک و ﺗﮑﺎن دھـﻨﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎن اﺛـﺮ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
آﻧـﺮا از ﺧـﺎﻃـﺮ زدود.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﮫ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﭘﯿﻤﺎﻧﮭﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳـﯿﺎﺳـﺖ و
ﭘﺮاﺗﯿﮑﯽ ﮐﮫ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ارزﺷـﮭﺎ و ﻧﻮرم ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ،دﺳـﺖ زد .وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ
ﺧﺸـﻮﻧﺖ زﻧﺎن ﺧﻮد ﻧﻘـﺶ ﺗﻌـﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺟﺴـﺎرت ،ﭘﺸـﺘﮑﺎر و اﻋـﺘﻘﺎد ﺷـﺎن ﺑﮫ ﻋﮭـﺪه دارﻧــﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯿﺎورم دﺧﺘﺮ ﺷـﺎﻧﺰده ﺳـﺎﻟﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﺑﮫ اﺳـﻢ ﺟﻤﯿﻠﮫ ﮐﮫ ﻣﻦ اورا در ﺟﻮن  2003در زﻧﺪان
زﻧﺎن در ﮐﺎﺑﻞ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدم .زﻧﺪان از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺑﺪﮐﺎره ﮔﯽٍ ،ﻓﺮار از ھﻤﺴـﺮ ﻇﺎﻟﻢ و ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮد دﻟﺨﻮاه در ﺑﻨﺪ ﮐﺸـﯿﺪه ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘُـﺮ ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻤﯿﻠﮫ ھـﻨﻮز  15ﺳـﺎل داﺷـﺖ از ﻣﻨﺰل
ﭘـﺪری ﻓـﺮار داده ﺷـﺪه و ﺑﻌـﺪا ھﻢ ﺗﺤﺖ ﻓـﺸـﺎر ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺘﮫ ،ﺗﺎ ﺑﮫ ازدواج ﺗﻦ در دھـﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﮫ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮده ﺷـﮑﻨﺠﮫ ﺷـﺪه وﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺘﮫ ﺑﻮد .وی اﮐﻨﻮن ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ ﭘـﻮﻟﯿـﺲ ﺑﮫ ﺟﺮم آﻧﮑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﺷــﻮھــﺮ را رھــﺎ ﮐــﺮده و ﻓـﺮار ﮐـﺮده ﺑـﻮد ،ﺑـﺎزداﺷــﺖ ودر زﻧــﺪان ﺑﺴـﺮ ﻣﯽ ﺑــﺮد.
ﺟﻤﯿﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھـﺪ ﻧﺰد ﭘـﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﺮﮔﺮدد وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﺮﺳـﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﭘﺪرش او را ﺧﻮاھـﺪ ﮐﺸـﺖ زﯾﺮا وی ﺑﮫ ﻋـﻘـﯿﺪه ﭘﺪر ﻧﺎﻣﻮس ﺧﺎﻧﻮاده را ﻟﮑﮫ دار ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ .در 2003
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﮐﺮزی  20ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ زﻧﺎن را از زﻧﺪان رھﺎ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﭼﮭﺎر ﻧﻔـﺮ آﻧﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ
ازآزادی از زﻧﺪان ﺗﻮﺳـﻂ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﺸـﺎن ﺑﮫ ﻗـﺘـﻞ رﺳـﯿﺪﻧﺪ .ﻗـﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗـﺘـﻞ ھﺎی ﺑﮫ اﺻﻄﻼح
ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﺳـﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﺎﭘـﺪﯾﺪ ﺷـﺪﻧــﺪ.
در ﮔﻮﻣﺎ ﺟﻤﮭﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺎﻧﮕﻮ ﻣﻦ ﻓﺮاﻧﺴـﯿﻦ ﻣﻌـﻠﻢ  28ﺳـﺎﻟﮫ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴـﻮی را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدم.
وی ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫء ﮔﺮوﭘﮭﺎی ﻣﺴـﻠﺢ ﻧﺨﺴـﺖ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﺳـﭙﺲ ﺗﺠﺎوز ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺪون آﻧﮑﮫ اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻣﻮرد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﺧﻮاﺳـﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .وی درﻣﻨﺰل و ﻣﺤﻠﯽ ﻧﮕﮫ داری ﻣﯿﺸـﺪ ﮐﮫ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳـﺎﻟﯿﺎن
ﺟﻨﮓ ﺑﺎرھﺎ دﺳـﺖ ﺑﮫ دﺳـﺖ ﮔﺮوﭘﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴـﻠﺢ ﮔﺸـﺘﮫ ﺑﻮد .از آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺷـﻮھــﺮ ﻓﺮاﻧﺴـﯿﻦ از
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ وی ﺳـﺮ ﺑﺎز زده ﺑﻮد زﯾﺮا وی زن ﺑﺪﮐﺎره وﺑﺪﻧﺎم ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯿﺸـﺪ .دﺧﺘﺮ ده ﺳـﺎﻟﮫ وی از او
ﭘـﺮﺳـﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ آﯾﺎ وی از اﯾـﺪز ﺧﻮاھـﺪ ﻣﺮد؟ ﻓﺮاﻧﺴـﯿﻦ ﻣﯿﺘﺮﺳـﯿﺪ اﯾـﺪز را ﺑﮫ ﺳـﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎ
ھﺮاس از اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﺑـﮫ ﺗﺤﻘـﯿـﻖ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺮض ﺗﻦ ﻧـﺪاده ﺑـﻮد.
زﻣﺎن دﯾﺪار از ﮔﻮﻣﺎ و ﺑﻮﻧﯿﺎ در ﮐﺎﻧﮕﻮی ﺷـﺮﻗﯽ ﻣﻦ ده ھﺎ دﺧﺘﺮ و زن ﺟﻮان را ﺑﺮﺧﻮردم ﮐﮫ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﻢ
آﮔﺎھﯽ از اﺳـﺘﺮاﺗﯿـﮋي ھﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ آﻧﺎن دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﭼﮭﺎر ﺳـﺎل داﺷـﺖ .آﻧﺎن از راه ھﺎی دور ﺑﺮای دﯾـﺪار و ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﮫ ﮔﺬﺷـﺘﮫ اﺳـﺖ؟ ﺗﺎ ﺗﻮ داﺳـﺘﺎن ﻣﺎ را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان
ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﺎﯾﯽ و درﻧﺘﯿﺠﮫ در آﯾﻨﺪه ﺟﻠﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮادث دردﻧﺎک ﮔﺮﻓـﺘﮫ ﺷـﺪه ﺑﺘﻮاﻧـﺪ.

در ﻣﺎه اﮐﺘﻮﺑﺮ  2002ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ آﻏﺎز ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﻣﺎل ﺷـﺪن ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ
در روﺳـﯿﮫ ،ژورﻧﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻗﺼﮫ ﻣﯿﮑﺮد در ﺷـﺎﻣﯽ ﮐﮫ وی ﺑﮫ ﻣﻨﺰل ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺸـﺘﮫ ،ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﺷـﻮد در
ﻓﺎﺻﻠﮫ دور ﻣﺮدی زﻧﯽ را ﻟﺖ وﮐﻮب ﻣﯿﮑﻨﺪ .وی ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮده ﻣﺴـﺌﻠﮫ را ﺑﮫ
اﻃﻼع ﻣﯿﺮﺳـﺎﻧﺪ .ﻣﺎﻣﻮر ﭘﻠﯿﺲ ﺑﮫ ﺳـﻤﺖ آدرس داده ﺷـﺪه ﻣﯿﺮود .و ﭘﺲ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺧﻮﻧﺴـﺮد ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد و
اﻇﮭﺎر ﻣﯿﺪارد " :ﭘﺮاﺑﻠﻤﯽ ﻧﯿﺴـﺖ .آن ﻣﺮد زن دﯾﮕﺮی را ﻟـﺖ وﮐـﻮب ﻧﻤﯽ ﮐـﺮد .اﯾـﻦ زن ﺧـﻮدش ﺑــﻮد".
ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ اﯾﻦ داﺳـﺘﺎن واﻗﻌﺄ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳـﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ وﻟﯽ اﯾﻦ را ﺑﻄﻮر دﻗـﯿﻖ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﮫ در روﺳـﯿﮫ
ﺳـﺎﻻﻧﮫ ﺑﯿـﺶ از  14000زن در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺷـﻮھـﺮان ﺷـﺎن و ﯾﺎ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺸـﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
زﻧﺪﮔﯽ را از دﺳـﺖ ﻣﯿﺪھـﻨــﺪ.
اﯾﻦ را ﺑﮫ ﯾﻘـﯿـﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ھـﺮ دو دﻗﯿﻘﮫ زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ وﺗﺸـﺪد ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﮫ
ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻤﮑﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻋﺎﺟﻞ زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧﺪ .در اﯾﺎﻻت ﻣﺘـﺤـﺪه اﻣـﺮﯾﮑﺎ از ھـﺮ ﺳـﮫ زن
ﯾﮑﯽ آن ﻣﻮرد ﺗﮭـﺪﯾـﺪ ﺟـﻨﺴﯽ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓـﺘـﮫ اﺳـﺖ .در ﻓﺮاﻧﺴـﮫ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻻﻧﮫ  25.000ﻣـﻮرد
ﺗﺠـﺎوز ﺟـﻨﺴﯽ ﺑـﮫ وﻗـﻮع ﻣﯽ ﭘــﯿـﻮﻧـﺪد ﮐﮫ ﻓﻘﻂ  8.000ﻣﻮرد آن رﺳـﻤﺎً ﮔﺰارش و ﺛﺒﺖ ﻣﯿﮕﺮدد.
اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﭼﮫ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷـﺘﮫ ﺑﺎﺷـﺪ؟ در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸـﻮرھﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺳـﯿﺎﺳـﺖ و
ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﭼﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺗﻌﺒﯿﺾ آﻣﯿﺰ اﻧﺪ ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ آن از ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﺳـﯿﺎﺳﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﮏ دﺳـﺖ ﺟﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸـﻮد .ﺑﺴـﯿﺎری از اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺎت
ﭼﻨﺎن ﺳـﺮ ﺧﻮد را در رﯾﮓ ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﭼﺸـﻢ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺑﻨﺪدﻧﺪ ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﺷـﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﮫ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘـﯿـﻮﻧﺪد .در ﺑﺴـﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻘـﺶ ﺳـﻨﺘﯽ از
ﻗـﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷــﺪه ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺳـﻠﻄﮫ ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن اﺳــﺖ.
در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ازاﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ رھـﺒﺮان ﻣﺬھـﺒﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﮭﺎ ،ﺳـﻨﻦ و روﺷـﮭﺎﯾﯽ را ﻣﺘﺪاول ﻣﯿﺴـﺎزﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ آن زﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﻓـﺮﻣﺎن ﻧﮕﮫ داﺷـﺘﮫ و ﺑﮫ آﻧﺎن ﺗﻌﺒﯿﺾ روا دارﻧﺪ .زﻧﯽ در ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن ﺑﻨﺎم ﻧﺎﻣﻮس
ﺑﮫ ﻗـﺘـﻞ ﻣﯽ رﺳـﺪ ،زن دﯾﮕﺮی در اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺣﻖ ﺗﻮﻟﺪ و ﺗﮑـﺜـﺮ را ﺑﺨﺎﻃـﺮ ﻣﺬھـﺐ از دﺳـﺖ ﻣﯿـﺪھــﺪ ،و آن
دﯾﮕــﺮی در ﮐـﺸـﻮر ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺨـﺎﻃـﺮ ﻋـﺪم ﻣـﺮاﻋـﺎت ﻋـﻨﻌـﻨﺎت ﻣﻌـﯿـﻮب ﻣﯿﮕــﺮدد.
در ﺑﺴـﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﻓـﻘـﺮ زﻧﺎن را زﻧﺪاﻧﯽ داﯾﺮه ﺷـﯿﻄﺎﻧﯽ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺳـﺎﺧﺘﮫ اﺳـﺖ .و زﻧﺎن ﻧﮕﻮن
ﺑﺨﺖ ﻓﺮودﺳـﺖ ﭼﻨﺎن ﺑﯽ ﭘـﻨﺎه در ﻣﻌﺮض اﺷـﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،ﮐﮫ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﺗﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺎت ،در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺘﮭﺎ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات در ﻣﺤﻼت ﮐﺎر و ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺗﺸـﻮﯾﺶ اﺑﺮاز ﻣﯿﺪارﻧﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴـﺒﺖ
ﻓـﻘـﺮ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻧﯿـﺰ اﺑﺮاز ﺗﺸـﻮﯾﺶ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .زﻧﺎن  66در ﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳـﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ و  50در

ﺻﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ ﺟﮭﺎن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ﻋﻮض ﯾﮏ در ﺻﺪ درآﻣﺪ در ﺳـﻄﺢ
ﺟﮭﺎن ﺑﮫ آﻧﺎن ﺗﻌـﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ در ﺻﺪ ﺗﻤﺎم ﺳـﺮﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ.
ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﻗﺒﻞ ازھﻤﮫ از ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﺟﺎﺑﺮاﻧﮫ و ذھﻨﯿﺘﮭﺎی ﻗﺒﻼ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ،از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﮭﺎ،
ﻋﺪم ﮐﯿﻔﺮ ﺧﻮاھﯽ وﺣﻖ ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺒﻮدن در ﻣﻮرد زﻧﺎن آب ﻣﯽ ﺧﻮرد .وﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد و ﻋﺪم
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺳـﯿﺎﺳـﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاھـﺶ ﯾﺎ آرزوی ﺟﺪی را در ﻣﻮرد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﻧﻤﺎ
ﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺸـﺪﯾﺪ ﻣﯿﮕﺮد .ﭼﮫ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد؟ ﺑﺎ وﺻﻒ ﺗﻤﺎم آﻻم و ﻣﺎﯾﻮﺳـﯿﺘﮭﺎی
ﮐﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺑﺎﺧﻮد ھﻤﺮاه دارد ،ﻃﯽ ده ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﮫ دو اﻧﮑﺸـﺎف اﻣﯿﺪوارﮔﻨﻨﺪه ،ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪ اﺳــﺖ:
اﻧﮑﺸـﺎف اول :ﺑﮫ ﺷـﯿﻮه ھﺎی ﮐﮫ زﻧﺎن ﺧﻮد را ﺗﺠﮭـﯿـﺰ و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸـﻮد .در
ﻗـﺪم اول در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ از ﺳـﻌﯽ و ﺗﻼش ﺧﻮد زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮن ﺑﻮد ﮐﮫ دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه داده ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد ﮐﮫ
ﭘـﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی و ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷـﺘﮫ در ﺧﻔﺎ وﺑﻄﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ ،اﻧﺠﺎم ﺑﭙـﺬﯾـﺮد .در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻢ
ﺳـﻠﻄﺎﻧﮫ ﭼﻮدری را در ﺑﻨﮕﻠﮫ دﯾﺶ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ اﻧﺪﯾﺸـﮫ ﮐﮫ آﻣﻮزش ﺣﻘﻮق ﺑﺮای زن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﯿﺴـﺖ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮد.
ﺧﺎﻧﻢ ﭼﻮدری ﻣﺒﺎرزه در ﺑﺮاﺑﺮ رﺳـﻮم و اﺧﺘﻨﺎق رھـﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دادﮔﺎه وﻣﺤﺎﮐﻢ ﭘﯿﺸـﺒﺮد و
ﺑﺮﻧﺪه ﺷـﺪ .وی اﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮی زﻧﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳــﺖ.
ﭘﺮوژه آﻣﻮزش ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ در ﺳـﻨﯿﮕﺎل را ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺮای روﺳـﺘﺎھﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،در ﻧﻈﺮﻣﺠﺴـﻢ
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .در اﯾﻦ ﭘـﺮوژه زﻧﺎن ،ﻣﺮدان و رھـﺒﺮان ﻣﺬھـﺒﯽ و ﻗـﺒـﺎﺋـﻞ ﺑـﺎﯾـﺪ ﻣﺸـﺘﺮﮐﺎً درک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﮫ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﺑﺮای آﻧﺎن ﭼﮫ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ دارد؟ اﯾﻦ ﭘـﺮوژه ﺑﺮق آﺳـﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﮫ ﭘـﯿـﺮوز ﮔـﺮدﯾـﺪ و ﺳـﺮ از
ﺟـﺸـﻨﻮاره ای ﺑـﺪر ﮐـﺮد ﮐـﮫ در آن  80.000اﻧﺴـﺎن ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺪﯾﺸـﮫ ﺗﺤﻘـﯿﺮزن را ﺷـﻌـﺎر ﻣﯽ دادﻧـﺪ.
اﻧﮑﺸـﺎف دوم :ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸـﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﮫ ﺗﺸـﺪد وﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﯾﮏ ﭘﺮاﺑﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮی
ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﮫ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻧﮫ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽٍ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﯾﮏ
ﻣﺴـﺎﻟﮫ اي دارای اھﻤﯿﺖ ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺘﮭﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴـﺌﻮل ﺑﮫ آن ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺒﺬول ﺑﺪارﻧﺪ ،ﺷـﻨﺎﺧﺘﮫ
ﺷـﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ اﻣﺮ اﻧﮑﺸـﺎف ﻧﻮرم ھﺎ وﭘـﺮاﺗﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﮫ در ﺗﺤﺖ آن ﺗﺠﺎوز
ﺟﻨﺴﯽ در زﻣﺎن در ﮔﯿـﺮﯾﮭﺎ و ﺗﺼﺎدﻣﺎت ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻨﮕﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺸـﺮﯾﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﮫ
ﺷـﺪ و ﻗﺒﻞ از ھﻤﮫ وﻇﺎﯾﻒ دﻗﯿﻖ دوﻟﺘﮭﺎ در ﻣﻮرد ﮔﺴـﺘﺮش و دﻓﺎع از ﻣﻨﺸـﻮر ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻮرد
ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮی زﻧﺎن ﻣﺸـﺨﺺ ﺗـﺮ ﮔـﺮدﯾـﺪ .و در ﻋـﯿـﻦ ﺣـﺎل اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﻣـﻮﺟـﺐ اﻧﮑﺸـﺎف ﻣﮑﺎﻧﯿـﺰﻣﯽ
ﮔـﺮدﯾـﺪ ﮐﮫ دوﻟﺘﮭـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن راه ﻃﯽ ﺷـﺪه را ﮐـﮫ از آن ﺟﻮاﺑـﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺑـﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار داده
ﺑـﺘـﻮاﻧـﻨـــﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺎز اﺳـﺖ ﮐﮫ :ﺗﻐـﯿـﯿـﺮات واﻗﻌﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴـﯿـﺎری از ﻣﺮدم ﺟﻨﺒﮫ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺨـﻮد ﺑﮕـﯿـﺮد .ﺑـﺮای
رﺳــﯿـﺪن ﺑــﮫ اﯾـﻦ ھــﺪف اﺳــﺖ ﮐــﮫ ﺳــﺎزﻣـﺎن ﻋـﻔـﻮ ﺑـﯿـﻦ اﻟﻤـﻠـﻞ ) اﻣﻨﯿﺴﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ ( ﮐﺎرزار ﭘـﺎﯾـﺎن

دادن ﺑـﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋـﻠﯿـﮫ زﻧﺎن را ﺑـﺮﭘـﺎ داﺷـﺘـﮫ اﺳـﺖ .ﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺎرزار رھـﺒﺮان ،ﺳـﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و
اﻓـﺮاد ﺟـﺪاﮔﺎﻧـﮫ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗـﺮار داده از آﻧﺎن ﻣﯽ ﻃﻠﺒﯿﻢ ﺗـﺎ در اﯾﻦ اﻣـﺮ ھـﻤﮕﺎم ﺷــﻮﻧـﺪ و ﯾـﺎری رﺳــﺎﻧـﻨـﺪ:
ﺗـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﮫ ﻣﻨﺸـﻮر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﮐﮫ در آن ﺣﻘـﻮق ھـﻤـﮫ ﯾﮑـﺴــﺎن در ﻧـﻈـﺮ ﮔـﺮﻓـﺘـﮫ ﺷــﺪه اﺳـﺖ،
ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑـﮫ واﻗﻌـﯿﺖ ﻣﺒـﺪل ﮔــﺮدد.
" ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺸـﮕﻔـﺘﺎر"
ﻗﺴـﻤﺖ دوم

ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن
ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﮑﺎن دھـﻨﺪه ﺣﺎوی از ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﻣﻮرد زﻧﺎن در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮﺧﻮرد :در ﺣﺮﻓﮭﺎی
ﺷـﺎھﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﻮﮔﻮﺳـﻼوﯾﺎ ،در ﮔﺰارش ھﺎ درﻣﻮرد زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﺟﻤﮭﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺎﻧﮕﻮ ،در ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺗﺸـﻮﯾﺶ ھﺎی رواﻧﯽ ،در
ﮔﺰارش ھﺎی دادﮔﺎه ھﺎ در ھﻠﻨﺪ ،در ﺧﺒﺮھﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷـﺪه از ﮐﻤﭗ ھﺎی ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن ،در ﮔﺰارش ھﺎی
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ھﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻗﺒﻞ از ھﻤﮫ در ﮔﺰارش ھﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ.
0ــ اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ در زﯾﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﺴـﺖ از ﮔﺰارش ھﺎی ﺑﺎﻻ را در ﺗﮑﺮار ﺷـﻮﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ اﺷـﮑﺎل
ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن اراﯾﮫ ﻣﯽ دارد:
زﻧﺎن ﺑﮫ ﭘﯿﻤﺎﻧﮫ ای ﺑﺰرگ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن درﺟﮫ اول ﺧﺸـﻮﻧﺖ ) ﺑﻮﯾﮋه ﺧﺸـﻮﻧﺖ از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴـﯿﺖ (
ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزداﺷـﺖ ،ﯾﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ در ادارات و ﭘﺴـﺖ ھﺎی ﭘﻠﯿﺲ و زﻧﺪان ھﺎ اﻧــﺪ.
ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ زﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻄﻮر آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﺑﺨﺸﯽ از اﺳـﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺟﻨﮕﯽ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھــﺪ.
زﻧﺎن ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ دوﻟﺖ ھﺎ و ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎت اﺣﮑﺎم در ﺑﺎره ﺟﺎﻣﮫ و ﺗﻦ ﭘـﻮش و ﯾﺎ
رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺸـﺪت ﻣﺠﺎزات ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ.
دﺧﺘﺮان ﺟﻮان و زﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ﻟﮑﮫ دار ﻧﻤﻮدن ﻧﺎم ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻮس ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺳـﺘﻢ و آزار
ﺟﺴـﻤﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺻﺪﻣﮫ ای ﻓﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﯿﻮب ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗـﺘـﻞ ﻣﯿﺮﺳــﻨﺪ،
ﺳـﺎﻻﻧﮫ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺧﺘﻨﮫ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.

زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎرت ) ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﻗﺎﭼﺎق ( اﻧﺴـﺎن اﻧﺪ .ﺗﺠﺎرت اﻧﺴـﺎن ﮐﮫ درآ ن ﻣﯿﺎن ﻗﺎﭼﺎق زﻧﺎن
ﭘﺲ از ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺳـﻼح از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه درآﻣﺪ ﺑﺰرگ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺳـﺎزﻣﺎن داده
ﺷـﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﺷـﻤﺎر ﻣﯿﺮود.
ﻋﺪه ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷـﻤﺎر زﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن از ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ،ﺳـﺮان ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ
ﻧـﮋاد ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ درد و رﻧﺞ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده و ھﻤﺴـﺮان ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺪ.
در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﺑﺪون ﻣﺠﺎزات ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﺎﺳـﻒ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد
ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺟﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷـﻮﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻨﺪاﺷـﺘﮫ ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ.
ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ،اﺟﺘﻤﺎع و دوﻟﺖ ھﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯿﮕﺮدد ) ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮن و ﻇﺎﺑﻄﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﺗﻮﺳـﻂ دوﻟﺖ ھﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ  .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ھﺎ ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد و اﺟﺎزه داده ﻣﯿﺸـﻮد ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻦ وﺿﻌـﯿﺖ
ﺧﻮد در ﺷـﮑﻞ دادن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳـﯿﺴـﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺟﻮ ﺗﺒﻌـﯿﺾ آﻣﯿﺰ اﯾﮑﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن در آن ﺟﻮاﻧﮫ
زده و رﺷـﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﮕﺮدد.
ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن در اﺷـﮑﺎل ﻣﺘﻨﻮع زﯾﺮﯾﻦ ﺗﺒﺎرز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾــﺪ:
ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ (*) :در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ اﺷـﮑﺎل زﯾﺮﯾﻦ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ :ﻗﺘﻞ )
از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﮭﯿﺰﯾﮫ ،ﺑﺎرداری ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﻧﻮﻋﯿﺖ ﮐﻮدک (؛ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻓﺰﯾﮑﯽ ﮐﮫ در اﺷـﮑﺎل ﺧﺸـﻮﻧﺖ
ﺟﻨﺴـﯽ و ﺗﺠﺎوز ﻇﺎھﺮ ﻣﯿﮕﺮدد؛ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺑﮫ ھﺪف ﺟﺮﯾﺤﮫ دار ﻧﻤﻮدن اﺣﺴـﺎﺳـﺎت زن در اﺷـﮑﺎل ﺗﮭﺪﯾﺪ
ﮐﺮدن و ﺑﯽ ارزش و ﺑﯽ ﻣﻘﺪار ﺟﻠﻮه دادن زن؛ ﻣﺎﻧﻊ ﺷـﺪن از دﺳـﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻏـﺬا و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷـﺘﯽ؛
اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ زن در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ آﻣﻮزش ،ﮐﺎر؛ اﻋﻤﺎل ﻓﺸـﺎر ﺗﺎ ﺳـﺮﺣﺪ ﻣﺤﺮوم ﺳـﺎﺧﺘﻦ از دﺳـﺖ
ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻏﯿﺮه ) .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﻋﺎم ﺗﺮﯾﻦ اﺷـﮑﺎل ﺧﺸـﻮﻧﺖ اﺳـﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﺷـﮑﺎل
ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﮐﺸـﻮر ھﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد ،در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳـﺖ .م.( .
ﺧﺸـﻮﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن در اﺷـﮑﺎل ﺳـﻮزاﻧﯿﺪن زﻧﺎن ﭘﺲ ﻓﻮت ﺷـﻮھﺮان؛ ﻗﺘﻞ ھﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ؛
ﺳـﻮزاﻧﯿﺪن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺪرت ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ و ﻓﺎل ﺑﯿﻨﯽ دارﻧﺪ؛ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ اﺷـﮑﺎل
ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻧﺮا ﻣﺠﺎز ﻣﯿﺸـﻤﺎرد ،ﺗﺒﺎرز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺧﺘﻨﮫ دﺧﺘﺮان ﺧﻮرد ﺳـﺎل؛ ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش زﻧﺎن؛ وادار ﺳـﺎﺧﺘﻦ زﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ؛ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﺮس و ﺧﻮف در ﻋﺮﺻﮫ ﮐﺎر و ﻣﻮارد
ﺑﯿﺸـﻤﺎر دﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑــﺮد.

ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ھﺎ :اﯾﻦ ﻧﻤﻮد ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در اﺷـﮑﺎل ﺧﻨﺜﯽ ﺳـﺎزی و ﺳـﻘﻂ
ﺟﻨﯿﻦ اﺟﺒﺎری؛ اﻏﻤﺎز ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺮدم و اﺷـﺨﺎص در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳـﺎﯾﺮﯾﻦ ) ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺬھﺐ،
اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژی ھﺎی ﺳـﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺮﺗﺮی ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ و ﻗﺒﯿﻠﻮی .م ( ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ھﺎ ) ﺷـﺎﻣﻞ
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ( ﻣﯿﮕﺮدد ،ﺗﻮﺳـﻂ دوﻟﺘﮭﺎ؛ ﺷـﮑﻨﺠﮫ و ﺗﻌﺬﯾﺐ زﻧﺎن در زﻧﺪان ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از
ﻓﺠﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﺷـﮑﺎل ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺑﮫ ﺣﺴـﺎب ﻣﻲ رود ،ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮫ ﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﺷـﻤﺎر ﻣﯿﺮود.
ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن در وﺿﻌـﯿﺖ ﺟﻨﮕﯽ و ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﮐﺘﮫ ﮔﻮری ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ و ﺑﺮﺧﻮرد ھﺎی ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﮫ ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸـﻮﻧﺖ ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﯿﮫ
زﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ ھﺪف ﺗﺤﺪﯾﺪ و ﺗﺨﻮﯾﻒ وھﻢ ﺻﺪﻣﮫ زدن و ﻣﺠﺎزات دﺳـﺘﮫء ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳــﺖ  .ﯾﻌـﻨﯽ
ﺑﺨﺸﯽ از اﺳـﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺟﻨﮕﯽ ﻃﺮف ھﺎی در ﮔﯿﺮ ﺑﮫ ﺣﺴـﺎب ﻣﯽ آﯾﯿﺪ.
از ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ ﺣﯿﺚ وﺳـﯿﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻔﯿﮫ ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸـﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
در ﻋﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ھﺎی ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﮫ از ﺑﺎردار ﺳـﺎﺧﺘﻦ اﺟﺒﺎری و وادار ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ اﺟﺒﺎری ﺑﮫ ﺣﯿﺚ
وﺳـﯿﻠﮫ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﺟﻨﮓ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸـﻮد.
ھﺸـﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن درﮔﯿﺮﯾﮭﺎ و روﯾﺎروﺋﯽ ھﺎی ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﮫء ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺷـﮭﺮوﻧﺪان ﻏﯿﺮ ﻣﺴـﻠﺢ
ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آﻧﺮا ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھـﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺳـﺎزﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺟﻨﮓ ھﺎ ﻋﺪه ای ﺑﻲ ﺷـﻤﺎر ﻣﺮدم ﺳـﺮ
زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺗﺮک ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﺠﺎ ﺷـﺪﮔﺎن و ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن ھﺸـﺘﺎد در ﺻﺪ
را زﻧﺎن ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .زﻧﺎن ﭘﻨﺎھﺠﻮ ﺑﺎ ﺗﺮک ﻣﺤﻞ و روﺳـﺘﺎی ﺧﻮﯾﺶ آﺳـﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه را ﻣﯽ
ﺳـﺎزﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ای را ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﮐﻤﭗ ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن در ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ ﮐﮫ ﺑﯿﺴـﺖ و ﺷـﺶ در
ﺻﺪ آﻧﺮا زﻧﺎن ﺑﻮرﻧﺪی ﺳـﺎﮐﻦ در آن ﻣﯽ ﺳـﺎزﻧﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻠﻞ در  1978روز  8ﻣﺎرچ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﮫ رﺳـﻤﯿﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺖ و اﻋﻼم
داﺷـﺖ .اﯾﻦ روز ﺧﯿﻠﯽ ﻗـﺒـﻞ در ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ زﻧﺎن در ﮐﻮﭘﻨﮭﺎگ در ﺳـﺎل  1910اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪه ﺑـﻮد.
در آﻏﺎز ﺷـﻌﺎر ﺣﻖ رای ﺑﺮای زﻧﺎن در اﯾﻦ روز ﭘـﯿﻮﺳـﺘﮫ ﺟﺎی ﻣﺮﮐﺰی را اﺣﺮاز ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﻌﺪاً ﺗﻮﺟﮫ
ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﮫ ﺳـﺎﯾﺮ اﺷـﮑﺎل ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدﯾﺪه .ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ
ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در راس اﺟﻨﺪای ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺬل ﺗﻮﺟﮫ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن " روز " دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ .در
ﺳـﺎل  1981ﺟﻠﺴـﮫ ﻓﻤﻨﯿﺴـﺖ ھﺎی ﺣﻮزه اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﮐﺎراﺑﯿﻦ روز  25ﻧﻮاﻣﺒﺮ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان روز
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن اﻋﻼم داﺷـﺖ .اﯾﻦ روز ﺑﺮای ارزش ﮔﺬاری ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮه ای ﺧﻮاھﺮان
ﻣﯿﺮاﺑﺎل

Mirabalﮐﮫ در ﺳـﺎل  1960ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ ﮔﺮوه اﻣﻨﯿﺘﯽ Trujilloدر ﺟﻤﮭﻮری دوﻣﻨﯿﮑﯿﻦ ﺑﮫ

ھﻼﮐﺖ رﺳـﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺴﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻠﻞ در ﺳـﺎل  1999ﺗﺎرﯾﺦ  25ﻧﻮاﻣﺒﺮ را روز ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدن ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﻣﺴﻤﯽ ﻧﻤﻮد.
در اﻋﻼﻣﯿﮫ  1993ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد " رﻓﻊ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن " ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ زﯾﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺑﺮ ﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ:
ھﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻦ ﮐﮫ ﺑﺮ " ﺟﻨﺪر " ) ﺟﻨﺴـﯿﺖ ( اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﻣﻨﺘﺞ ﺑﮫ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺴﻤﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ و ﯾﺎ
رواﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ درد و رﻧﺞ زﻧﺎن ﮔﺮدد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺗﮭﺪﯾﺪ وﺳـﯿﻠﮫ اﻋﻤﺎل ﺧﺸـﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ،ﻓﺸـﺎر ﯾﺎ ﻇﺎھﺮًا
اﺧﺘﯿﺎری وﻟﯽ در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺳﻠﺐ آزادی و اﺧﺘﯿﺎر زن وﻟﻮ در ﺧﻔﺎ و ﯾﺎ در ﻣﻼ ﻋﺎم واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷـﻮد ،ﺧﺸـﻮﻧﺖ
ﻧﺎم دارد.
اداﻣﮫ دارد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)*( ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ھﻨﺪ از ﺳـﺎل  1961ﺟﮭﯿﺰﯾﮫ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮع اﺳـﺖ وﻟﯽ در اﮐﺜﺮ دھﺎت
اﮔﺮ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻧﻮاده داﻣﺎد ﺟﮭﯿﺰﯾﮫ ﻋﺮوس ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻋﺮوس را ﺑﮑﺸـﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ داﻣﺎد
اﺟﺎزه ﻣﯽ داد ﺗﺎ از ﺟﮭﯿﺰﯾﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷـﻮد.
ﺑﺎردار داري ھﺎی ﻧﺎ ﻣﺸـﺮوع ﮐﮫ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺠﺎوز ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ ﺑﺮ زﻧﺎن
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯿﮕﺮدد ،ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان و ھﻢ زﻧﺎن ﺷـﻮھـﺮ دار ﻣﯿﮕـﺮدد.
ﻧﻮﻋﯿﺖ ﮐﻮدک ) در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺗﻮﻟﺪ دﺧﺘﺮ ( در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺴـﺮ ھﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ زن
ﻣﯿﮕـﺮدد.
اداﻣﮫ دارد

ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم

زﻧﺎن و ﻣﺮدان
ھﻤﮫ اﻋﻼﻣﯿﮫ ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺴـﺎوی دو ﺟﻨﺲ زن و ﻣﺮد آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ در ﺑﺴـﯿﺎری
از ﮐﺸﻮرھﺎ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﺗﺴـﺎوی ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﮫ اﻣﺮ روزﻣﺮه و ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ.

در ﺷـﻤﺎری از ﮐﺸـﻮر ھﺎ زﻧﺎن ﺗﺎ ھﻨﻮز از ﺣﻖ رای ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺑﺴـﯿﺎری از ﮔﺰارش
ھﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻠﻞ رﻓﺘﺎر ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻧﺎﺟﻮر ﮐﮫ ﺑﻄﻮر ﮔﺴـﺘﺮده ﺑﺮ زﻧﺎن اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺘﻨﮫ ﮐﺮدن،
ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ و وادار ﺳـﺎﺧﺘﻦ زﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﻧﺪ ﮐﮫ ﺷـﺪﯾﺪاً ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ.
در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ھﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ده ﺳـﺎل ﻗﺒﻞ ﻗﺴـﻤﺎً آﮔﺎھﯽ ھﺎی ﭘﺨﺶ ﺷـﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﮔﺎھﯽ داﺷـﺘﯿﻢ ﮐﮫ
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ در ھﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد و دوﻟﺖ ھﻠﻨﺪ ھﻢ ﺑﺎ ﻗﻮت ﻻزم در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ
ﭘﺮدازد .در ﮔﺬﺷـﺘﮫ ﻧﮫ ﭼﻨﺪان دور ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای روﻧﺪا ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ﮐﮫ در آن
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز دﺳـﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ زﻧﺎن ﻗﻀﺎوت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .وﻟﯽ
روﺷـﻦ اﺳـﺖ ﮐﮫ ﺳـﺎﻟﯿﺎن زﯾﺎدی را در ﺑﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸـﻮر ھﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ھﺎی ﺑﮫ ﻣﯿﺎن
آﯾﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮارد ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ اﻗﺎﻣﮫ دﻋﻮا ﮐﻨﻨﺪ.

واژه ) ﺟﻨﺪر  ( Genderﯾﺎ ) ﺟﻨﺴـﯿﺖ (  /ﮐﮫ در ھﻠﻨﺪی ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺪون ﺑﺮﮔﺮدان از زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ ﻣﻮرد
اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ھﺎی اﺳـﺖ ﮐﮫ آﻧﺮا زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آورده
اﺳـﺖ /.واژه  Geslachtﯾﺎ ) ﺟﻨﺲ ( ﺑﻄﻮر ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ را ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان
ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﯽ ﺳـﺎزد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺟﻨﺪر ﯾﺎ ﺟﻨﺴـﯿﺖ ) (genderدر ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﮫ ﺗﻤﺎم اﯾﺪه ھﺎی ﺗﯿﭙﯿﮏ زﻧﺎﻧﮫ
و ﻣﺮداﻧﮫ اﺷـﺎره دارد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺟﻨﺴـﯿﺘﯽ ﮐﺎر ﯾﺎ " ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﻘـﺶ " ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و
ﻣﺮدان ﺣﮑﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدان در ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل ﺑﮫ ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷـﺘﮫ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ زﻧﺎن در ﻣﻨﺰل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و از ﮐﻮدﮐﺎن و ﺷـﻮھﺮ ﻣﻮاﻇﺒﺖ
ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣﯿﺪھﺪ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﮑﮫ در آن ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﮫ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴـﯿﺖ ﯾﺎ
 Genderrollenاﺳـﺘﻮار ﺑﺎﺷـﺪ ،زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای ﺳـﺘﻢ و آزار ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدد.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ :ﺳـﻔﺎرش ھﺎﯾﮑﮫ ﺷـﺮﮐﺖ ھﺎی " ﻋﺮوس ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ ﭘﺴـﺖ " در ﻣﻮرد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ھﺎ )زﻧﺎن( ،از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴـﺖ در ﻓﻠﯿﭙﯿﻦ اراﯾﮫ ﻣﯿﺪھﻨﺪ ،ﭘﯿﺎم ﺧﯿﻠﯽ روﺷـﻦ دارﻧﺪ .آﻧﺎن در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ ﻣﺸـﺨﺼﮫ ھﺎی ﺟﺴـﻤﯽ اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﮑﮫ در ﺑﺎره ﮐﺎﻻ ھﺎی ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻤﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ آﻧﺎن ھﺰﯾﻨﮫ
زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻧﻤﯽ دارﻧﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ ،در اﻧﺰوا و در ﻋﻘﺐ درھﺎی ﺑﺴـﺘﮫ
ﻧﮕﮫ داﺷـﺘﮫ ﺷـﺪه و ﻣﻮرد ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺮدان ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ای اﺑﺰار ﺷـﺨﺼﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده و
آﻧﺎن را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺳـﺮﻧﻮﺷـﺖ ﺣﻘﯿﺮ ،ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﺎن ﻏﺎﻟﺒﺄ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎزل ﺗﺮ در

ﮐﺸﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ و آزار ﺑﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﮫ
ﺳﮭﻮﻟﺖ ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﮑﺮده و ﮔﺰارش از ﺑﺮﺧﻮرد ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﻤﯿﺪھﻨﺪ.

در زﻣﯿﻨﮫ ای ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮی ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان دﯾﺪه ﻣﯿﺸـﻮد و در
ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﻻت اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﻧﯿﻢ رﺳـﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﮫ :در ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ اﻓﺮاد ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﺸـﻮر ﺷـﺎن را
ﺗﺮک ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن وﺟﻮد دارد و ﯾﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن آﻧﺎن ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار دارﻧﺪ و
ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت آﻧﺎن ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺳـﺮاﺳـﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ
ﻧﻈﺮ ﻧﯿﻢ رﺳـﺪ ) .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﯽ ﺟﺎ ﺷـﺪه ﮔﺎن داﺧﻠﯽ ھﻤﻮاره ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ ( .ھﺮﭼﮫ اﻋﻤﺎل
ﺧﺸـﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺗﻮده ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺮدم را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد ،ﺗﻔﺎوت در ﺗﺮﮐﯿﺐ زن و ﯾﺎ ﻣﺮد ﺑﻮدن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
آن ،ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯿﺸـﻮد.
در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ " ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳـﯿﺎﺳﯽ " ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﯾﺎ ﻣﺤﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ
ﺳـﯿﺎﺳﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﻣﺮدان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻨﯿﺴﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸﻨﻞ ﻣﯽ رﺳـﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ
ﻟﺤﺎظ ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﻋﻘﯿﺪه و وﺟﺪان ،ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ در ﮐﺸـﻮرھﺎی ﮐﮫ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺗﺎ ھﻨﻮز اﻋﻤﺎل
ﻣﯿﮕﺮدد ،رﻗﻢ زﻧﺎن در ﻣﯿﺎن آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ اﻋﺪام ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ،ھﻤﻮاره ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳـﺖ .در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﯿﺎن ﺳـﺎﻟﮭﺎی  2002-1976ﺗﻨﮭﺎ ده ﻧﻔﺮ زن اﻋﺪام ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﺎﺳـﺐ
ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪام ﺷـﻮﻧﺪﮔﺎن رﻗﻢ  1،2در ﺻﺪ را ﻣﯽ ﺳـﺎزد.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﺣﺮف در ﻣﻮرد ﺳـﺎﯾﺮ اﺷـﮑﺎل ﺧﺸـﻮﻧﺖ و ﺟﺒﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻨﺎﺳـﺐ درﺳـﺖ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﺳـﺖ.
در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸﻮر ھﺎ ﭘﺮاﮐﺘﯿﮏ ﺳـﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﮫ از ﻣﺬھﺐ ،ﺳﻨﺖ و ﺳـﯿﺎﺳـﺖ در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ
ﺷـﻮد ،ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺷـﺪﯾﺪ ﺗﺮ ﺑﺮ زﻧﺎن اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺮدان .در ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﮭﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدان
ﺑﮫ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﺣﻖ رای دھﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ ) ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھﻤﻮاره اﻣﮑﺎن آزادی رای ﻣﯿﺴـﺮ ﻧﯿﺴـﺖ
( .وﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺗﺎ ھﻨﻮز ﮐﺸـﻮرھﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ در ﺷـﺮق ﻣﯿﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺣﻖ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در آن ﺟﺎ ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﻣﻲ ﺷـﻮد.
در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸـﻮر ھﺎ زﻧﺎن ﺗﺎ ھﻨﻮز ﺗﺤﺖ ﺟﺎﺑﺮاﻧﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﺳـﻠﻄﮫ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳـﺎس آن ﺑﺮ آﻧﺎن
ﻋﻤﻞ ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﮫ ﺧﺘﻨﮫ و ﺳـﺎﯾﺮ اﺷـﮑﺎل ﺻﺪﻣﮫ زدن و ﻧﺎﻗﺺ ﮐﺮدن ارﮔﺎن ھﺎی زﻧﺎﻧﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
زﻧﺎن ﺗﺎ ھﻨﻮز در ﺑﺴـﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﮐﻨﯿﺰ ﺟﻨﺴﯽ  (Seks) slaafﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ ﯾﺎ وادار
ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ زﻧﺎن ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﮐﺎر ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺎﻣﯿﻨﺎت ﺻﺤﯽ ﺑﺮای زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮی ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﮫ ﻣﺮدان ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

اﻣﻨﯿﺴﺘﯽ اﻧﺘﺮ ﻧﯿﺸﻨﻞ در ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ " ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﯿﮫ زﻧﺎن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳـﺎزﯾﺪ " ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ
اﻧﺘﺨﺎب را در ﻧﻈﺮ دارد .و آن اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﻣﺴـﺄﻟﮫ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮﺟﮫ ﺟﻠﺐ
ﮔﺮدد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺴـﺄﻟﮫ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﮫ اذﻋﺎن ﺷـﻮد ﮐﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ) ﺟﻨﺴﯽ ( در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﺑﮫ ﺣﯿﺚ
ﯾﮏ ﭘﺮوﺑﻠﻢ ،از اھﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴـﺄﻟﮫ در ﯾﮑﯽ از ﭘﻼن ھﺎی ﻋﻤﻞ اﻣﻨﯿﺴﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸﻨﻞ
ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺮﺟﺴـﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻤﺘﺮی ھﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﺳـﺖ.
ﮐﺎرﻟﻮھﺎردی  ،Carole Hardyﯾﮏ اﻧﺘﺮوﭘﻮﻟﻮگ ) اﻧﺴـﺎن ﺷـﻨﺎس ( ،در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
را آﺷـﮑﺎر ﻣﯿﺴـﺎزد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﻗﺒﻞ از ھﻤﮫ ﻣﺮدان زﻧﺪاﻧﯽ در زﻧﺪان ھﺎی
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن و زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از اﯾﻦ ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﺣﯿﺚ وﺳـﯿﻠﮫ
ﻓﺸﺎر ﺑﺮای ﺧﺒﺮ ﭼﯿﻨﯽ و ﮐﺴـﺐ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸـﻮد .ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﯾﮑﮫ در
ﺳـﺎل  1994در اﯾﺎﻻت ﻧﯿﺒﺮاﺳـﮑﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﮔﻔﺘﮫ ﻣﻲ ﺷـﻮد  22در ﺻﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ زور
و ﺗﺤﺖ ﻓﺸـﺎر ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺟﻨﺴﯽ وادار ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺮدان ﻗﺒﻞ از ھﻤﮫ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻮ اﺳـﺖ و ﮐﺴﯽ از آن ﺣﺮﻓﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ آورد.
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮی زﻧﺎن و از آن ﻣﯿﺎن ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺟﺮﻗﮫ آﺗﺸﯽ اﺳـﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ
ﺗﻤﺎم ارﮐﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸـﺮی اﺛﺮ ﺑﺰرگ و ﺷـﻌﺎﻋﯽ وارد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .و زن ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد ﮐﮫ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﺛﺮ ﺑﺮ " او " ،ھﻤﮫ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ) .ﺗﺎﮐﯿﺪ از ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺳـﺖ ( .ﻣﺮدان و ھﻢ
زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﻗﻀﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮی ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎزھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﯾﮑﺴـﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ درد و ﻋﺬاب ﮔﺮدﻧﺪ .ﭘﺪر ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺳـﺎن ﯾﮏ ﻣﺎدر اﮔﺮ دﺧﺘﺮش ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز
ﺳـﺮﺑﺎزان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،رﻧﺞ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸـﯿﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﮫ :زﻧﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و ﻣﺮدان ﺗﻨﮭﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﭘﻨﺪاﺷـﺘﮫ ﻧﯿﻢ
ﺷـﻮﻧﺪ.
اﻣﻨﯿﺴﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸﻨﻞ ﺗﻤﺎم ھﻮاداران ﺧﻮد اﻋﻢ از زﻧﺎن و ﻣﺮدان را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ دارا ی اھﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺳـﺖ ﮐﮫ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ در ﮐﺎرزار ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اداﻣﮫ دارد

ﻗﺴﻤﺖ ﭼﮭﺎرم

ﻧـﺎﺑـﺮاﺑـﺮی
در ﺳــﺮاﺳــﺮ ﺟـﮭﺎن ﺗﺎ اﮐـﻨﻮن ﺗـﻔﺎوت ھﺎی ﻧﮭـﺎﯾﺖ ﺑﺰرگ ﻣﯿـﺎن ﻣﻮﻗـﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﻣـﺮدان وﺟـﻮد
دارد .اﯾﻦ ﻧـﺎﺑـﺮاﺑﺮی ﯾـﮏ ﻣﺴـﺎﻟﮫ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿـﺴـﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑـﯿﺎﻧﮕـﺮ ﻧـﺎﺑـﺮاﺑـﺮی ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﻧﯿـﺮو ﻣــﯿﺎن زﻧﺎن و
ﻣـﺮدان اﺳـﺖ و در واﻗﻊ ﺑـﮫ ﻣﻮﻗـﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺑـﺎ ﻣـﺮدان ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﮔﺮ ﻣﺴـﺎﻟﮫ را در ﮐﻠﯿﺖ
آن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،دﯾـﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐﮫ ﺑـﮫ ھـﺮ ﭘﯿـﻤﺎﻧﮫ ﺟـﺎﻣﻌﮫ ﻓﻘـﯿﺮ ﺗﺮ اﺳـﺖ ،ﻧـﺎﺑـﺮاﺑـﺮی ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و
ﻣـﺮدان ﺑﮫ ﺗـﻨﺎﺳـﺐ آن ،ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدد.
در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸـﻮر ھـﺎی رو ﺑـﮫ اﻧﮑﺸـﺎف ،زﻧﺎن ﺳـﮭﻢ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﮐﺸـﺎورزی ﺑـﮫ ﻋـﮭﺪه دارﻧﺪ،
در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ آﻧﺎن ﭼﻨـﯿﻦ ﺳـﮭﻤﯽ را از درآﻣﺪ ﺑﮫ دﺳـﺖ آﻣﺪه ،درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ھـﻠﻨﺪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣـﺮدان ﺑﻄﻮر
ﯾﮑﺴـﺎن از اﻣﮑﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ اﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﺳـﻠﺴـﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ و رده ھﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ اداره
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳـﮭﻢ آﻧﺎن اﻧﺪک و ﻧﺎﭼـﯿﺰ اﺳـﺖ .ﻓﻘﻂ  7در ﺻﺪ ﺗﻤﺎم اﺳــﺘﺎدان ﻣﻮﺳـﺴـﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﺎﻟﯽ را زﻧﺎن
ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽ دھﻨﺪ .در ھﯿـﭻ ﯾـﮏ از ﺷـﺮﮐـﺖ ھـﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ) ﭼﻮن؛  KLM, Ahold, Philipsوﻏﯿﺮه (،
زﻧﺎن در رده ھـﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ رھـﺒﺮی آن ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ .در ھﻠﻨﺪ درآﻣﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕـﯿﻦ زﻧﺎن در ﺳـﺎﻋﺖ  77در ﺻﺪ
درآﻣﺪ ﻣـﺮدان را ﻣﯽ ﺳـﺎزد .زﯾـﺮا آﻧﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑـﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﻢ روزه ) ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﮭﻞ ﺳـﺎﻋﺖ در ھﻔﺘﮫ (،
ﻣﺸـﻐﻮل اﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو درآﻣـﺪ آﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻣـﺮدان اﺳـﺖ :ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿـﻦ  36در ﺻﺪ درآﻣـﺪ ﻣـﺮدان.
ﻧـﺎﺑـﺮاﺑـﺮی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑـﮫ ذات ﺧﻮد ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﻧﯿﺴـﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ھﯿﭻ
ﻧﻮرم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺑﺮاﺑﺮی درآﻣـﺪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق را ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﮐﮫ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی از ﻧـﮕﺎه آﻣﻮزش،
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺗﺸـﺒﺜﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﯾﺎ اﺑﺘﮑﺎرات ﻓﺮدی و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺸـﺨﺼﺎت از ھﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﻧﺪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﺗﺒـﻌﯿـﺾ ﻣﯿﺎن اﻧﺴـﺎن ھﺎ را ﺑﮫ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﻨﻊ ﻗﺮار داده اﺳـﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ
دارد ﮐﮫ :ھﻤﮫ اﻓﺮاد در ھﻤﮫ اﺣﻮال و اوﺿﺎع ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﭼﺎﻧﺲ ھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺴـﺎوی و ﺑﺮاﺑﺮ داﺷـﺘﮫ ﺑﺎﺷـﻨﺪ
ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻣﮭﺎرت ھﺎ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺸـﺨﺼﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﺷـﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی را
ﺑﮫ دﺳـﺖ آورده ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ رو اﺳـﺖ ﮐﮫ اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﺣﻖ ﻣﺴـﺎوی در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎر
ﻣﺴـﺎوی را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ اﻧﺴـﺎن ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺴـﺎوی در ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﮐﺎر و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار و ﺑـﮭﺮه ﻣـﻨﺪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .اﮔـﺮ زﻧﺎن ﺑـﮫ ﻃﻮر ﻣﺘﺪاوم و ﺣﺴـﺎب ﺷـﺪه از
ﺣﻖ آﻣﻮزش ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ) در دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﺳـﭙﺲ ﻃﺎﻟﺒﺎن ( ﭘﯿﺶ
آﻣﺪ ،در آن ﺻﻮرت از ﻧﻘﺾ روﺷـﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﺣﺮف ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﺟـﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺒـﻌﯿـﺾ ھﺴـﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی ﻓﮭﻢ از ﺣـﻘﻮق ﺑﺸـﺮ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ .ﻣﻨـﺸـﻮر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺤﻮ
ﺗﺒﻌﯿـﺾ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯿﺎن اﻧﺴـﺎن ھﺎ را ﺑﺮ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی اﺻﻞ ) ﻧﺴـﺐ ( ،رﻧﮓ ﭘﻮﺳـﺖ ،زﺑﺎن ،ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﺬھﺐ،
ﺟﻨﺲ ،ﻣﻨﺸـﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ.
اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ ) ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ( ﺑﺎ وﺳـﻮاس و دﻗﺖ ﺣﻖ و آزادی را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻋﺪم
ﺗﺒـﻌﯿـﺾ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ .ﺗﺒـﻌﯿـﺾ در ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﮐﺎر اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ ﺑـﮫ ﻋﻨﻮان اﺳـﺎس ﯾﺎ
زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای ﺗﻀـﻌﯿﻘﺎت و ﯾﺎ ﺳـﺎﯾﺮ اﺷـﮑﺎل ﻓﺸـﺎر و ﺗﻌـﻘﯿﺐ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﭘﻨـﺪاﺷـﺘﮫ ﻣﯽ ﺷـﻮد .ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل
زﻣﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﺑـﮫ ﻣﺒﺎرزه در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺪام ﻣﺎﻧﻊ و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﮫ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ زﻧﺪاﻧﯽ
ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷـﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺒـﻌﯿـﺾ ﺑـﮫ ﺷـﯿﻮه ﻣﻌﯿـﻦ ﻧﻘـﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ
ﻋﻼوه ﺗﺒـﻌﯿـﺾ در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎر اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ ﺑـﮫ ﻣﺜﺎﺑـﮫ اﺑﺰار ﯾﺎ وﺳـﯿﻠﮫ ﺑﯿـﺮون راﻧﺪن ﭘﯿﻮﺳـﺘـﮫ
زﻧﺎن از ﻋﺮﺻﮫ ﺣﻘﻮق و آزادی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺸـﻮد .ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﮫ زﻧﺎن اﮐﺜﺮا ﺷـﺎﻧﺲ
اﻧﺪک ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻖ آﻣﻮزش و ﺗﺮ ﺑﯿﺖ ،ﮐﺎر و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺑﻌﺪی را ﺑﮫ دﺳـﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ
و ﺣﺘﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﮫ از ھﯿﭻ اﻣﮑﺎن در زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن در ﻣﺠﻤﻮع و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺧﺸـﻮﻧﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻧﺎن اﮔﺮ ﺣﺮﻓﯽ از آن در
ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎر اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ ﺑـﮫ ﻣﺜﺎﺑـﮫ ﯾﮑﯽ از اﺷـﮑﺎل ﺟﺪی ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮی
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﮫ دوﻟﺖ ھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺒﺬول ﻧﺪاﺷـﺘﮫ اﻧﺪ .اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ
اﻧﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ دارد ﺗﺎ دوﻟﺖ ھﺎ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒـﻌﯿـﺾ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .زﯾﺮا ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
وﻇﯿﻔﮫ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ھﺎ اﺳـﺖ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ را ﻧﻘﺾ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﺮاﺳـﺖ و ﺳـﭙﺲ
ﺗﻮﺳـﻌﮫ آن وﻇﯿﻔﮫ آﻧﺎن ،ﭘﻨﺪاﺷـﺘﮫ ﻣﯿﺸـﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺴـﺎﻟﮫ ﺗﺒـﻌﯿـﺾ راه و اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ،
ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾـﺪ ﮐﮫ در ﺗﺤﺖ آن اﻣﮑﺎن دارد اﻧﺴـﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﺎﺟﺎﯾﺰ از ﻗﺪرت ،ﺧﺸـﻮﻧﺖ و
ﺷـﮑﻨﺠﮫ واﻗﻊ ﮔﺮدد .ﺣﮑﻮﻣﺎت ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳـﯿﺴـﺘﯿﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮ واﺑﺴـﺘﮫ و ﯾﮏ روش
ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒـﻌﯿـﺾ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
زﻧﺎن ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ اﮔﺮ آﻧﮭﺎ ﺑـﮫ ﮔﺮوه ھـﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻗﻮﻣﯽ ) اﺗﻨﯿﮑﯽ ( ،ﻻﯾﮫ ھﺎ و اﻗﻠﯿﺖ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻠﯽ
ﻣﻨﺴـﻮب ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،آﺳـﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮ اﻧﺪ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﺒـﻌﯿـﺾ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﺑﺮای روﺷـﻦ ﺗﺮ
ﺷـﺪن ﺑﮭﺘﺮ ﻣﺴـﺎﻟﮫ ﺗﺒـﻌﯿـﺾ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ،از ﺷـﯿﻮه ﻣﻌـﯿﻦ ﺗﺠـﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ “Intersectionele
” analyseﯾﺎ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷـﻨـﺎﺳـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸـﻮد ﮐﮫ ھﺮ ﻓﺮد
ﻣﺸـﺨﺼﺎت ھﻮﯾﺘﯽ ﻣﺘﻌﺪدی دارد :ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﯾﮏ زن در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﮫ " زن " اﺳـﺖ " ،ھﻢ
ﺟﻨﺲ ﮔﺮا " ﻧﯿﺰ اﺳـﺖ و ﺑﮫ ﯾﮏ " ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻠﯽ " ﺗﻌﻠـﻖ دارد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﺷـﻮﯾﻢ ﮐﮫ
اﻧﺴـﺎن ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺸـﺨﺼﺎت ھﻮﯾﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﺘﮫ ﮐﻮری ھﺎ و ﯾﺎ ﺷـﻤﺎری از " دﺳـﺘﮫ ﺑﻨﺪی ھﺎ "

ﻣﻨﺴـﻮب ﺑﺎﺷـﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺴـﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ " دﺳـﺘﮫ ﺑﻨﺪی ھﺎ " در ﺗﻐـﯿﯿﺮ ﺑﻮده و ﺑﻌﻀﺎ واﺑﺴـﺘﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن و
ﻣﮑﺎن اﻧﺪ .ﺑﺮای درک ﺳـﯿﺴـﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﺒـﻌﯿـﺾ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﺳـﺮﺳـﺮی داوری را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ "
دﺳـﺘﮫ ﺑﻨﺪی ھﺎی ھﻮﯾﺘﯽ " ﮔﺬاﺷـﺖ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ادﻋﺎ ﺷـﻮد ﮐﮫ " :ھﻤﮫ زﻧﺎن ﺳـﯿﺎه ﭘـﻮﺳـﺖ در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ " ،ادﻋﺎی ﻧﺎدرﺳـﺘﯽ اﺳـﺖ .زﯾﺮا ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻮﻧﺪوﻟﯿﺰا راﯾﺲ
 Condoleesa Riceدر ﻣﻘﺎم ﻣﺸـﺎور اﻣﻨﯿﺘﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺑﻮش ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﺧﻼف ادﻋﺎی ﺑﺎﻻ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽ ﺳـﺎزد.
در واﻗﻊ ﯾﮏ زن ﺳـﯿﺎ ﭘـﻮﺳﺖ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘـﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﻌﺮوض ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﺗﺒـﻌﯿـﺾ اﺳـﺖ .در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷـﺪت اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺑﻮط اﺳـﺖ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ زن ﺳـﯿﺎه ﭘـﻮﺳـﺖ دارای ﭼﮫ اﻧﺪازه داراﯾﯽ ،ﭼﮫ
ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﭼﮫ ﻧﻮع ﺳـﻤﺘﮕﯿﺮی ﺟﻨﺴﯽ ،دارای ﭼﮫ ﮔﺬﺷـﺘﮫ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و از اﯾﻦ ﺷـﻤﺎر
ﻣﺸـﺨـﺼﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ ھﯿـﭻ ﮔـﺎه اﮐﺸـﻦ ھﺎی ﺧـﻮد را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ " زﻧﺎن " و ﯾﺎ " ھﻢ ﺟﻨﺲ ﮔﺮاھﺎ " و
ﯾﺎ " ھﻤﺴـﺮان ﺷـﮑﻨﺠﮫ دﯾـﺪه " در ﻣﻔﮭﻮم ﻋﺎم ،ﻣﺒـﮭﻢ و ﮔﻨﮓ آن ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨـﺪ .ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن اﮐﺸـﻦ
ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﮐﺘﮫ ﮔﻮری ھﺎ و اﻓﺮادی ﻣﺸـﺨﺺ دارای ھﻮﯾﺖ روﺷـﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن دھﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮی در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و ﯾﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺎﺷـﺪ .اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ
ﺧﻄﺮات وﯾﮋه ای ﮐﮫ ﮐﺘﮫ ﮔﻮری ھﺎی ﻣﻌﯿﻦ زﻧﺎن را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﻮﺟﮫ ﻧﺸـﺎن ﻣﯿﺪھﺪ .زﯾﺮا آﻧﺎن ھﻮﯾﺖ
ﻣﻌﯿﻦ دارﻧﺪ و ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ داﺷـﺘﻦ اﯾﻦ " ھﻮﯾﺖ ﻣﻌﯿﻦ " ﻣﻮرد ﺗﮭﺪﯾﺪ واﻗﻊ ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ
اﺳـﺖ ﮐﮫ اﮐﺸـﻦ ﺑﺮای دﻓﺎع و ﻧﺠﺎت آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺷـﻮد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن " ﻗﺎﭼﺎق زﻧﺎن "
در ﮐﻮﺳـﻮا ،ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﺮﮐﯿﮫ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن " ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮑﯽ " ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن " ﮐـﺸـﺘﺎر
ﮐﺎرﮔﺮان در ﻓﺎﺑﺮﯾﮏ " در ﻣﯿﮑﺴـﯿﮑﻮ ،و ﯾﺎ دﻓﺎع از زﻧﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﺳـﺘﻢ ﮐﺶ ﺳـﻮﻣﺎﻟﯿﺎﯾﯽ در ﮐﯿﻨﯿﺎ ،و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ زﻧﺎن ﻋﺮاﻗﯽ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﮫ اﻧﺪ ،و ﯾﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ در روﻧﺪا ﻣﺼﺎب
ﺑـﮫ اﯾﺪز ﯾﺎ  HIVﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻮارد...
ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﯾﮏ راﺑﻂ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﻧـﺎﺑـﺮاﺑـﺮی و ﻋﺪم ﻣﺴـﺎوات ﻣﯿﺎن دو ﺟﻨﺲ زن و ﻣﺮد
دارد .ﻣﻨﺸـﻮر ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺑﺎره رﻓﻊ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯿﺪارد ﮐﮫ :ﺧﺸـﻮﻧﺖ "ﺧﻮد ﭘﯽ
آﻣﺪ ﻧـﺎﺑـﺮاﺑـﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣـﺮدان اﺳـﺖ " و " ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ آن زﻧﺎن در ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺴـﻠﻂ و رھﺒﺮی ﻣﺮد ﺑﺎ زور راﻧﺪه
ﻣﯿﺸـﻮد ﯾﺎ ﻗﺮار داده ﻣﯿﺸـﻮد ".

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﺑﺴـﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ آن ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺧﺸـﻮﻧﺖ اﺳـﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮد .ھﻤﮫ
اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﻧﺸـﺎن ﻣﯿﺪھـﺪ ﮐﮫ ﻧـﺎﺑـﺮاﺑـﺮی ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣـﺮدان ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺴـﻠﻢ و ﭘﯽ آﻣﺪ ﻃﺒﻌﯿﯽ
ﺗﺒـﻌﯿـﺾ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن اﺳـﺖ.
ﻣﻨﺸـﻮر ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﻮرد رﻓﻊ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳـﺎﺳﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﺪارد ﮐﮫ:
ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑـﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻣﺮ ﯾﺎ ﭘﺮوﺑﻠﻢ ﺷـﺨﺼﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد .زﯾـﺮا ﺗﻤﺎم اﺷـﮑﺎل ﺧـﺸـﻮﻧﺖ
ﺑﺎآﻧﮑﮫ ﺧﯿـﻠﯽ ھﺎ ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﺑـﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮑﯽ ،آﻧﮭﻢ در واﻗﻊ دارای ﯾﮏ زﻣﯿﻨﮫ ﯾﺎ
اﺳـﺎس ﭘﯿﺸـﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴـﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﻋـﮭﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎ اﺳـﺖ ﺗﺎ ﺟﻠﻮ ﺧﺸـﻮﻧﺖ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و
ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ آﻧﺮا ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد و ﺑﺎزﺧﻮاﺳـﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار دھﻨﺪ.
*

ﯾﺎداﺷﺖ:

*

*

در ﭼﮭﺎر ﻋﻨﻮان آﺗﯿﮫ در ﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎ اھﻤﯿﺘﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﻘﺮ؛ ﺗﺒـﻌﯿـﺾ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی

اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬھﺒﯽ و ﻋﻨﻌﻨﺎت؛ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﻖ ﻣﻌﺎﺷـﺮت ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﮑﺜﺮ و اﻧﺘﺸـﺎر و ﭘﺨﺶ اﯾﺪز و HIV
ﺑـﮫ ﻣﺜﺎﺑـﮫ ﭼﮭﺎر زﻣﯿﻨﮫ ﻣﮭﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﻮاﻣﻞ اﺳـﺎﺳﯽ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷـﺪ.

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ

زﻧـﺎن و ﻓـﻘﺮ
زﻧـﺎن در ﻧﺘﯿﺠﮫء اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺟﮭـﺎﻧﯽ ﺷـﺪن "  1 " Globaliseringﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﺑﮫ ﺣﺎﺷـﯿﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
راﻧﺪه ﻣﯽﺷــﻮﻧـﺪ .ﺑﺮای زﻧـﺎن ﮐﮫ در ﻓـﻘﺮ ﺑﺴـﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽھﺎ دﺷـﻮار و ﺣﺘﺎ ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺧﻮد را از زﯾﺮ ﺑﺎر ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ در آن ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷـﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮھﺎﻧﻨﺪ و ﺟﺎی اﻣﻨﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و
در ﻧﮭﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﺣﻖ داوری ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷـﻮﻧﺪ و ﻣﻮرد داوری ﺳـﺎﻟﻢ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻄﻮر ﮐﻞ ﻓـﻘﺮ و ﺑـﯿﺴـﻮادی ﭼﺎﻧﺲ و اﻣﮑﺎن ﻣﺒﺎرزه را در ﺟﮭﺖ ﺗﺤـﻮﻻت در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﺣﺘﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳـﺎزد.
زﻧـﺎن ﺻﺮفﻧﻈﺮ از درآﻣـﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت آﻧـﮭﺎ ،ﺑﻄﻮر ﮐﻞ ﻣﻌـﺮوض ﺑﮫ
ﺗﺒـﻌﯿـﺾ و ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﺴـﻤﯽ ،ﺟﻨﺴـﯽ و رواﻧﯽ ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ ھﻤﺴـﺮان و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﮔﺰارش ھﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷـﺖ ﺟﮭـﺎﻧﯽ ) (WHOوﺿﻌﯿﺖ زﻧـﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓـﻘﺮ ﺑﺴـﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ،
) ﺑﺎ ﻧﻮرم ھﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻓـﻘﺮ ( ،ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳـﺎس آﻣـﺎر ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  ٧٠در ﺻﺪ
ﻓـﻘـﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ اﻓـﺮاد ﺟﮭـﺎن را ،زﻧـﺎن ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھـﺪ .ﻧﮫﺗﻨﮭﺎ زﻧـﺎن از ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯽ ﺑﮭﺮه اﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﮫ زﻧـﺎن ﺧﻮد اﮐﺜﺮا ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﭘﺪر و ﺷـﻮھﺮ ﺷـﻤﺮده ﺷـﺪه و آﻧـﮭﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﭘﺪر و ﺷـﻮھﺮ
ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﺗﺒﺎدﻟﮫ آﻧﺎن را دارﻧﺪ.
ﻧﺒﻮد اﺳـﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻋﺪم ﺑﺮﺧـﻮرداری از ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷـﺨﺼﯽ ،دﺳـﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺑﮫ ﺳـﺮﭘﻨﺎه
ﻣﺴـﺘﻘﻞ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﺮس از دﺳـﺖ دادن ﮐﻮدﮐﺎن ... ،ھﻤﮫ ﻓﺎﮐـﺘﻮر ھﺎی اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ آن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﮫ زﻧـﺎن
ﺧﻮد را از ﺧﻄﺮ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﻮﺳـﺘﮫ آﻧﮭﺎ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻓﺮو دﺳـﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﮫ از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﯿﺮد و اﯾﻦ اﻣﺮ وﻗﺘﯽ وﺿﻊ ﻧﺎھﻨﺠﺎر ﺗﺮ و ﺗﺒـﻌﯿـﺾ آﻣﯿﺰ ﺗﺮ را ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ،ﮐﮫ اﮔﺮ اﯾﻦ زﻧـﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﮔﺮوه ھﺎی اﻗﻠﯿﺖ ﻣﻠﯽ و اﺗﻨﯿﮑﯽ و ﯾﺎ دارای ﭘﻮﺳـﺖ ﺗﯿﺮه ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
ﮔﺰارﺷـﮕﺮ وﯾﮋه ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺑـﺎرهء ﺧـﺸـﻮﻧﺖ ﻋـﻠـﯿﮫ زﻧـﺎن در زﻣﺎن ﮐـﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺲ از اوﻟـﯿﻦ
اﻧﺘﺨـﺎﺑﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در اﻓـﺮﯾﻘـﺎی ﺟـﻨﻮﺑﯽ در١٩٩۴ﻣﯽ ﻧـﻮﯾﺴـﺪ :ﮐﮫ او در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮭﯿﮫ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﺴـﺄﻟﮫ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴـﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﻞ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳـﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳـﺖ در ﭘﺮﯾﺘﻮرﯾﺎ Pretoria
در ﻣﻘﺎﯾﺴـﮫ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺸـﯿﻦ ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳـﺖ در ﻗﺮﯾﮫ اﻟﮑﺴـﺎﻧﺪرا  Alexandraﻧﺰدﯾﮏ ﯾﻮھﺎﻧﺴـﺒﻮرگ
 Johannesburgﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﺷـﯿﻮه دﯾﮕﺮی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﮔﺮوه اوﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ﭘﻠﯿﺲ
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﺎن اﻣﮑﺎن دﺳـﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻤﮏ رﺳـﺎﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﮫ زﻧـﺎن را دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎدﺛﮫ را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن از ﻧﺎﺣﯿﮫ اﻟﮑﺴـﺎﻧﺪرا اﻃﻼع
دھﯽ در ﻣﻮرد ﺣﺎدﺛﮫ ﺗﺠﺎوز را ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺜﯿﺮ در دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻠﯿﺲ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .ﭘﯿﻤﺎﻧﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ
ﺟﻨﺴـﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧـﺎن و دﺧﺘﺮان در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ اﺳـﺖ :آﻣﺎر رﺳـﻤﯽ در ﺳـﺎل - ٢٠٠١
 ٢٠٠٢رﻗﻢ ﺑﯿﺶ  ۵۴٠٠٠ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز و ﺗﻼش ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﮫ ﺳـﺨﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻄﻮر
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ١۵٠ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴـﯽ در اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در روز اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﺗﺎﻣﯿﻨﺎت ﺑﮭﺪاﺷـﺘﯽ در روﺳـﺘﺎھﺎ و ﻣﺤﻠﮫھﺎی ﺳـﯿـﺎه ﭘـﻮﺳـﺖ ﻧﺸـﯿﻦ در اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﮐﺜﺮاً ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﺑﺎ
ﻣﻮاﻧﻊ ھﻤﺮاه اﺳـﺖ .ﺑﺎ درﻧﻈﺮ داﺷـﺖ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮔﺴـﺘﺮده وﯾﺮوس  ، HIVﺗﺄﺧﯿﺮ در ﻣﺪاوای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ،
ﺧﻄﺮ ﺟﺪی را ﻣﺘﻮﺟﮫ او ﺑﺴـﺎزد ٢٠ ) .در ﺻﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷـﻨﺪﮔﺎن اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﺒﺘﻼ اﻧﺪ (.
ﺳـﺎزﻣﺎنھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ زﯾﺎدی ﺳـﺎلھﺎ اﺳـﺖ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧـﮭﺎ در ﺳـﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﮭﻤﯽ از دوﻟﺖ در زﻣﯿﻨﮫء ﺑﺎزﺳـﺎزی ﺑﺪﺳـﺖ آورده اﻧﺪ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ آﻧـﮭﺎ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺗﺎ اراﯾﮫ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴـﯽ و ﻣﺪاوای آﻧﺎن را ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺨﺸـﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن

دادﮔﺎه وﯾﮋه در راﺑﻄﮫ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده ھﺎی ﺟﻨﺴـﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاوا و ﮐﻤﮏ رﺳـﺎﻧﯽ ﺑﮫ زﻧـﺎن )ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﮫ ( ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳـﺖ ،ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ھﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ و دادرسھﺎ ) ﻋﺪﻟﯿﮫ ( دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﮔﺰارﺷـﮕﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﮫ اﺳـﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ دو ﺑﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ھﻤﮫ اﯾﻦ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﮫ درﺳـﺘﯽ در ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﯾﺎ ﻧﮫ؟
ﻓﺸـﺎر ﻓـﻘﺮ ﺑﺮ زﻧـﺎن ﺑﺎﻋﺚ آن ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ آﻧـﮭﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳـﺘﻤﺰد ﻧﺎﭼﯿﺰ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب از
ﺟﻤﻠﮫ ﺧﻄﺮ داﯾﻤﯽ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺟﻨﺴـﯽ و ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺗﻦ ﺑﮫ ﮐﺎر دھﻨﺪ .دﺧﺘﺮان ﺧﺪﻣﺘﮕﺎر در اﮐﺜﺮ ﮐﺸـﻮر ھﺎی ﺟﮭـﺎن
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺰد ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺳـﺎﻋﺖ ھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴـﺎ اوﻗﺎت در ﺷـﺮاﯾﻂ اﺟﺒﺎری و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮐـﻨﯿﺰی
ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را وﻋﺪه ﻧﻤﯽدھـﺪ .زﻧـﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟـﺴـﺎرت ﻣﯽ ﮐـﻨﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﺒـﻌﯿـﺾآﻣﯿﺰ دﺳـﺖ ﺑﮫ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻋﺘﺮاض ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ﻣﺤﺪود ﺷـﺪه و ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺗﺤﺖ وﺿﻊ ﺧﻄﺮﻧﺎک ،ﻓﺸـﺎر و ﺗﻀﻌـﯿﻘﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
در ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ زﻧـﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺗﺤﺎدﯾﮫھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺳـﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن ) maquilas
ﻣﺤﻼت ﮐﺎر و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮫھﺎ ( و ﯾﺎ ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎراﻧﯽ ﮐﮫ آﻧـﮭﺎ اﺟﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از  maquilasرﺑﻮده
ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺿﺮب و ﺷـﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎران ﺑﻌﻀﺎً ھﻤﮑﺎری ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻣﻨﯿﺘﯽ
را ﻧﯿﺰ ﮐﺴـﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﻣﻮﺳـﺴـﺎت ﺑﺎﯾﺪ روزھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ را در ﺗﺤﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴـﺎ ﮐﮫ آﻧﺎن وادار ﺳـﺎﺧﺘﮫ ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻋﻘﺐ دروازه ھﺎی ﻗﻔﻞ ﺷـﺪه ﻓﺎﺑﺮﯾﮏ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .آﻧـﮭﺎ
ھﻤﻮاره در ﺟﻮ ﺗﮭﺪﯾﺪ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺟﻨﺴـﯽ و آزار ﺑﺎﺷـﯽھﺎ ﯾﺎ ﺑﺎزرسھﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
راﻧﺪه ﺷـﺪن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ زﻧـﺎن در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻓـﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳـﺘﯽ از ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﺷـﺎﻧﮫء ﺷـﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی
ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰرﯾﻨﮓ ) ﺟﮭـﺎﻧﯽ ﺷـﺪن ( اﺳـﺖ .آﻧـﮭﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷــﻮﻧـﺪ ﮐﮫ زادﮔﺎه ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ
ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﮫ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﺧﻄﺮات زﯾﺎدی ﺑﺮوﻧﺪ .ﯾﺎﻓـﺖ ھﺎی اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ
در ﻣﮑﺴـﯿﮑﻮ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ در ﻃﯽ ﯾﮏ ده اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از  ٣٧٠زن در ﺣﻮﻣﮫ ﺷـﮭﺮک Ciudad
 )Juarezﻣﮑﺴـﯿﮑﻮ ( ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮز ﺗﮑﺰاس اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺸـﺘﮫ ﺷـﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ زﻧـﺎن ﮐﮫ از  ١١ﺗﺎ
 ٢٨ﺳـﺎل داﺷـﺘﻨﺪ ،ﻧﺨﺴـﺖ اﺧﺘﻄﺎف ﺷـﺪه اﻧﺪ ،ﺳـﭙﺲ ﻣﻮرد ﺷـﮑﻨﺠﮫ و ﺗـﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ
ﻗﺘﻞ رﺳـﯿﺪهاﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ اﻗﺪام در زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﭘﯿﮕﺮد و ﺑﺎزداﺷـﺖ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎران دﺳـﺖ ﻧﺰد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ،اﯾﻦ زﻧـﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ دﺳـﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷـﯽ ﺳـﭙﺮدﻧﺪ .زﯾﺮا آﻧﺎن زﻧـﺎن ﻓـﻘﯿﺮ
و ﻓﺮودﺳـﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ اﺛﺮﮔﺬاری ﺳـﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ .اﯾﻦ زﻧـﺎن ﺑﮫ ﺷـﮭﺮک Juarez Ciudad
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﻮﻧﺘﺎژ آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﻮﻧﺘﺎژ در ﺳـﺎﺣﺎت ﺳـﺮﺣﺪی
ﻣﯿﺎن ﻣﮑﺴـﯿﮑﻮ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﺟﺎ ﺑﺠﺎ ﺷـﺪهاﻧﺪ ،ﮐﮫ از ﮐﺎر ارزان ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﮑﺴـﯿﮑﻮﯾﯽ و ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧﻮب ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﻣﺰدور زﻧـﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺷـﺪه وھﻢ ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ دوﻟﺖھﺎی ﮐﮫ
در آن اﻗﺎﻣﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯽ ارزش ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ .ﻣﺰدور زﻧـﺎن ،در ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﻌﻮدی ﻣﻮﮐﺪاً از ھﺮ
ﻧﻮع ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﯽ ﺑﮭﺮه اﻧﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر در ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﻨﺪه ﻣﻮادی اﺳـﺖ ﮐﮫ ﺗﺎﻣﯿﻨﺎت ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای زﻧـﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )،از ﺟﻤﻠﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮﺧﺼﯽھﺎی وﻻدی ،ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز
ﺷـﻤﺮدن اﺧﺮاج از ﮐﺎر در دوران ﺣﺎﻣﻠﮫ ﮔﯽ و ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﺮای زﻧـﺎن در دوران ﮐﮭﻨﺴـﺎﻟﯽ ( .ﻣﺰدور
زﻧـﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ اﺑﺮاز داﺷـﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ :آﻧـﮭﺎ ﺑﮫ  ١٨ﺗﺎ  ٢٠ﺳـﺎﻋﺖ ﮐﺎر در
روز ،وادار ﺳـﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧـﺪ ،ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ در ﮔﻮﺷـﮫ و ﮐﻨﺎر داﻻن ھﺎ ﺑﺨـﻮاﺑﻨﺪ و اﮐﺜﺮاً آﻧـﮭﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر
ﻟﺖ و ﮐﻮب ﺷـﺪه و ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺣﺎﻻت ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎدر اﮔﺮ ﻣﺰدور زﻧﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷـﺪ،
ﺷـﮑﺎﯾﺘﯽ ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ اراﯾﮫ دارد ،آﻧﮭﻢ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷـﺘﮫ ﺷـﺪه و ﺑﮫ ﻣﺴـﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸـﻮد و ﯾﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
ﺑﮫ ﺳـﺎدﮔﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎرﮔﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷـﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺟﺰا
دادن ﺧﻮد اﯾﻦ زﻧـﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .زﻧـﺎن ﺑﯽ ﺷـﻤﺎری از ﮐﺸـﻮرھﺎی ﻓﻘﯿﺮ و ﻓﺮودﺳـﺖ ﺟﮭـﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﻣﺰدور در ﮐﺸـﻮر ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺠﺎز و ﯾﺎ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺸـﻐﻮل اﻧﺪ .ﺗﺎ
ھﻨﻮز ﺑﮫ اﻧﺪازهء ﻻزم آﮔﺎھﯽ در زﻣﯿﻨﮫ رﻗﻢ دﻗـﯿﻖ آﻧـﮭﺎ در دﺳـﺖ ﻧﯿﺴـﺖ .وﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪهای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺿﺪ ﺑﺮدﮔﯽ
)  ( Anti-Slavernij Societyدر زﻣﯿﻨﮫای رﻗﻢ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده و ﺑﮭﺮه ﮐﺸـﯽ از اﯾﻦ زﻧـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﺸـﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺮدﮔﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳـﺨﻦ از ﺻﺪھﺎ و ﯾﺎ ھﻢ ھﺰاران ﻣﻮرد در ﺳـﺎل در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾﻦ
زﻧـﺎن ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ از ﮐﺸـﻮرھﺎی ﻓﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﺳـﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ،ﻧﯿﺠﯿﺮﯾﺎ و ﺳـﻮﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺿﺪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺎ
اﺷـﺎره ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳـﺮی از ﻣﻮارد ﻣﺴـﺘﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ،اﻇﮭﺎر ﻣﯽ دارد ﮐﮫ ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺼﺎرف
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ را ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد از ﺟﻤﻠﮫ دﻓﺘﺮ ھﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ،از ﻣﺰد اﯾﻦ زﻧـﺎن ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﯾﺰه اﻗﺎﻣﺖ را از دﺳـﺖ آﻧﺎن ﺑﺪر ﮐﺮده و اﮐﺜﺮاً ھﻢ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ﺑﮫ اﯾﺸـﺎن درﺳـﺖ ﭘﺮداﺧﺘﮫ
ﻧﮫ ﻣﯽ ﺷـﻮد و ﺑﮫ ﺳـﺮﻋﺖ از ﮐﺎر اﺧﺮاج ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺎر را زﻧـﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ در واﺑﺴـﺘﮫ
ﮔﯽ ﺑﺎ "  (2)" expatsو ھﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرھﺎ ﺑﺴـﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ،
ﻣﺰدوری ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از ھﻤﮫ ﭘﺎرﯾﺲ ،روم و ﻟﻨﺪن ﮐﮫ ﺑﺎ داﺳـﺘﺎﻧـﮭﺎی ﺗﮑﺎن دھﻨﺪه از
ﻣﺰدور زﻧـﺎن ﻋﺮﺑﯽ و اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺎران ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی دﯾﭙﻠﻮﻣﺎت ھﺎ اﻧﺪ ،ﻣﻌﺮوف اﻧﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ
ﻣﺰدور زﻧـﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ و ﺣﺴـﺎب ﺷـﺪه ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﺟﺴـﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﺮ رواﻧﯽ آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.

اداﻣﮫ دارد «««

زﻧﺎن
اﯾﺪز و HIV
ﺳـﯿﺒﻮﻧﮕﻠﯿﯽ ) ﻧﺎم ﻣﺴـﺘﻌﺎر ( زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ھﻔﺖ ﺳـﺎل ﻧﺪاﺷـﺖ ﻣﻮرد ﺳـﺆ اﺳـﺘـﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از ﻃﺮف
ﺷـﻮھﺮ ﺧﺎﻟﮫ اش ﻗﺮار ﮔـﺮﻓـﺖ .وی ﺑﮫ ﺧﺎﻟﮫ اش ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮد وﻟﯽ او ﮐﺎری را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد .او ﺑﮫ
ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﮫ دﺳـﺖ زد و ﻧﺰد ﻓﺮد ﻣﺘـﻨﻔـﺬ روﺣﺎﻧﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد .اﻣﺎ ﺳـﯿﺒﻮﻧﮕﻠﯿﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز اﯾﻦ ﻣﺮد
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻤﺎس ھـﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﭘﯿﮭﻢ او در ﺟﻨﻮری  2000ﻣﺼﺎب ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری واﮔﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭘﻠﯿﺲ او را ﺑﮫ ﯾﮏ " ﻣﺤﻞ ﻧﮕﮭﺪاری " اﻧـﺘﻘﺎل داد در آﻧﺠـﺎ او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﮭﺪاﺷـﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ داﺷـﺖ وﻟﯽ از
ﻧﮕﺎه  HIVﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻧﮕـﺮﻓـﺖ ،زﯾﺮا ﻧﺴـﺒﺖ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻮاﻓﻘﺖ وی ،اﯾﻦ
آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ .دو ﻣﺮد ﻣﺘﺠﺎوز در ﺟﻮن  2003ﺑﮫ دادﮔﺎه ﮐﺸـﺎﻧﯿﺪه ﺷـﺪﻧﺪ و ﺳـﯿﺒﻮﻧﮕﻠﯿﯽ ﭼﺸـﻢ در
ﭼﺸـﻢ ﺑﺎ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وی ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در دادﮔﺎه در ﺑﺴـﺘﮫ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷـﮭـﺎدت داد ،اﻣﺎ
ﻣﺮدان رھـﺎ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺳـﯿﺒﻮﻧﮕﻠﯿﯽ ﯾﮑﯽ از ده ھـﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴـﯽ در ﺳـﯿﻮازﯾﻠﻨﺪ ) (Swazilandﺑﮫ
ﺷـﻤﺎر ﻣﯿﺮود .اﯾـﺪز و  HIVدر اﯾﻦ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﮔﺴـﺘﺮده ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ ،ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺗﻤﺎم
زﻧـﺎن ﺑﺎردار ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﻧـﺎن ﺑﺎردار ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ٣۶ ،در ﺻﺪ آﻧﺎن ﻣﺼﺎب ﺑﮫ HIV
ھﺴـﺘﻨﺪ.
در ﻣﯿﺎن زﻧـﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺷـﻤﺎر ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾـﺪز و  HIVﻣﺼﺎب اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺷـﺘﺎب ﺳـﺮﺳـﺎم آوری رﺷـﺪ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﺛﺮات دوﺟﺎﻧﺒﮫ ﻣﯿﺎن اﯾﺪز HIV/و ﺧﺸـﻮﻧﺖ از ﯾﮏ ﺳـﻮ ،ﻓﻘﺮ و ﻓﺮودﺳـﺘﯽ از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ھﺮ روز
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﮫ روز ﮔﺬﺷـﺘﮫ ﺑﯿﺸـﺘﺮ آﺷـﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد .در واﻗﻌﯿﺖ ﻓﻘﺮ ﺑﺮای اﻧﺘﺸـﺎر و ﺳـﺮاﯾﺖ ﺳـﺮﯾﻊ اﯾـﺪز و HIV
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎری واﮔﯿﺮ ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﺴـﺎﻋﺪ و ﭘﯿﺶ ﺷـﺮط ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺷـﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .آﺧﺮﯾﻦ اﺣﺼﺎﯾﮫ ﺳـﺎزﻣﺎن
ھـﺎی ﮐﻤﮏ رﺳـﺎﻧﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ  UNAIDSﻣﯿﺮﺳـﺎﻧﺪ :ﮐﮫ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ،دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﺑﯿﻦ ﺳـﻨﯿﻦ  ١۵ـ  ١٩ﺷـﺶ
ﺑﺎر ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﭘﺴـﺮان ھﻢ ﺳـﻦ ﺧﻮﯾﺶ ،اﻣﮑﺎن ﻣﺼﺎب ﺷـﺪن ﺑﮫ اﯾـﺪز HIV /را دارﻧﺪ .ﺳـﻦ و ﺳـﺎل ھﯿﭻ
ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺼﺆﻧﯿﺘﯽ را ﺑﺮای زﻧـﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﻗﺒﺎل ﻧﺪارد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ در ﺑﺴـﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﮫ زﻧـﺎن
ﻣﺴـﻦ ﮐﮫ از آﮔﺎھﯽ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﺮﺧﻮردار اﻧﺪ ،اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ و آزادی ﺑﯿﺸـﺘﺮﻗﺎﯾﻞ ﻣﯽ
ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴـﯿﺎری در ﮐﺸـﻮر زﻣﺒﺎﺑﻮی از ﻣﻮج اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪه ﺣﻤﻼت ﺑﺮ ﺑﯿﻮه زﻧـﺎن اﻃﻼع ﻣﯽ دھﻨﺪ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﮭﺎ را در اﻣﺮ اﻧﺘﺸـﺎر اﯾـﺪز و  HIVﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ای را در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ روز ﺟﮭـﺎﻧﯽ اﯾـﺪز در اول دﺳـﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠٣ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﮫ
ﺣﻖ ھﺮ ﻓﺮد ﺑﺮای دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری اﯾـﺪز و وﯾﺮوس  HIVﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت از اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ .زﯾﺮا ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﯿﺎن ﻓﺮودﺳـﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﮫ ھﺎی

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﮫ اﻧﺪ ،ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ ﻣﺼﺎب ﺷـﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ آﻓﺖ ،آﻧﺎن را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از ھﻤﮫ زﻧـﺎن ﮐﮫ
از اﻣﮑﺎن ﺑﮫ دﺳـﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﯽ ﺑﮭﺮه اﻧﺪ.اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ از ﺗﻤﺎم ﺣﮑﻮﻣﺎت ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺳـﯿﺎﺳـﺖ ﮔﺬاری و ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﺸـﺎر اﯾـﺪز و  HIVﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﮫ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ) ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ( ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﻧﺪھﻨﺪ .اﮔﺮ اﻧﺪﯾﺸـﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻮازی و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾـﺪز HIV /و
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮐﻨﺎر زده ﺷـﻮد ،ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭـﺎ اﻧﺴـﺎن را ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ،ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد.
زﻧـﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴـﯽ اﻧﺪ و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻼوه از ﺧﻄﺮ ﺑﺎردار ﺷـﺪن ،ﺧﻄﺮ
ﻣﺼﺎب ﺷـﺪن ﺑﮫ  HIVواﯾـﺪز ) و ﺳﺘﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھـﺎی واﮔﯿﺮ ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ( ،ﺗﮭﺪﯾﺪ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻢ آﺷـﮑﺎر ﺷـﺪه

اﺳـﺖ ﮐﮫ اﺛﺮ دارو ھـﺎی ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺘﺎ ﺑﻌﺪ  72ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﻌﺮوض ﺷـﺪن ﺑﮫ وﯾﺮوس  ، HIVﺧﻄﺮ ﻣﺼﺎب
ﺷـﺪن را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ .وﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﻋﺪه اﻧﮕﺸـﺖ ﺷـﻤﺎر زﻧـﺎن در ﮐﺸـﻮر ھﺎی ﻓـﻘﯿﺮ اﯾﻦ ادوﯾﮫ را ﺑﮫ دﺳـﺖ آورده
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ .ازدواج زن را از ﻣﻌﺮوض ﺷـﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوس  Seropositieveﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮔﺰارش
ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺷـﺎره ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ دارﻧﺪ ﮐﮫ زﻧـﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻓﻘﺮ ﺑﺴـﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،و آﻧﺎﻧﯿﮑﮫ ﺷـﻮھﺮ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر را در
اﺛﺮ ﻣﺮض اﯾـﺪز از دﺳـﺖ داده اﻧﺪ ،در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮر و ﻧﻤﯿﺮ
اﺟﺒﺎراً ﺑﮫ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﺸـﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ وﯾﺮوس  HIVآﺳـﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ
ﺷـﻮﻧﺪ.
در 1994زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در روﻧـﺪا ﺑﯿﺪاد ﻣﯿﮑﺮد ،زﻧـﺎن ﺑﻄﻮر ﺳـﯿﺴـﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ
واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷـﺪﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷـﻤﺎر ﺑﯿﺸـﻤﺎری از آﻧﺎن ﻣﺼﺎب ﺑﮫ اﯾـﺪز HIV /ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .وﻟﯽ ﺷـﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ از
آﻧﮭﺎ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑﮫ ادوﯾﮫ ﺿﺮوری دﺳـﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺳـﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھـﺎی ﺷـﺎن از ﺧﺎﻧﮫ ھـﺎی ﺷـﺎن راﻧﺪه
ﺷـﺪه و ﯾﺎ از دﺳـﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ دارو ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷـﺪﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﮫ اﯾﮑﮫ وﺿﻊ ﺻﺤﯽ آﻧﺎن ﺑﮫ وﺧﺎﻣﺖ
ﮔﺮاﯾﯿﺪ وﺿﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﮫ ﮐﺸـﯿﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ روﻧﺪا ﺑﺎرھـﺎ اﻋﻼم داﺷـﺖ ﮐﮫ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺑﮫ
آﻧﮭـﺎ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﭙﺮدازد .وﻟﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﺣﺪود ﻧﮫ ﺳـﺎل ﭘﺲ از آن ﺳـﺎﻟﮭـﺎ ،آﺷـﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ وﻋﺪه ھـﺎ ﺟﺰ
ﺣﺮﻓﮭـﺎی ﻣﯿﺎن ﺗﮭﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
زﻧـﺎن آﮔﺎھﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺮدان در ﺑﺎره اﯾـﺪز HIV /ﺑﺪﺳـﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ .آﺧﯿﺮﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ در  ٢٣ﮐﺸـﻮر رو ﺑﮫ اﻧﮑﺸـﺎف ﻧﺸـﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﮫ زﻧﺎن اﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﺑﺎره
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ دارﻧﺪ .در اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷـﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ادوﯾﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ دﺷـﻮاری ھﺎ در ﺷـﺒﮑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷـﺘﯽ ﺗﻨﮭﺎ  5در ﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎران آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس اﯾـﺪز ادوﯾﮫ
ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﮫ دﺳـﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ.
ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﮫ ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺴـﺎﻧﯿﮑﮫ ﺑﮫ وﯾﺮوس اﯾـﺪز HIV /ﻣﺼﺎب ھﺴـﺘﻨﺪ ﻧﮫ در ﺑﺎره ﺑﯿﻤﺎری و ﻧﮫ در ﺑﺎره
اﺛﺮﮔﺬاری دارو ھـﺎی ﻻزم ﺑﺮ آن آﮔﺎھﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﺧﯿﺮاً ﺷـﺮﮐﺖ ھـﺎی ﻓــﺮاﻣﻠـﯿـﺘﯽ ﺗـﻮﻟـﯿـــﺪ ادوﯾـــﮫ ﻧــﻮع
ﺟﺪﯾﺪ داروی ﺿﺪ وﯾﺮوس " "antiretrovirusmedicijnenرا اﻧﮑﺸـﺎف داده اﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﮭﺎی ﺑﻠﻨﺪ دارو ھـﺎی ﺑﺎ

ﻣﺎرک ھـﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷـﺪه ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﺮودﺳـﺖ ﺟﮭـﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳـﺖ .ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
ﺑﺤﺚ ﺟﺪی ﺑﯿﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ھـﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﺎرت در ﺑﺎره ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن ﺣﻖ ﺷـﺮﮐﺘﮭـﺎی اﻧﮑﺸـﺎف دھﻨﺪه ادوﯾﮫ از
ﯾﮏ ﺳـﻮ و ﺣﻖ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ اﻓﺮاد ﻓﺮودﺳـﺖ از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ) ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ( ،ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ آن در 30
اﮔﺴـﺖ  2003اﻣﮑﺎن دﺳـﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ دارو ھـﺎی دارای ﻣﺎرک ھـﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷـﺪه را ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﺳـﺎده ﺗﺮ ﺳـﺎﺧﺖ.
ﻣﻮﻗﻒ ﮐﺸـﻮر ھـﺎی ﻧﺎدار ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺮﺑﻮط آن در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎی دارو ھـﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر
ﻧﺴـﺒﯽ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻠﻨﺪ اﺳـﺖ ،اﻧﺘﻘﺎد آﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸـﻮر ھـﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺷـﺮﮐﺘﮭﺎی دارو ﺳـﺎزی ﺑﮫ اﻣﺮ اﻧﮑﺸـﺎف ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﻮد در ﮔﺎم
ﻧﺨﺴـﺖ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو ھﺎی ﺑﺪون ﻣﺎرک ھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﺸـﻮر ﺑﺮازﯾﻞ در آﻏﺎز
ﺳـﺎﻟﮭـﺎی  1990ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺪاوی دﺳـﺖ ﯾﺎزﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر ﺑﮫ ﺗﻮﺳـﻌﮫ ﻓﺎﺑﺮﯾﮏ ھـﺎی
دوﻟﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو ھﺎی ﺑﺎ ﺑﮭﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ وﻟﯽ ﺑﺪون ﻣﺎرک ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﺮای اﯾـﺪز آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ﺑﺮ اﺳـﺎس
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺳـﺴـﮫ ﻣﻠﯽ ﭘـﮋوھـﺶ اﯾـﺪز HIV /در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ اﻗﺪام از ﺳـﺎل  ١٩٩۴ﺗﺎ  ٢٠٠٠ﺑﯿﺶ از ۶٠٠٠٠
واﻗﻌﮫ اﻧﺘﺸـﺎر اﯾـﺪز ،و  ٩٠٠٠٠ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﺮگ و  ٣۵٨٠٠٠واﻗﻌﮫ ﺑﺴـﺘﺮ ﺷـﺪن در ﺷـﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺟﻠﻮ ﮔـﺮﻓـﺘﮫ ﺷـﺪه
اﺳـﺖ.

ﻗﺴﻤﺖ ھﻔﺘﻢ

ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺣﻖ ﺗﺪاوم ﻧﺴﻞ
زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ،ﺣﻖ ﺗﺪاوم ﻧﺴـﻞ و ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت زن و ﺷـﻮھﺮی ﺑﺮاﺳـﺎس ﮔﺰارش ھﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷـﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ و
ﺳـﺎﯾﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ دارای اھﻤﯿﺖ ﺑﺰرگ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺸـﺮی ،ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت زن و ﺷـﻮھﺮی در ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﻨﺪه آن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﮫ ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﻓﺮد را در اﯾﻦ
ﺣﻮزه در ﺑﺮاﺑﺮ زور ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت آن ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺴـﺎﯾﻞ زﯾﺮﯾﻦ اﺳـﺖ:
 آزادی در اﻧﺘﺨﺎب ھﻤﺴـﺮ و ﺷـﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ.
 آزادی در ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آوردن ﮐﻮدک و زﻣﺎن آن.
 ﺣﻖ ﺑﺮ ﺧﻮرداری از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷـﺘﯽ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ.
 ﺣﻖ ﮐﺴـﺐ آﮔﺎھﯽ ھﺎی ﻻزم در زﻣﯿﻨﮫ.

در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸـﻮر ھﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت زن و ﺷـﻮھﺮی را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﮫ دﺧﺘﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷـﻮھﺮ در ﻣﺮاﺳـﻢ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﮐﻠﻤﮫ "ﺑﻠﯽ" را ﮔﻔﺘﮫ اﺳـﺖ ،از اﯾﻦ رو اﯾﻦ " ﺑﻠﯽ" ﺑﺮای ﺗﻤﺎم دوران زﻧﺪﮔﯽ در
ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت زن و ﺷـﻮھﺮی اﻋﺘﺒﺎر دارد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ﺳـﺎﻟﻢ زن و ﺷـﻮھﺮی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ رﺿﺎ و رﻏﺒﺖ
ھﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ در زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ و در ﻏﯿﺮ آن ﭘﺎی اﺟﺒﺎر و ﺗﺸـﺪد ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻧﻘﺾ
ﺣـﻘﻮق اﻧﺴـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ.
ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﮫ در ﯾﮏ ﻋﺪه ﮐﺸـﻮرھﺎ از آن ﺟﻤﻠﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﭘﺮاﺗﯿﮏ درد آور ﺑﮫ اﺟﺒﺎر ﺷـﻮھﺮ دادن دﺧﺘﺮﮐﺎن
و ازدواج دﺧﺘﺮان ﺧﻮرد ﺳـﺎل ﺑﻄﻮر ﮔﺴـﺘﺮده ﻣﻌﻤﻮل اﺳـﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴـﺎﻟﮫ از ﻧﮕﺎه ﺳـﯿﺴـﺘﯿﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ
ﯾﮏ اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد .واﻗﻌﮫ ای را ﻣﺜﺎل ﻣﻲ آورﯾﻢ :ﻣﺎدر
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ درﻣﻮرد ﻣﺮد  ۴٨ﺳـﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ اﺟﺒﺎر ﺑﺎ ﻧﻮاﺳـﮫء ھﺸــﺖ ﺳـﺎﻟﮫ وی
ازدواج ﻧﻤﻮده ،ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ دادﮔﺎه از ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸـﺎن دادن در زﻣﯿﻨﮫ اﺑﺄ ﻣﯽ ورزد .اﮔﺮ ھﻢ
دﺧﺘﺮان در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮ ﺧﯿﺰﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن ﺑﮫ ﺟﺰا ھﺎی دﯾﮕﺮی
ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ .ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﺷـﻤﺎری از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان در ﺳـﺎل  ٢٠٠٣در زﻧﺪان
ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮد .آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ :وﻗﺘﯿﮑﮫ آﻧﮭﺎ از ازدواج اﺟﺒﺎری ﺳـﺮ ﺑﺎز زدﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻓﺸـﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ
زﻧﺪاﻧﯽ ﺷـﺪن ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺷـﺪﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اﺳـﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﮭﺪﯾﺪ و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭘﮋوھﺶ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮ  ١۴ﺳـﺎﻟﮫ ای ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ :او را
ﺧﺎﻧﻮاده اش در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ  ١٣ﺳـﺎل ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻧﺪاﺷـﺖ ﺑﮫ اﺟﺒﺎر ﺑﮫ ﻧﮑﺎح ﻣﺮدی در ﻣﯽ آورﻧﺪ .او در ﺧﺎﻧﮫ ی اﯾﻦ ﻣﺮد
ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺤﻤﻞ را از دﺳـﺖ داده و از ﺧﺎﻧﮫ ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﺳـﮫ ﺳـﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷـﻮد.
در ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺸـﻮر ھﺎ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ،ﭘﺲ از آﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ اﺟﺒﺎراً ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺷـﺎن ﺑﮫ
ﺷـﻮھﺮ داده ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﺟﺴـﻤﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ازدواج اﺟﺒﺎری ﺧﻮد در واﻗﻌﯿﺖ
ﯾﮏ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ اﺳـﺖ .ﺑﺮای ازدواج ﺗﻮاﻓﻖ دو ﻓﺮد آزاد و ﺑﺎﻟﻎ ﺿﺮورت اﺳـﺖ .ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت اﺟﺒﺎری زن
و ﺷـﻮھﺮی ﺧﻮد در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺷـﮑﻞ از ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﺣﺴـﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .اﮔﺮ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج ھﺎ دﺳـﺖ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ دﺷـﻮاری ھﺎی زﯾﺎدی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷـﻮﻧﺪ.
ازدوج ھﺎی اﺟﺒﺎری ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ رﯾﺸـﮫ در ﺳـﻨﻦ و ﻋﻨﻌﻨﺎت ﻓﺮﺳـﻮده و ﮐﮭﻨﮫ دارﻧﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ،
ﻓﻘﺮ و ﻓﺮودﺳـﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺸـﺎء ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .در ﻋﻤﻞ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﺮای ازدواج ھﺎی ﭘﺮ
ﻣﺼﺮف و ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫء ﺟﮭﺰﯾﮫ ﺗﺎ ﮐﻤﺮ زﯾﺮ ﺑﺎر وام ﺧﻢ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺗﮭﯿﺪﺳـﺖ ﺑﮫ ﭘﻮل ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ .ﺷـﻮھﺮ دادن دﺧﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮرد ﺳـﺎل رﯾﺸـﮫ در ﻓﻘﺮ و ﻓﺮودﺳـﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ دارد.

ﺣﻖ ﺗﺪاوم ﻧﺴـﻞ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎره دﯾﮕﺮ ﺣﻖ ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﮑﺜﺮ ﺷـﺎﻣﻞ ھﻤﮫ ای آن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ اﻓﺮاد را در
ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺒﺎر ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺧﺸـﻮﻧﺖ در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺪوام ﻧﺴـﻞ و اﯾﺤﺎد ﻧﻈﻢ در ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آوردن ﮐﻮدک ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺗﺪاوم ﻧﺴـﻞ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
 زن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻄﻮر آزاداﻧﮫ و ﻣﺴـﺆﻻﻧﮫ در ﺑﺎره ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن و ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آوردن آﻧﮭﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮد.
 ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از داﻧﺴـﺘﻨﯽ ھﺎی ﮐﮫ زن را ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی درﺳـﺖ در اﻣﺮ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آوردن ﮐﻮدک
ﺑﺴـﺎزد.
 ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷـﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻣﯿﻨﮫء ﻃﻔﻞ داری.
ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﺗﺪاوم ﻧﺴـﻞ ﻗﺒﻞ از ھﻤﮫ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ اﺳـﺖ و ﯾﮑﯽ از ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی وﺣﺸـﺘﻨﺎک آن ﮐﺸـﺘﻦ
ﻧﻮزادان در ﮐﺸـﻮر ھﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺳـﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴـﺖ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز داﻧﺴـﺘﮫ ﻣﯿﺸـﻮد .در اﯾﻦ
ﮐﺸـﻮرھﺎ ﻗﺒﻞ از ھﻤﮫ ﻧﻮزادان دﺧﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳـﯿﺎﺳـﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻮﯾﮋه در ﭼﯿﻦ و ھـﻨﺪ ﺑﻂور
وﺳـﯿﻊ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد .در ﭼﯿﻦ ﺑﺮ اﺳـﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﯾﻮﻧﯿﺴـﻒ ) (Unicefﺗﻨﺎﺳـﺐ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان : ١٠٠
 ١١۶اﺳـﺖ .ﺑﺴـﯿﺎری از اوﻗﺎت در ﺻﻮرت ﺑﮫ ﻣﺸـﺎھﺪه رﺳـﯿﺪن ﻧﺸـﺎﻧﮫ ھﺎی دﺧﺘﺮ ﺑﻮدن ﻧﻮزاد در ﺑﻄﻦ ﻣﺎدر
دﺳـﺖ ﺑﮫ ﺳـﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد دﺧﺘﺮ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﮫ او را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و در ﺷـﮭﺮداری
ھﺎ ﻧﺎم او را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده  ١۶ﻣﻨﺸـﻮر ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺣﻖ زن را در اﻣﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن و ھﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن در
ﮐﺪام ﻓﺎﺻﻠﮫ ای زﻣﺎﻧﯽ از ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺂﯾﻨﺪ ،ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯿﺴـﺎزد .وﻟﯽ در ﺳـﺮاﺳـﺮ ﺟﮭﺎن ﺗﺎ ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﺸـﺎھﺪه
ﻣﯿﺸـﻮد ﮐﮫ از ھﺮ ﺷـﺶ زن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ آن ﯾﮏ ﺑﺎرداری ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﮫ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷـﻮد .از  ١٩٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎرداری
در ﯾﮏ ﺳـﺎل  ۵١ﻣﯿﻠﯿﻮن آن ﺑﮫ ﺳـﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺗﻨﮭﺎ  ٢١ﻣﯿﻠﯿﻮن آن در ﮐﺸـﻮرھﺎی روی ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ در
آﻧـﮭﺎ ﺳـﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺟﻮاز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ دﻻﯾﻞ ﺑﯽ ﺷـﻤﺎری ﮐﮫ روی ھﻢ اﻧﺒﺎﺷـﺘﮫ ﺷـﺪه اﻧﺪ ،وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻧﺸـﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﭼﺮا ﺑﮫ اﯾﻦ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮫ زﻧﺎن ﺑﻄﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﮫ ﺣﻤﻞ ﺑﺮﻣﯿﺪارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﯾﻘﯿﻨﺎً ﻋﺪم دﺳـﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ھﺎی ﻻزم و اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎردار ﺷـﺪن ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﮫ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴـﺘﮫ دارد.
ﮔﻤﺎن ﺑﺮ اﯾﻨﺴـﺖ ﮐﮫ در ﺳـﺮاﺳـﺮ ﺟﮭﺎن در ﺣﺪود  ٣۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن زن اﻣﮑﺎن دﺳـﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺷـﺒﮑﮫ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷـﺘﯽ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ " ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ " را ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺿﺮورت دارﻧﺪ ،ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﮫ ﻋﻼوه در اﯾﻦ ﺟﺎھﺎ زﻧﺎن اﻣﮑﺎن
اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﮫ ازدواج را ﻧﺪارﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺸـﺎر و ﺧﺸـﻮﻧﺖ ھﻢ از درون و ھﻢ از ﺑﯿﺮون داﯾﺮه ازدواج در
اﯾﻦ ﺳـﺎﺣﮫ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸـﻮر ھﺎ زﻧﺎن از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ھﺎ از ﺟﻤﻠﮫ ﺟﻤﮭﻮری ﭼﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻓﺸـﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺳـﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﺧﻨﺜﯽ ﺳـﺎزی ﺗﻦ دھﻨﺪ .ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳـﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ اﺟﺒﺎری را ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸـﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﺧﺎﺻﯽ در راﺑﻂ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳـﻮال ﮐﮫ آﯾﺎ زﻧﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺑﺎرداری ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺎﯾﺎن دھﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﻧﺪارد و ﺑﮫ ﻋﻼوه در زﻣﯿﻨﮫء ﺳـﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ھﯿﭻ ﺗﺎﮐﯿﺪی از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮاﺟﻊ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .وﻟﯽ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :در
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳـﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎز داﻧﺴـﺘﮫ ﻣﯿﺸـﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﮕﺎه ﺑﮭﺪاﺷـﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻤﯿﻦ و دﻗﯿﻖ
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
واﻗﻌﺎت زﻧﺪاﻧﯽ ﺷـﺪن زﻧﺎن در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺳـﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ .در ﺷـﮭﺮک ﮐﺘﺴـﯿﻨﺎ
واﻗﻊ در ﺷـﻤﺎل ﻧﯿـﺠﺮﯾﮫ ،ھﺮ ھﻔﺖ زﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺨﺶ زﻧﺎﻧﮫ اﯾﻦ زﻧﺪان در ﺑﻨﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺟﺮم ھﻤﮫ آﻧﺎن ﺑﮫ
ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﺑﮫ ﺳـﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﮫ ﺟﺰای اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ؛ وی ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ
ﻗﺘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣﺸـﺎﺑﮫ ﻧﺴـﺒﺖ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .دو ﺗﻦ از آن ﻣﯿﺎن ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ﯾﺎری رﺳـﺎﻧﺪن
ﺑﮫ اﺟﺮای ﺳـﻘﻂ اﻧﺪ .در ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺟﺮﯾﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷـﺪه و ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻮرد آﻧﺎن
ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ.
ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺮای دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ھﺎی ﻻزم و دﻗﯿﻖ در ﺑﺎره "
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ " و وﺳـﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ وی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در ﯾﮏ ﻋﺪه
از ﮐﺸـﻮرھﺎ ﺷـﺒﮑﮫ ﺑﮫ دﺳـﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎره " ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ " ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳـﯿﺎﺳـﺖ دوﻟﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺤﺪود ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﭼﻮن ﻗﺒﻼً اﯾﻦ ﺷـﺒﮑﮫ ھﺎ ﺗﻮﺳـﻂ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر
ﺟﻮرج ﺑﻮش در ﺟﻨﻮری  ٢٠٠١ﻓﻮﻧﺪ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﻮﺳـﺴـﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
)(USAIDدر ﺣﻮزه " ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺧﺎﻧﻮاده " ﻣﺤﺪود ﺳـﺎﺧﺖ .ﺳـﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﮐﮫ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻟﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﮫ دﺳـﺖ ﻣﻲ آوردﻧﺪ ،ﭘﺲ از آن ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﮫ آﻧﺮا ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺳـﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ) ﺣﺘﯽ در ﺣﺎﻻت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
( ،ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن ﺗﻌﺪﯾﻼت در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮﮔﺰاری
ﮔﺮدھﻤﺂﯾﻲ ھﺎی آﮔﺎھﯽ دھﻨﺪه ﺑﮫ زﻧﺎن ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﯾﮏ ﭘﮋوھﺶ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ در ﭘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ
اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﺸـﻮرھﺎی اﯾﺘﻮﭘﯿﺎ ،زاﻣﺒﯿﺎ ،ﮐﯿﻨﯿﺎ و روﻣﺎﻧﯿﺎ دروازه ھﺎی ﮐﻠﻨﯿﮏ ھﺎی " ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺧﺎﻧﻮاده "
ﺑﺴـﺘﮫ ﺷـﺪ و ﻋﺮﺿﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷـﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ و زﻧﺎن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﮑﯽ از ﭘﯽ آﻣﺪ ھﺎی دﯾﮕﺮ آن اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز و  IV Hرا ﺑﺎ دﺷـﻮاری ھﺎی ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﻮاﺟﮫ ﻧﻤﻮد.
اداﻣﮫ دارد

زﻧﺎن:
ﻓﺮھﻨﮓ ،ﻣﺬھﺐ و ﺳﻨﺖ
ﻣﺎ ﺷـﺎھﺪ آناﯾﻢ ﮐﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎ ن ﺑﺮﻏﻢ ادﻋﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸـﯿﺪن ﺑﮫ آن در ﻋﻤﻞ ﮐﻢ و
ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ﺑﺪون ﻣﺠﺎزات در ﻗﻠﻤﺮو آﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ھﺮ روز ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن در ﺣﻮﻣﮫای
ﭘﺎرﯾﺲ ،در ﺟﺎﻣﻌﮫای ﻋﻨﻌﻨﮫ ﭘﺴـﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﯾﺎ در ﮐﺸـﻮرھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺮد ﺳـﺎﻻر
اﻧﺪ ،اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮای آن ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸـﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار زﻧﺎن در ﻋﻤﻞ ﺗﺴـﻠﻂ داﺷـﺘﮫ ،و در ﻇﺎھﺮ
اﻣﺮ ﮔﻮﯾﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ " ﻧﺠﺎﺑﺖ " زن را ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺮده و از ﺣﺮﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺮاﺳـﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﮭﺎ در
ﺑﺴـﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ زﯾﺮ ﻧﺎم دﻓﺎع از ﻧﺠﺎﺑﺖ و ﺣﺮﻣﺖ زﻧﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺎدی ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه را در ﺣﻮزه
آزادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧﺎن و ﺣﺘﯽ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷـﯿﺪن آﻧﮭﺎ وﺿﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺮ
ﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺠﺎزات ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ .اﮐﺜﺮاً دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ﺧﺸـﻮﻧﺘﯽ ﮐﮫ از آﯾﺪهھﺎی ﺳـﻨﺘﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ درﺑﺎره آﺑﺮو
و ﻋﺰت ﻣﻨﺸـﺎء ﻣﻲ ﮔﯿﺮد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ وﺣﺸـﺘﻨﺎﮐﯽ در ﭘﯽ دارد.
ﭘﺎﻧﺰده دوﺷـﯿﺰه ﯾﮏ ﻣﺪرﺳـﮫ در ﺷـﮭﺮ " ﻣﮑﮫ " ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﻌﻮدی در  ١١ﻣﺎرچ  ٢٠٠٢زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺪرﺳـﮫ
ﺷـﺎن آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،در آﺗﺶ ﺟﺎن دادﻧﺪ و دهھﺎی دﯾﮕﺮ زﺧﻢ ﺑﺮداﺷـﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺘﻌـﺼﺐ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺎﻧﻊ از آن
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ دوﺷـﯿﺰﮔﺎن ﻣﺪرﺳـﮫ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮﻧﮑﮫ آﻧﺎن ﭼﺎدر ﺑﺴـﺮ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴـﺎﻧﯽ از ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺷـﺎن ﻣﺤﺮم ﺑﮫ ﺣﺴـﺎب ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ھﻤﺮاھﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮآن ھﻤﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﻠﯿﮫ ﻧﺠﺎت اﯾﻦ دوﺷـﯿﺰﮔﺎن ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸـﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ آﻧﮭﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪھﻨﺪ.
دﺧﺘﺮ ﺷـﺶ ﺳـﺎﻟﮫای از ﺑﺎﺷـﻨﺪﮔﺎن ﺷـﮭﺮ  Santanderﮐﺸـﻮر  Colombiaﺗﻮﺳـﻂ دو ﻧﻔﺮ از
ھﻤﺴـﺎﯾﮕﺎﻧﺶ در  ١٩٩٧ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮوپ ﺷـﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ از اﯾﻦ اﻣﺮ آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ،
آﻧﮭﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺗﻔﺎق ﻧﮫاﻓﺘﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸـﻤﺎن اﯾﻦ دﺧﺘﺮک وﺣﺸـﺘـﺰده ﮐﮫ ھﻨﻮز از ﺑﯿﻢ
ﺣﺎدﺛﮫ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﮫﺧﻮد ﻣﻲﻟﺮزﯾﺪ اﯾﻦ دو ﻣﺮد را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳـﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ دﺧﺘﺮک ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی ﺟﺴـﺎرت ﺣﺮف
زدن را از دﺳـﺖ داده ﺑﻮد .او ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﮫ ﻗﺘﻞ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﮔﻨﮭﮑﺎر ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷـﺖ.

اﻣﺎم ﻣﺴـﺠﺪ ﻧﺎﺣﯿﮫای در ﺷـﮭﺮک  Hassi Massaoudاﻟﺠﺰﯾﺮه در ﺧﺎﺗﻤﮫء ﻣﻮﻋﻈﮫ ﺧﻮﯾﺶ زﻧﺎن ﺑﺪون
ﺷـﻮھﺮ را زﻧﺎن ﺑﺪ ﮐﺎره ﺧﻄﺎب ﻧﻤﻮد .ﺷـﺐ ﺑﻌﺪی در ﺣﺪود ﺳـﮫ ﺻﺪ ﻣﺮد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﭼﮭﻞ ﺗﻦ از اﯾﻦ زنھﺎ
ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﺮاﺳـﺎس اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻗﺒﻼً ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﺷـﻮھﺮان ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن آن روﯾﺪاد ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎراﻧﮫ) ﺟﻮﻻی  (٢٠٠١ﻣﻨﺎزل اﯾﻦ زﻧﺎن ﺗﺎراج
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺴـﯿﺎری از آﻧﮭﺎ آﺗﺶ زده ﺷـﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﺟﺴـﻢ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ درﯾﺪه ﺷـﺪ .ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﮐﮫ ھﻤﮫ اﯾﻦ زﻧﺎن
ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻓﺮدی و ﮔﺮوھﯽ و ﺿﺮب و ﺷـﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧـﺪ.
اﻣﺎم ﻣﺴـﺠﺪ از ﺗﺤﺮﯾﮏ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺧﺸـﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮد .ﭼﮭﻞ ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﮫ اﺗﮭﺎم
دزدی ،ﺗﺠﺎوز و ﻣﺰاﺣﻤﺖھﺎی ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .وﻟﯽ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻟﺠﺰاﯾﺮه در ﺟﻮن  ٢٠٠٢ده ﺗﻦ آﻧﮭﺎ را
آزاد ﻧﻤﻮده و ﺳـﺎﯾﺮ اﻓﺮاد را ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺑﺮﭘﺎداﺷـﺘﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دزدی ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺑﮫ ﺳـﮫ ﺳـﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم
ﮐﺮد.
زﻧﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸـﻮرھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﻘﺮرات در ﺑﺎره ﺟﺎﻣﮫ و ﺗﻦ ﭘﻮش ﻣﻮرد ﺑﯽرﺣﻤﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ
و ﺟﺰا ھﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .در ﮐﺸـﻮرھﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﻌﻮدی ﻣﻘﺮرات در ﺑﺎره
ﺟﺎﻣﮫ و ﺗﻦ ﭘﻮش ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ ﭘﻠﯿﺲ وﯾﮋه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮕﺮدد .ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺴـﻠﺢ در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸـﻮرھﺎ از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ
ﺳـﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺗـﺜﺒـﯿﺖ ﻟﺒﺎس " ﻣﻨﺎﺳـﺐ " ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
زﻧﺎن در ﺳـﻮدان ﻣﮑﻠﻒ اﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻟﺒﺎس ﺗﯿﺮه ﺑﭙﻮﺷـﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺳـﺮاﭘﺎی آﻧﮭﺎ را ﺑﭙﻮﺷـﺎﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺣﻖ
ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﮫ از ﺧﻮش ﺑﻮﺋﯽ و زﯾﻮرات اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ آراﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ آن ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰای ﺳـﺎل
 ١٩٩١ﺳـﻮدان ﺑﮫ ﺟﺰا ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در  ٢٠٠٢ﮐﮫ ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫای ﺷـﺒﮑﮫ زﻧﺎن ﮐﮫ در ﺗﺤﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳـﻼﻣﯽ
ﺑﺴـﺮ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﺮ ﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .ﺷـﻤﺎری زﻧﺎن از ﮐﺸـﻮرھﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و آﺳـﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد "
ﭼﺎدرﻋﻨﻌـﻨﮫوی" ﮐﮫ در اﯾﻦ اواﺧﺮ زﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺳـﺎﺧﺘﮫ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺮا ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﮫ ﺳـﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺮف زدﻧﺪ .ﺑﮫ
ﻋﻘﯿﺪهای آﻧﮭﺎ " ﭼﺎدر" اﻣﺮ ﺳـﻨﺘﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ آﻧﺎن ﺑﮫ ﺣﺴـﺎب ﻧﻤﯽرﻓﺘﮫ اﺳـﺖ وﻟﯽ در اﯾﻦ اواﺧﺮ دوﻟﺖھﺎ و
ﻣﺆﺳـﺴـﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﻮج رﺷـﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪهای ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﺋﯽ ﺑﮫ آﻧﺎن ﻗﺸـﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺴـﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺮﯾﺎن ﻋﮑﺲ آن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸـﻮرھﺎ ﮐﮫ روﻧﺪ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ ) ﺳـﮑﻮﻻرﯾﺰم ( ،ﺑﺎ
اﺟﺮای ﮐﺎرﮐﺮد ھﺎی ﮐﮫ " ﻣﺪرﻧـﯿﺘﮫ " ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ ،ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،زﻧﺎن ﻣﺠﺎز داﻧﺴـﺘﮫ ﻧﻤﯽﺷـﻮﻧﺪ ﺗﺎ
ﻟﺒﺎسھﺎی ﺳـﻨﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮫ ﺗﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ھﻮﯾﺖ ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳـﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺒﺎرز دھﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ اﺳـﺖ
ﮐﮫ ﯾﮏ دﺳـﺘﮫ زﻧﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎن در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺮای " ﭼﺎدر ﺑﺴـﺮ ﮐﺮدن" در داﻧﺸـﮕﺎهھﺎ ،ﻣﮑﺘﺐھﺎ و ادارات دوﻟﺘﯽ
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

در اﯾﻦ اواﺧﺮ اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺷـﯿﻮهای ﻟﺒﺎس ﺑﮫ ﺗﻦ ﮐﺮدن ﺷـﺎن ،ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ،
ﺑﻄﻮر ﮔﺴـﺘﺮده اﺷـﺎﻋﮫ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﯾﺪه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷـﺪه درآﻣﺪه اﺳـﺖ.
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ در ﺳـﺎل  ٢٠٠٣زﻧﺎن را از ﭘﻮﺷـﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺗﻨﮓ و داﻣﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻨﻊ ﮐﺮد.
ﺳـﯿﺎﺳـﯿﻮن در داراﻟﺴـﻼم ادﻋﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اﺷـﺎﻋﮫ و ﭘﺨﺶ ﻣﺮض اﯾﺪز زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﮫ
زﻧﺎن ﭘﻮﺷـﯿﺪن ﻟﺒﺎسھﺎی ﭼﺴـﭙﺎن و ﺷـﻠﻮارھﺎی ﮐﻮﺗﺎه را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن ﺗﻨﮭﺎ در اﯾﺎﻻت ﭘﻨﺠﺎب در ﺳـﺎل  ٢٠٠٢ﺑﯿﺶ از
 ٢٧٠زن در ﻧﺘﯿﺠﮫء ﻗﺘﻞھﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳـﺖ داده اﻧﺪ .ﻗﺘﻞ آﻧﮭﺎ ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ ﺷـﻮھﺮان ﯾﺎ
ﺑﺮادران ﺷـﺎن اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳـﺖ .ﺑﺮ اﺳـﺎس ﮔﺰارﺷـﮭﺎی ﭘﻠﯿﺲ  ١٨۴۴زن ﺑﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮭﺎی  ٢٠٠٢ - ١٩٩٠در
اﯾﺎﻻت ﻣﺮزی ﺷـﻤﺎلﻏﺮب ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ﭘﺪران ﯾﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﻧﺎم " ﻧﺎﻣﻮس" ) ﻧﻨﮓ ( ﺑﮫ ﻗﺘﻞ
رﺳـﯿﺪه اﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ازدواجھﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﮫ آﻧﺎن ﺧﻮد ﺷـﻮھﺮ ﺧﻮﯾﺶ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﺑﺴـﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﺮای ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎه دزداﻧﮫای زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺮﮐﺎت
ﺷـﺎن زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮول ﺟﺪی ﻗﺮار دارد ،ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳـﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻓﺮھﻨﮓ ،آداب و ﻏﯿﺮت ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫای ﺑﺮای اﺟﺮای ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﻣﯿﺸـﻮد .ﻧﻔﯿﺴـﮫ ﺷـﺎه ،ﮐﮫ در ﻣﻮرد " ﻗﺘﻞ ھﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ " در ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن ﭘﮋوھﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ ﮐﮫ" :
ﻗﺘﻞھﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ اﺳـﺖ ﺑﺮای ﻧﻘﺾﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮرمھﺎی ﻧﺎﻣﻮسداری .وﻟﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﮫ آن روال
دﯾﮕﺮی داده اﺳـﺖ :دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳـﺖ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ اﯾﻦ اﻓﺮاد زد ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﻧﺎﻣﻮس ﯾﺎ ﻧﻨﮓ ﻗﺒﯿﻠﮫ ﺑﻠﮑﮫ
ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﮫ ﺷـﺨﺺ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺘﻀﺮر ﺷـﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷـﻮد".
ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮏ ﺷـﮑﻞ از ﺷـﮑﻨﺠﮫ ﺟﺴـﻤﯽ ﺑﮫ ﺣﺴـﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷـﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن ،ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳـﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺣﺘﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮارد ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﮔﺰارش از ﺗﺠﺎوز داده ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﭼﺴـﭗ ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﺑﮫ آن زده ﻣﯽﺷـﻮد و در ﺑﺴـﯿﺎری ﺣﺎﻻت ﺑﺪون
ﻣﺠﺎزات ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﮫ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ رﻗﻢ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷـﻮد اﻣﺎ
اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﯾﮏ ﺑﺮ ﺳﯽ و ﭘﻨﺠـﻢ رﻗﻢ ﺗﺠﺎوز ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳـﺖ .در ﻓﺮاﻧﺴـﮫ از ٢۵٠٠٠
ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز در ﺳـﺎل ،ﺻﺮف در  ٨٠٠٠ﻣﻮرد آن ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش داده ﻣﯿﺸـﻮد.
ﺑﺮﺧﻮردھﺎ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮوان ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻓﺮھﻨﮓھﺎی از ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﮫ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻣﻨﻄﻖ ﺳـﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﮏ
ﺟﺎﻧﺒﮫ ﭘﺎﻓﺸـﺎری دارﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ھﻤﺮاه اﺳـﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن را ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در
اﯾﺎﻟﺖ ﮔﺠﺮات ھﻨﺪ ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ " ﺑﮭﺎراﺗﯿﺎ ﺟﻨﺎﺗﺎ ﭘﺎرﺗﯽ " در ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺘﻌﺼﺐ ھﻨﺪو ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺴـﻠﻤﺎن اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار دھﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽھﺎ رﻗﻢ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﺴـﻠﻤﺎن را ﮐﮫ در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎن ھﻤﮫ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﮔﺮوهای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از  ٢۵٠ﺗﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺴـﯿﺎری

از آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺎوز زﻧﺪه ،زﻧﺪه آﺗﺶ زده ﺷـﺪﻧﺪ ... .آﻧﮭﺎﺋﯿﮑﮫ زﻧﺪه
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺷـﺎھﺪان زﯾﺎدی آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ در زﻣﯿﻨﮫ ﺷـﮭﺎدت ﺑﺪھﻨﺪ ،وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﭼﻨﺎن ﺧﻮد را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷـﺪه
اﺣﺴـﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸـﺪﻧﺪ ﺗﺎ رﺳـﻤﺎً ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﺑﺴـﭙﺎرﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ آﻧﺎن ﭼﮫ ﮔﺬﺷـﺘﮫ اﺳـﺖ .ﺑﻌﺪ ھﺎ در ﯾﮏ
ﭘﯿﺎم ﭘﮋوھﺸﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ھﻨﺪی ﺑﮫ ﻧﺎم  Citizen’n Initiativeدر زﻣﯿﻨﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﮫ ":در
ﮔﺠﺮات زﻧﺎن ھﺪف ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻨﮓ و ﺑﺪن آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺪان ﺳـﻼﺧﯽ اﺳـﺖ" .
ﭘﺮﺳـﺸﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ آزادی ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷـﺘﮫ ﺑﺎﺷـﺪ؟ در ﻃﯽ ﺑﯿﺴـﺖ ﺳـﺎل
اﺧﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺳـﻨﺖ ﭘﺮﺳـﺘﺎﻧﮫ ،ﻣﺬھﺒﯽ و اﺗـﻨﯿﮑﯽ در ﺑﺴـﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﺳـﻌﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮ ﺗﻮﺳـﻌﮫ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ را ﺳـﺪ ﻧﻤﻮده و راه را ﺑﺮای ﺳـﻠﻄﮫ دو ﺑﺎره اﻧﺪﯾﺸـﮫھﺎی ﺳـﻨﺘﯽ ھﻤﻮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺷـﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷـﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﯿﺠﺮﯾﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم آﻣﯿﻨﮫ ﻟﻮال اﺳـﺖ ﮐﮫ در
ﺳﯽ ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﻃﻔﻠﯽ ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ او رﺳـﻤﺎً ازدواج ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .در ﻣﻮرد آﻣﯿﻨﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ
ﺳـﻨﮕﺴـﺎر اﻋﻼم ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ .ﺟﮭﺎن ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻧﺸـﺎن داد .ﺷـﻤﺎری ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳـﺎزﻣﺎنھﺎی ﺣﻘﻮق
ﺑﺸـﺮ و ﻣﺪﻧﯽ از ﺟﻤﻠﮫاﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ در ژوﺋﻦ  ٢٠٠٢ﮐﻤﭙﺎﯾﻨﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﮐﮫ در آن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺘﺒﯽ دو
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﯿﺴـﺖ ﻧﺎم ھﺎی ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﻣﻀﺎء آﻧﮭﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ در ٢۵
ﺳـﺒﺘﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠٣ﭼﮭﺎر ﺗﻦ از ﻗﺎﺿﯿﺎن ﺣﮑﻢ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﻮرد ﺳـﻨﮕﺴـﺎر آﻣﯿﻨﮫ دو ﺑﺎره ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﻋﻼم
آزادی آﻣﯿﻨﮫ ،ﺧﻄﺮ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﺋﯽ در ﻓﯿﺼﻠﮫ ھﺎی ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻧﯿﺠﺮﯾﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮ ﻧﯿﺸـﻨﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳـﺖ ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ،ﺳـﻨﺖ و ﻋﻘﯿﺪه ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﮫی ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻮرمھﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ را ﺧﺪﺷـﮫ دار ﺑﺴـﺎرﻧﺪ.
ﺳـﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻋﯿﺴـﻮی در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮭﺎ و ﻣﻨﺸـﻮرھﺎی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺑﺎره
زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺎور اﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ دو ﻣﻨﺸـﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و آزادی
ﻓﺮدی را در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽﺳـﺎزد و ﯾﮏ " اﺟﻨﺪای ﺗﻨﺪرو ﻓﻤﯿﻨﺴـﺘﯽ " را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺗﻘﺎﺑﻞھﺎ در ﻋﺮﺻﮫ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻧﯿﺰ دﺳـﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .آﻧﮭﺎ از دوﻟﺖھﺎ و " از ﺟﻤﻠﮫ واﺗﯿﮑﺎن و اﻋﻀﺎی
ﺳـﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳـﻼﻣﯽ " در زﻣﯿﻨﮫ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴـﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﻗﻮت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ دو ﻣﻨﺸـﻮر ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـﺎن ھﻨﮕﺎم ﺗﺪوﯾﺮ اﺟﻼس" ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻮﻗﻒ زﻧﺎن "
در ﻣﺎرچ  ٢٠٠٣ﻗﺎدر ﻧﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﻓﯿﺼﻠﮫ واﺣﺪی در ﺟﮭﺖ ﻣﻨﻊ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﺑﺮﺳـﻨﺪ .ﯾﮏ ﺷـﺎھﺪ ﻋﯿﻨﯽ
از اﯾﻦ ﺟﻠﺴـﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

ﻧﯿﻢ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﮫ اﺧﺘﺘﺎم اﺟﻼس ﮐﮫ ﭘﺎﻧﺰده روز ﻃﻮل ﮐﺸـﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺖ دوﻟﺖ
اﯾﺮان از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷـﺪ و ﺑﺎ ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺼﺮ و ﺳـﻮدان اﻋﺘﺮاض دوﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺮاز
داﺷـﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺎده آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ " :دوﻟﺖ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮده و ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﯿﭻ رﺳـﻢ،
ﺳـﻨﺖ ﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺬھﺒﻲ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﺣﺬف ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺷـﻮد .دوﻟﺘﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﺷـﯿﻮهھﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ
و ﺑﺪون ﺗﺎﺧﯿﺮ ﯾﮏ ﺳـﯿﺎﺳـﺖ ﺣﺬف ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ".
درﺳـﺖ ده ﺳـﺎل ﺗﻤﺎم روی ھﻤﯿﻦ ﻣﺎده ﮐﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی ﮐﮫ در ﻣﺎده ﻓﻮق ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه
ﺑﻮد ﻧﺘﯿﺠﮫ ﯾﮏ ﺳـﺎزش ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮﻣﻮل ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﮐﮫ در ﺑﺎره آن ﻗﺒﻼً ﺗﻮاﻓﻖ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎرﮔﯽ از روی ﻣﯿﺰ ﺟﺎروب ﺷـﺪ.

ﻗﺴـﻤﺖ ﻧﮭﻢ

زﻧﺎن:
ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ

اﮐﺜﺮاً ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺠﺎوز ﺟـﻨﺴﯽ ﺑﺮ زﻧـﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎ
ھﻨﻮز ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت روﺷـﻦ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳـﺖ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷـﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دادﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در
ﻣﻮرد ﯾﻮﮔﻮﺳﻠﻮاﯾﺎ ) ﺳـﺎﺑﻖ ( ﺑﺮﮔﺰار ﺑﻮد ،ﮔﺮوھﯽ از زﻧﺎن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳـﺘﮫ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮات ﭘﺮداﺧـﺘﻨﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ داﺷـﺘﻨﺪ ﺗﺎ " ﺗﺠـﺎوز ﺟـﻨﺴﯽ ﺑﺮ زﻧـﺎن در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﮫ " ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷـﻮد .ﺑﮫ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺠﺎوز ﺟـﻨﺴﯽ را در
ﺳـﺎلھﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﮫ ژﻧﻮ ) (١٩۴٩ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﺪی را
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد :ﻣﺎده ﺳـﻮم اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﮫ ھﻤﮫ اﺷﮑﺎل ﺷـﮑﻨﺠﮫ ،ﺑﯽرﺣﻤﯽ ،ﻇـﻠﻢ ،ﺗﺤﻘـﯿﺮ و ﺑﺮﺧﻮردھﺎی
ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز داﻧﺴـﺘﮫ اﺳـﺖ.
در ﻋﻤﻞ از ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺒﻞ در ﺑﺎرهء ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠـﺎوز ﺟـﻨﺴﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺼﺎدﻣﺎت ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﮫ ،ﺗﻮﺟﮫ اﻧﺪﮐﯽ
ﻣﺒﺬول ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﮫ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺘﻠﮫوی در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ
روسھﺎ ﺑﺮ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی )  ( ١٩۴۵و ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎﻧﯽھﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﮕﻠﮫدﯾﺶ ) (١٩٧١اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد.

وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ داﺷـﺖ ﮐﮫ :اﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﻮﻧﺎلھﺎ ﺑﺮای ﯾﻮﮔﻮﺳـﻼوﯾﺎ و روﻧﺪا در ﺳـﺎلھـﺎی ﻧﻮد ﻗﺮن ﺑﯿﺴـﺘﻢ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﺎر ﻧﺨﺴـﺖ ﺷـﮑﺎﯾﺎت در ﺑﺎره ﺗﺠﺎوز ﺟـﻨﺴﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺼﺎدﻣﺎت ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﮫ را در ﯾﮏ دادﮔﺎه
ﺣﻘﻮق ﺟﺰِاﺋﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده و ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﺸـﺨﺺ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﮫﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳـﺎس اﺻﻞھـﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷـﺪه ،دادﮔﺎه ﺟﺰاﺋﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﺠﺎوز ﺟـﻨﺴﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﮫ را ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻨﮕﯽ اﻋﻼم داﺷـﺖ ﮐﮫ اﯾﺠﺎب
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗـﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﺎوز در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﮫ ﭘﯿﺶآﻣﺪه اﺳـﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ دﺷـﻮار و
ﺣﺘﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ .زﯾﺮا ﺟﻨﺎﯾﺎتﮐـﺎران ﺳـﮑﻮت و اﻧﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ اﮐﺜﺮاً ﺟﺴـﺎرت ﺑﯿﺎن آﺷـﮑﺎر
آن را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ اﺳـﺖ ﮐﮫ دﺳـﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ ارﻗﺎم واﻗﻌﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ دﺷـﻮار ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺟﺮﯾﺎن
ﺟﻨﮓھـﺎی ﺑﻮﺳـﻨﯿﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﯿﻦ ده ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار در
ﻧﻮﺳـﺎن اﺳـﺖ .آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ از ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪادھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در
ﮐﻮﺳـﻮو ،اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ،ﺟﻤﮭﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻨﮕﻮ و  ...ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﺪ .ﺟﻨﮓ در ﺳـﺎلھﺎی ﻧﻮد در ﺑﻮﺳـﻨﯿﺎ و
روﻧﺪا ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺴـﯿﺎری را ﻧﺴـﺒﺖ ﺣﻮادث ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿﺰ وﺧﺸـﻮﻧﺖﺑﺎری ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻮادث ﺟﻨﮕﯽ
در اﯾﻦ دو ﮐﺸـﻮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد .ﻗﺘﻞ ،ﺗﺠﺎوز و ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳـﺎﯾﺮ اﺷـﮑﺎل آزار و اذﯾﺖ
ﺳـﯿﺴـﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﻤﺎﻧﮫ وﺳـﯿﻊ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷـﺪ ﺗﺎ روﺣﯿﮫ دﺷـﻤﻦ را درھﻢ ﺷـﮑﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﮫ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﮫ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در روﻧﺪا ﺗﺠﺎوز دﺳـﺘﮫﺟﻤﻌﯽ ،ﺻﺪﻣﮫ
زدن و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺟﻨﺴﯽ ) ﺑـﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل وادار ﺳـﺎﺧﺘﻦ زﻧـﺎن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﮫ ﻗﺒـﯿﻠﮫ ﺗﻮﺗﺴﯽ ﺑﮫ ﺑﺮھﻨﮫ رژه رﻓـﺘﻦ ( در
ﺟﺮﯾﺎن ﺟـﻨﻮﺳــﯿﺪ ) ﻧﺴـﻞ ﮐﺸﯽ ( در ﺳـﺎل  ١٩٩۴ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳـﺖ.
ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻮارد ﺑﯽﺷـﻤﺎر ﮐﺸـﺘﺎر و ﺗﺠﺎوز ﺑﺮ زﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮔﺮوهھﺎی اﻗﻠﯿﺖ ﻣﻠﯽ را در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮردھﺎی دراز ﻣﺪت در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﯿﺎﻧﻤﺮ ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ﮔﺮوهھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑﻮد،
اﻓﺸـﺎ ﻧﻤﻮد .ﻧﺎﻧﮓﭘﺎﻧﮓ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ  ٢٨ﺳـﺎﻟﮫ در اﮐﺘﻮﺑﺮ ﺳـﺎل  ١٩٩٧ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ دو ﺗﻦ از ﺳـﺮﺑﺎزان ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .زﻣﺎﻧﯽ او ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳـﺮﺑﺎزان اﻇﮭﺎر ﻣﯽدارد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫ ﮐﭙﯿﺘﺎن آﻧﺎن ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ ﺳـﺮﺑﺎزان ﺑﺎ ﻟﮕﺪ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﮫ ﺳـﯿﻨﮫء وی ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ او را ﺑﮫ ﻣﺮگ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪاً ﺷـﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮ اش او
را ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺮد او در آﻧﺠﺎ در ﺟﻨﻮری  ١٩٩٨ﻣﯽﻣﯿﺮد زﯾﺮا ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﻋﻤﻞ
ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﯿﺴـﺖ.
ﺗﺠﺎوز و ﺳـﺎﯾﺮ اﺷـﮑﺎل ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺸـﺨﺼﺎت ﺑﺮﺧﻮردھﺎی
ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﮫ ﭼﮭﺎرده ﺳـﺎﻟﮫ در ﮐﺸـﻮر ﻻﯾﺒﺮﯾﺎ ﺑﻮد .در اﮔﻮﺳﺖ  ٢٠٠٣زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﭼﺎرﻟﺲﺗﺎﯾﻠﺮ
 Tylor Charlesﺣﮑﻮﻣﺖ را واﮔﺬاﺷـﺘﮫ و ﮐﺸـﻮر را ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﻮد ،زﻧـﺎن و دﺧﺘﺮان ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز

و ﺷـﮑﻨﺠﮫ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن واﺑﺴـﺘﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖ ،ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن اﭘﻮزﯾﺴـﯿﻮن ﻣﺴـﻠﺢ و ﻟﺸـﮑﺮ ﻗﻮﻣﯽ واﻗﻊ ﺷـﺪﻧﺪ .ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ھﻨﻮز ھﺸـﺖ ﺳـﺎل ﻧﺪاﺷـﺖ.
در ﺳـﺎل  ٢٠٠١ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯽ ،ﮐﻠﻮﻧﻞ ﯾﻮری ﺑﻮوداﻧﻒ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺮﺧﻮرد ھﺎی ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﮫ در ﭼﭽـﯿﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷـﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻮرد ﻣﺤﮑﻤﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در  ٢٦ﻣﺎرچ  ٢٠٠١ﯾﻮری
ﺑﻮوداﻧﻒ دﺧﺘﺮ ھﮋده ﺳـﺎﻟﮫ ﺑﮫ اﺳـﻢ ﭼﯿﺪا ﮐﻮﻧﮕﭽﻮا را ﺑﮫ ﺷـﮑﻞ ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﮫ ای از ﻣﻨﺰل ﺑﯿﺮون ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ
ﺧﯿﻤﮫاش ﺑﺮد او را ﺑﺎ دﺳـﺘﺎن اش ﺧﻔﮫ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺳـﮫ ﻧﻔﺮ از زﯾﺮدﺳـﺘﺎﻧﺶ او را در ﺟﻨﮕﻞ زﯾﺮ ﺧﺎک ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺪر
دﺧﺘﺮ در دادﮔﺎه اﻇﮭﺎر داﺷـﺖ ﮐﮫ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻠﻮﻧﻞ ﺑﮫ ﻣﻨﺰل وی ﺣﻤﻠﮫ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺴـﺖ ﺑﻮد و ﺑﮫ ﻣﺠﺮد دﯾﺪن دﺧﺘﺮش،
او را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .از ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷـﮑﺎﻓﯽ واﺿﺢ ﺷـﺪ ﮐﮫ دﺧﺘﺮک ﺳـﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز واﻗﻊ
ﺷـﺪه ﺑﻮد .ﺑﻮداﻧﻒ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد .وﮐﻼی ﺑﻮوداﻧﻒ اﺳـﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﮭﻢ ﺟﻨﺎﯾﺖ را در ﺟﺮﯾﺎن
ﯾﮏ " ﺣﻤﻠﮫ روﺣﯽ زودﮔﺬر" اﻧﺠﺎم داده اﺳـﺖ و ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ در  ٢٠٠٢ﺑﻮوداﻧﻒ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺘﻞ
ﻏﯿﺮﻣﺴـﺆل اﻋﻼم داﺷـﺖ .وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺮای داد ﺧﻮاھﯽ ﺑﮫ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﻮد .در  ٢۵ﺟﻮﻻی ٢٠٠٣
ﺑﻮوداﻧﻒ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ و اﺧـﺘﻔﺎف دﺧﺘﺮک ﻣﺤﮑﻮم ﺷـﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷـﺪ و ﺑﮫ ده ﺳـﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮔﺮوهھـﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ از ﺗﺠﺎوز و اﺷـﮑﺎل دﮔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺗﺨﻢ ھﺮاس و وﺣﺸﺖ در ﻣﺎن ﻣﺮدم ،ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در
ﺳﯿﺮاﻟﯿﻮن در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ده ﺳـﺎﻟﮫ ﮔﺮوهھﺎی اﭘﻮزﺳـﯿﻮن ﻣﺴـﻠﺢ ﮐﺎرزار ﻧﺎﻗـﺺ ﺳـﺎزی آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣﺮدم را
در ﻋﻤـﻞ ﮔﺬاﺷـﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ اﺟﺒﺎر ﻣﺮدم را وا ﻣﯿﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﯾﺎ ﺗﻦ ﺑﮫ ﻗﻄﻊ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺑﺪن ﺷـﺎن ﺑﺪھﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﮐﮫ روی ﺻﻮرت ﺷـﺎن ﺣﺮوف  RUFﺣﮑﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﮔﺮدد .اﺧﺘﻄﺎف ،ﺗﺠﺎوز و ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫ ﻃﻮر
ﺳـﯿﺴـﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺑﮫ ﭘﯿﻤﺎﻧﮫ ﺑﺰرگ در ﻋﻤﻞ ﮔﺬاﺷـﺘﮫ ﺷـﺪ .ﺷـﻤﺎر زﯾﺎد از اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎریھـﺎی واﮔﯿﺮ
دوﭼﺎر ﺷـﺪﻧﺪ و ﮔﺮوه ﮐﺜﯿﺮی از آﻧﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﮫ ﺑﺎردار ﮔﺮدﯾـﺪﻧـﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان اﻣﮑﺎن ﺳـﻘﻂ
ﺟﻨﯿﻦ در ﺳـﯿﺮاﻟﯿﻮن ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ .واز ﻟﺤﺎظ ھﺰﯾﻨﮫ آن ﻧﯿﺰﮐﮫ در ﺣﺪود ) $ ١٠٠ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺴـﺎﻟﮫ
ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷـﻨﺪﮔﺎن ﺳـﯿﺮاﻟﯿﻮن ( ،ﻣﯽﺷـﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻮد.
در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻤﻠﮫ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﮫ در ﺟﻨﻮری  ١٩٩٩ﺑﺮ  Freetownﯾﺎﻏﯿﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﮔﺸـﺘﮫ و دﺧﺘﺮان را
ﺑﺮای رھﺒﺮان اﻧـﺘﺨﺎب و ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب واﻗﻊ ﻧﻤﯽ ﺷـﺪﻧﺪ ،ﺑﺎر ﺑﺎر ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز
اﻓﺮاد ﮔﺮوه واﻗﻊ ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ .ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  8ﺟﻨﻮری ﺑﺎز ھﻢ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﯾﺎﻏﯿﺎن ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯿﮫای  Cline Twonدر
ﺷـﺮق  Freetownﺣﻤﻠﮫ ﻧﻤﻮده و دﺳـﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻨﻮز ﺑﺎﮐﺮه اﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺷـﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺑﺪارﻧﺪ .ﺳـﭙﺲ اﯾﻨﮭﺎ ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ ھﻤﮑﺎر زﻧﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﯾﺎﻏﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺷـﺐھـﺎی ﭘﺴـﯿﻦ ﺧﻮد ﺷـﺎن را ﺑﮫ اﯾﻦ رھﺒﺮ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺪارﻧﺪ .ﺑﺪون ﺷـﮏ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﻧﺘﻈﺎر آﻧﺎن را در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽﮐﺸـﯿﺪ ،ﺑﺠﺰ از ﺗﺠﺎوز و ﺳـﻮءِ اﺳـﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ.

در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸـﻮرھﺎ زﻧﺎن ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﻨﮕﯽ را ﺣﺘﯽ در ﺧﻄﻮط ﻣﻘﺪم ﺟﺒﮭﮫ ﻣﯽﺳـﺎزﻧﺪ
ﻣﺎرﮔﺮﯾﺖ اﮐﺎﯾﻮ در ﯾﻮﮔﻨﺪا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ او ھـﻔﺪه ﺳـﺎل داﺷـﺖ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر وادار ﮔﺮدﯾﺪ .او در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
" ﯾﮏ روز آﻓﺘﺎﺑﯽ در ﺟﻮﻻی  ١٩٩٢ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺎدرم در ﺑﺎﻏﭽﮫ ﺳـﺒﺰی ﻣﺼﺮوف ﮐﺎر ﺑﻮدم ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎن
ﺑﮫ ﯾﮑﺒﺎرﮔﯽ ﺳـﺮﺑﺎزان ﺳـﺒﺰ ﺷـﺪﻧﺪ .آﻧﺎن ﻣﺮا ﺑﺎ زور ﺑﺎ ﺧﻮدﺷـﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎدرم ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺖ ﺟﻠﻮ آﻧﺎن را ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻌﺪ
از ﯾﮏ روز ﺗﻤﺎم راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ،آﻧﺎن ﻣﺮا ﺑﮫ اردوﮔﺎه آوردﻧﺪ ﮐﮫ در آن ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺎدی وﺟﻮد داﺷـﺖ .ﭘﺴـﺮ ﺑﭽﮫھﺎ
ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮫ رﯾﺴـﻤﺎن ﺑﺴـﺘﮫ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﮔﻮش ﺷـﻨﻮا ﻣﯽداﺷـﺘﯽ در ﻏﯿﺮ آن ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷـﺘﻢ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﯽ .آﻧﮭﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﺎﻏﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺎ را وادار ﻣﯽﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺑﮫ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ دھﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدم آن ﻧﺸـﺎﻧﯿﯽ ﻣﺤﻞِ ﺑﻮد و ﺑﺎش
ﯾﺎﻏﯿﺎن را ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻃﻼع داده ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺳـﺖ ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﮐﻠﺒﮫھﺎ ﺑﮫ آﺗﺶ ﮐﺸـﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ وﻣﺎ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﮫ ﺣﯿﺚ
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽآوردﯾﻢ .ﮐﮭﻦﺳـﺎﻻن را ﻣﯽﮐﺸـﺘﻨﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮدﺷـﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ و اﻃﻔﺎل ﮐﻮﭼﮏ را
ھﻤﺎنﺟﺎ رھﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺟﻨﮓ ﺳـﺎﻻران ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮ ﺟﻮاﻧﺎن را ﻣﯽ دزدﯾﺪﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮدﮔﺎن
اﻣﻮال را ﺑﮫ دوش ﻣﯽ ﮐﺸـﯿﺪﯾﻢ .ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺎھﯿﭻﮔﺎه ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻊ را ﺗﺤﻤﻞ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷـﻠﯿﮏ ﻣﺮﻣﯽ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺷـﺎن ﺧﺎﺗﻤﮫ داده ﻣﯽﺷـﺪ .دﺧﺘﺮﮐﺎن ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
آﻣﻮزش واﻗﻌﯽ ﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳـﻮدان وارد ﺷـﺪﯾﻢ .ﻣﻦ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻓﺴـﺮ ﺗﺴـﻠﯿﻢ داده ﺷـﺪم .اﮔﺮ از
راﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ وی اﺑﺎء ﻣﯽ ورزﯾﺪم ،ﮐﺸـﺘﮫ ﻣﯽﺷـﺪم .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻓﺮار ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺎﻣﻞ
ﮐﺸـﺘﮫ ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ .ﮐﺸـﺘﺎر اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷـﺪ ﮐﮫ ﺗﻮ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ
اﻧﺴـﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺂﯾﯽ .ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر وادار ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ .ھﻢﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ دزدی ،آﺗﺶ
زدن ﮐﻠﺒﮫھﺎی ﻣﺮدم و اﺧﺘﻄﺎف وادار ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ.
اﺟﺎزه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ھﻢ را ﻧﺪاﺷـﺘﯿﻢ .ﺑﺎری ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﮭﺎر دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺸـﮫای ﺳـﺎﺧﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﻢ .در ﯾﮏ
ﺷـﺎم ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ آب ﻣﯿﺎوردﯾﻢ ،ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﯾﺎﻏﯿﺎن ھﻤﺮاه ﻣﺎ ﻧـﺮﻓﺘﻨﺪ .ھﻤﯿﺸـﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘـﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﺮار
ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺪﺳـﺖ ﺳـﺮﺑﺎزان دوﻟﺘﯽ ﺑﮫاﻓﺘﯿﻢ ﻣﺎ را ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺸـﺖ .ﻣﺎ ﺧﻮد ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺳـﻌﯽ در ﻓﺮار ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳـﺎﻧﯿﺪﯾﻢ .دو ﺗﻦ از دﺧﺘﺮﮔﺎن ﺟﺴـﺎرت ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ دوی دﯾﮕﺮ ﻣﻦ دﺳـﺖ ﺑﮫ ﻓﺮار زدم.
از درﯾﺎ ﮔﺬﺷـﺘﯿﻢ .ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﯾﺎﻏﯿﺎن در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺎ اﻧﺪ و ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .وﻟﯽ ﻣﺎ ﺧﻮد را ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﻼﺧﺮه ﺑﮫ ﯾﻮﮔﻨﺪا رﺳـﯿﺪﯾﻢ .ﺳـﺮﺑﺎزان ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ آوردﻧﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ اﮐﻨﻮن در آن
زﻧﺪﮐﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ".

زﻧـﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸـﻮﻧﺖ ھﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌﻀﺎً ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺳـﮫ ھﺰار
زن در ﻣﯿﺎن ھﻤﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ اﮐﻨﻮن در روﻧﺪا زﻧﺪاﻧﯽ ھﺴـﺘﻨﺪ و ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ﺳـﮭﻢ ﮔﯿﺮی در اﻋﻤﺎل ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﺎﻧﮫ در
ﺳـﺎﻟﮭـﺎی  ١٩٩۴در روﻧﺪا و ﮐﺸـﺘﺎر  Tutsi`s 800000اﻓﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ درﮔﯿﺮ در ﺣﻮادث
ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،وﺟﻮد دارد .ﺑـﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ زﻧﺎن ﺟﻮان و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮرد ﺳـﺎل اﻧﺪ .زﻧﺎن اﮐﺜﺮاً زﯾﺮ آﺗﺶ
ﺳـﻼح ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ ﮔﺮوه ھـﺎی ﻣﺴـﻠﺢ ﺗﮭﺪﯾﺪ و اﺧﺘﻄﺎف ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳـﭙﺲ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺳـﺮﺑﺎز وادار ﺑﮫ ھﻤﺮاﯾﯽ در ﺟﻨﮓ
و ﯾﺎ وادار ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺎرھﺎی زﺷـﺖ ﺳـﺎﺧﺘﮫ ﺷـﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﺳـﯿﺮاﻟﯿﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭘﯿﺶآﻣﺪه اﺳـﺖ .وﻟﯽ
ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷـﺪه ﮐﮫ زﻧﺎن ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ ﮔﺮوه ھـﺎی ﻣﺴـﻠﺢ ﭘﯿﻮﺳـﺘﮫ اﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮھـﺎی ﺗﺎﻣﯿﻞ در
ﺳـﯿﺮﯾﻼﻧﮑﮫ زﻧﺎن ﺟﻨﮕﺠﻮی ﺟﻮان ﻓﺮاوان وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم " ﭘﺮﻧﺪهھﺎی آزادی " ﻣﻌﺮوف اﻧﺪ.
ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺑﮫ ﻣﺠﺮد ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺸـﻨﺞ ﺟﻨﮓ و ﺑﺮﺧﻮردھـﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در
ﺗﺠﺮﺑﮫء اﯾﻼت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ﺳـﺮﺑﺎزاﻧﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ــ ﮐﮫ از ﻣﯿﺪان
ﺟﻨﮓ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ــ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸـﺎھﺪه ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴـﺄﻟﮫ ھﺮ روز ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﮫ روز ﻗﺒﻞ ﺷـﮑﻞ ﺟﺪی
ﺗﺮی ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﮋوھﺸﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺗﻮﺳـﻂ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ " :ﺧﺸـﻮﻧﺖ
ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﺷـﺪﯾﺪ " در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﺴـﺮ در ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺳـﺮﺑﺎزان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﻋﺎدی ﺳـﮫ ﺑﺎر ﺑﯿﺸـﺘﺮ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷـﻮد.
ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷـﺖ ﺟﮭﺎن اﻃﻼع ﻣﯽدھﺪ " :ﮐﺸـﻮرھﺎی ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﮫ را از ﺳـﺮ ﮔﺬﺷـﺘﺎﻧﺪهاﻧﺪ
ﺑﮫ رﻏﻢ آن ﮐﮫ دﺷـﻤﻨﯽھﺎ در آن ﺟﺎھﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﯿﺰان ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن آن ﺳـﺮزﻣﯿﻦھﺎ در
ﺳـﻄﺢ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺮای آن در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳـﺖ ﮐﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ "
اﻣﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷـﺪه " ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ھﻢ ﮐﮫ ھﻨﻮز اﺳـﻠﺤﮫ ﺣﻼل ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺳـﺎﯾﮫ و
روان ﺗﻔﻨﮏ ھﻨﻮز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺷـﻤﺎﻟﯽ آﺷﮑﺎر ﺳـﺎﺧﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸـﺘﺮ و ﯾﺎ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺳـﮭﻞﺗﺮ ﺑﮫ ﺳـﻼح ،داﯾﺮه ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧـﺎن ،اﺷـﮑﺎل ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮی ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳـﺖ
اﺧﯿﺮاً ﻣﯿﻼن رﺷـﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪهء ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﺢ دﯾﺪه ﻣﯽ
ﺷـﻮد .ﭘﺲ از ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﻧﯿﺮوھـﺎی ﺻﻠﺢ  KFORو اﯾﺠﺎد رھﺒﺮی ﻋﺒﻮری ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ
 UNMIKدر ﺟﻮﻻی در ١٩٩٩در ﮐﻮﺳـﻮو ،ﺑﮫ ﻣﻼﺣﻈﮫ رﺳـﯿﺪ ﮐﮫ زﻧـﺎن ﺑﮫ ﮐﻮﺳـﻮو ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ در آﻧﺠﺎ
وادار ﺑﮫ ﻓﺤﺸـﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ زﻧـﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻣﻠﺪاوﯾﺎ ،اوﮐﺮاﯾﻦ و ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ ﺑﮫ آن ﺟﺎ آورده ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ
آﻧﮭﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺮﺑﺴـﺘﺎن ﺑﮫ آن ﺟﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ رﻏﻢ آﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺲ از
ﺟﺎﮔﺰﯾﻨﯽ ﻧﯿﺮوھـﺎی ﯾﻮﻧﻲ ﻣﺎک ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﭘﺮوﺑﻠﻢ ﺷـﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷـﺪ ،وﻟﯽ ﺑﮫ رﻏﻢ آن ﻣﺤﻼﺗﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﺷـﺪه در
آن ﺟﺎ وادار ﺑﮫ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ  ٢٠٠ﻣﺤﻞ در  ٢٠٠٣ﺗﻮﺳـﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳـﺖ.

ﺳـﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴـﺆﻟﯿﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﯽ را در ﺗﺠﺎرت دﺧﺘﺮان و زﻧـﺎن ﺑﮫ ﺑﻮﺳـﻨﯿﺎی
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺎﺷـﮕﺎه ھﺎ و اﻓﺮاد ﺧﺮﯾﺪه ﺷـﺪه و ﯾﺎ اﺳـﺘﺨﺪام ﺷـﺪهای ﻣﺤﻼﺗﯽ ﮐﮫ زﻧـﺎن و
دﺧﺘﺮان را ﺑﺪانﺟﺎ ﮐﺸـﺎﻧﯿﺪه و آﻧﺎن را ﺳـﺨﺖ در ﭼﻨﮕﺎل ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،ﻧﺸـﺎن داد .ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺳـﺎﯾﺮ
اﺷـﮑﺎل ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷـﺒﮑﮫ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل و رﺷـﻮت ﻣﺎﻟﮑﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺑﺪﻧﺎم را از ﺗـﻔﺘﯿﺶھـﺎی ﻧﺎﺑﮭﻨﮕﺎم
ﭘﻠﯿﺲ در آﮔﺎھﯽ ﻗﺮارﻣﯽدھﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﻋﻦ ﺣﺎل ﺳـﮭﻢﮔﯿﺮی اﻓﺮاد دﺳـﺘﮫھـﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه و ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺻﻠﺢ ﻧﺎﺗﻮ را در اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﻣﺸﺘﺮی ،در اﻣﺮ ﺧﺮد زﻧﺎن و ﻧﻘﺶ اﻧﮑﺎرﮐﻨﻨﺪﮐﺎن
ﺣﻘﺎﯾﻖ در ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺸـﺎ ﺷـﺪن در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺰارﺷـﺪھﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ.
ﻧﯿﺮوھـﺎی ﺻﻠﺢ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧـﺎن در ﮐﺸـﻮرھﺎ و ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ دﻓﺎع از آﻧﺎن را ﺑﮫ
ﻋﮭﺪه داﺷـﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﯾﮏ اﻓﺴـﺮ از دﺳـﺘﮫ ﭘﺮاﺷـﻮت ﺑﻠﺠﯿﻢ ﮐﮫ در ١٩٩٣در ﺳـﻮﻣﺎﻟﯿﺎ ﻣﺼﺮوف ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮد ﺑﺎ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدن دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﺳـﻮﻣﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻣﺜﺎﺑﮫ ھﺪﯾﮫ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮﻣﺎﻧﺪانھـﺎی ﮔﺮوه ﭘﺮاﺷـﻮت ،ﻣﺤﺒﺖ و
اﺧﻼص ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ اﺑﺮاز داﺷـﺖ .اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان وادار ﺳـﺎﺧﺘﮫ ﺷـﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﺑﺮھﻨﮫ
ﺑﺮﻗﺼﺪ و ھﻢ ﺗﻦ ﺑﮫ راﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ از ﭘﺮاﺷـﻮﺗﯿﺴـﺖ ھـﺎی ﺑﻠﺠﯿﻤﯽ ﺑﺪھﺪ .در ﺳـﺎل  ١٩٩٨ﯾﮏ دادﮔﺎه
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻠﺠﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﺮد را  ١٢ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺷـﺶ ﻣﺎه آن ﺗﻮام ﺑﺎ ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﮫ و اﺧﺮاج از
اردو ﺑﻮد.
ﺑﮫ ﻋﻼوه دﺳـﺘﮫھـﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوھـﺎی ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ در ﮐﺸـﻮر ﺳـﻮﻣﺎﻟﯿﺎ
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧـﺎن ﺳـﻮﻣﺎﻟﯿﺎﯾﯽ در ﺑﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮭﺎی ١٩٩۴ -١٩٩٣
ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن دوﻟﺘﯽ ﺷـﻮاھﺪ ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوزدﺳـﺘﮫﺟﻤﻌﯽ ،ﻣﺰاﺣﻤﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ،دزدی ﺗﻮام ﺑﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ را ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑﺪﺳـﺖ آورد.

ﺑﺨﺶ دھﻢ:

زﻧـﺎن و
ﺧـﺸﻮﻧـﺖ ﺧـﺎﻧـﮕﯽ

ﺗﺮاﺳﯽ ﭼﺎﭘﻤﻦ ) ،(Tracy Chapmanآواز ﺧﻮان ﺷـﻨﺎﺧـﺘﮫ ﺷـﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺳـﺎلھﺎی ھﺸـﺘﺎد ﺑﮫ ﺑﻌﺪ
ﺷـﮭﺮت ﻣﯽرﺳـﺪ ،ﮐﻨﺴـﺮتھﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺟﺮاء ﮐﺮده اﺳـﺖ .وی در ﯾﮑﯽ از
ﺳـﺮودھﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷـﺪه اش ﺑﮫ ﻧﺎم " در ﻋـﻘﺐ دﯾﻮار" در ﺳـﺎلھﺎی  ، ١٩٨٨ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺳـﺮآﯾﺪ:
اﻣﺸـﺐ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎدھـﺎ را ﺷـﻨﯿﺪم
داد ﮐﺸـﯿﺪنھﺎی وﺣﺸـﯿﺎﻧﮫ را در ﻋﻘﺐ دﯾﻮار
ﺑﺎز ﯾﮏ ﺷـﺐ ﭘﺮ از ﮐﺎﺑﻮس ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺻﺪا زدن ﺑﯿﮭﻮده اﺳـﺖ
ﭘﻠﯿﺲھﺎ...؟
آﻧﺎن ھﻤﻮاره دﯾﺮ ﻣﯽرﺳـﻨﺪ
زﻣﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ
ﭼﯿﺰی از آﻧﺎن ﺳـﺎﺧﺘﮫ ﻧﯿﺴـﺖ
در ﺑﺎره ﻣﺸـﮑﻞھﺎی ﺧـﺎﻧﮕﯽ
ﻣﯿﺎن ﻣﺮد و زﻧـﺶ.
زﻣﺎﻧﯽ آﻧﺎن از آﻧـﺠﺎ دور ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ
اﺷـﮏ از ﭼﺸـﻤﺎن زن ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺰﻧﺪ
اﻣﺸـﺐ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎدھـﺎ را ﺷـﻨﯿﺪم
زﻣﺎﻧﯽ آراﻣﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﻦ ﺧﻔﮫ ﻣﯽﺷـﺪم
ﺧﯿﺎل ﮐﺮدم ﮐﮫ در ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺑﯿـﯿﻨﻢ
زﻣﺎﻧﯽ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ را دﯾﺪم
و ﺷـﻨﯿﺪم ﮐﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

" ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای آراﻣﺶ و ﻧﻈﻢ آﻣﺪه ام
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﯿﺪ اﯾﻨـﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻣﺎ ھﻢ ﺑﮫ اﺳـﺘﺮاﺣﺖ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ".

ﺷـﻮاھﺪ ﺑﯽﺷـﻤﺎری از ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ زﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻨﺎم ﻟﻮرﯾﻨﮫ اﻇﮭﺎر ﻣﯽدارد" :ﻣـﻦ واﻗـﻌﺎً ﻧـﻤﯽداﻧـﻢ در آن ﺷـﺐ ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﮫ ﮔﺬﺷـﺖ ﮐﮫ ﻣﺮا
واداﺷـﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ .اﻣﺎ ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ ﺑﮫ روﺷـﻨﯽ ﺗﺎ ھﻨﻮز ﺑﯿﺎد ﻣﯿﺎورم ،آن ﺧﻮن ﺧﻮدم ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻦ
آن را ﻣﯽ دﯾﺪم وﻣﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﻢ آﻧﺮا ﺟﻠﻮ ﺑﮕﯿﺮم" .ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻮرﯾﻨﮫ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﮐﺴﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺸـﻮﻧـﺘـﯽ ﮐﮫ ﺑﺮوی
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳـﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﺎﺷـﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ھﺸـﺖ ﺳـﺎل ﺑﻄﻮر ﭘـﯿﮭﻢ ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ھﻤﺴـﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻮرد ﺿﺮب و
ﺷـﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ " :اﻓﺮاد از ﻣﻦ ﻣﯽﭘـﺮﺳـﻨﺪ ﺑﺮای ﭼﮫ ﻣﻦ از ﭼﻨﮓ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻓﺮار ﻧﮑﺮدم؟ ﻣﻦ
ﺑﺎﯾﺪ اذھﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﮫ ھﻤﺴـﺮم ھﻤﮫ اﺷـﮑﺎل ﺗﮭﺪﯾﺪھـﺎی را ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﯽآورد ،درﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻦ ﺗﺎ
ﺳـﺮﺣﺪ ﻣﺮگ از او ﻣﯽﺗﺮﺳـﯿﺪم .ﺗﻮ در اﯾﻦ ﭼـﻨﯿﻦ ﻓـﻀﺎی ﺑﮫ ﺗـﺪرﯾﺞ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزی ﮐﮫ
ﺑﺎ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴـﺎزی و ﺑﻌـﺪ اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه ﺑﮫ روش ﻣﻌـﻤﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﺑﺪل ﻣﯽﺷـﻮد .ﺗﻮ ﺧﻮد را ﺑﮫ آن ﺗﻮاﻓﻖ
ﻣﯿﺪھﯽ وﺧﻮد را ﺳـﺰاوار ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ را ﮐﮫ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﺬرد ،از
دﯾﮕﺮان ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽداری".
اﮐﺜﺮﯾﺖ زﻧﺎن در ﺳـﺮاﺳـﺮ ﺟﮭﺎن در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺷـﺎن ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﮔﺎھﯽ ﺧﺸـﻮﻧﺖ را در درون ﺧـﺎﻧﻮاده
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﭘﮋوھـﺶ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮫ ﺑﺰرگ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸـﻮرھﺎ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳـﺖ ،آﺷـﮑﺎر ﻣﯽﺳـﺎزد ﮐﮫ ﺣﺪود  ۵٠ -١٠درﺻﺪ زﻧﺎن ﺑﮫ ﺷـﮭﺎدت ﺧﻮدﺷـﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد
ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده )ھﻤﺴـﺮ ،ﭘﺪر ،ﺑﺮادر ...و دﯾﮕﺮان( ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار ﺟﺴـﻤﯽ واﻗﻊ ﺷـﺪهاﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻣﻠﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دھـﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ  ١٢ -١٠در ﺻﺪ ھﻤﮫ زﻧﺎن در ﺟﺮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ
ﺳـﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺎوز از ﻃﺮف اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ ﺷـﻤﻮل ﺷـﻮھﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﺎرزار ﻋﻠﯿﮫ اذﯾﺖ و آزار ﺟﺴـﻤﯽ زﻧﺎن در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻮاده را ،ﺑﮫ ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺎﺗﻮان ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد .ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ وﻇﯿﻔﮫ ﻧﻈﺎرت
وﺑﺮرﺳـﯽ را ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ :ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻧﻈﻢ ﻣﺆﺛﺮ آﻧﮭﺎ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن اﻧﺴـﺎﻧﮭﺎ از ﺑﺮوز
ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮﻧﺪ وﯾﺎ در ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

آﻣﺎر واﻗﻌﯽ درﺑﺎره ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ،ھﻤﻮاره در ﭘﺮدهء اﺑﮭﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺖ .ﺧﻮد زﻧﺎن از
دادن ﮔﺰارش در ﺑﺎره آن ﺧـﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸـﻨﺪ واز آن ﺗﺮس دارﻧـﺪ :زﯾﺮا در ﮔﺎم ﻧﺨﺴـﺖ ﺑﺎ ﺳـﺮزﻧـﺶ ،ﺳـﭙﺲ ﺑﺎ
ﻧﺎﺑﺎوری و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻣﺠﺪد ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ ﻋﻼوه در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺸـﻮﻧﺖ و ﺷـﮑﻞھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
آن ،ﺗﻔﺎوتھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در ﮐﺸـﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳـﺖ و از ﺟﮭﺖ دﯾﮕﺮ در ﺑﺴـﯿﺎری از اﯾﻦ
ﮐﺸـﻮرھﺎ راه ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﻨﺘﺮول ﺷـﻮﻧﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺗﻮﺳـﻌﮫ ﺑﻌﺪی آن ﺗﺎ ھﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﮫ در ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺎده ﺷـﻮد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ﮐﻤﺒﻮد ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷـﻤﺎر واﻗﻌﯽ
ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را آﺷـﮑﺎر ﺳـﺎﺧﺘﮫ و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھـﺎ و ﺟـﻮاﻣـﻊ اﻣﮑﺎن آن را ﮐﮫ ﻣﺴـﺆﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در
زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺸـﻨﺎﺳـﻨﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴـﻮس اﺳـﺖ.
در ھـﻠﻨﺪ در ﺣﺪود  ٢٠در ﺻﺪ زﻧﺎن ﮔﺎھﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﺷـﮑﺎل ﺧﺸـﻮﻧﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ھﻤﺴـﺮ و ﯾﺎ ﺷـﻮھﺮ
ﻗﺒﻠﯽ واﻗﻊ ﺷـﺪه اﻧﺪ؛  ١١در ﺻﺪ آﻧﺎن ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺳـﻄﺤﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ اﺷـﮑﺎل ﺷــﺪﯾـﺪﺗـﺮ آن ازﻧﻮع
ﻟﮕـﺪ و ﺿﺮﺑﮫ زدن ،ﺑﻮده اﻧﺪ .در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨﮫ ادﻋـﺎی ﮐﮫ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻣﮭﺎﺟـﺮ از آن ﻣﯿﺎن ﺗـﺮکھﺎ و
ﻣـﺮاﮐﺸﯽھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ اﺳـﺖ ،وﺟﻮد دارد .ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐﮫ رﻗﻢ ﻧﺼﻒ و ﯾﺎ ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﯿﺸـﺘﺮزﻧﺎن را در ﺧﺎﻧـﮫ
ھﺎی" ﭘﻨﺎه ﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﺆﻗﺖ" ،زﻧﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ .وﻟﯽ ﭘﮋوھﺶ در زﻣﯿﻨﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮐﮫ زﻧﺎن
ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﻨﺎﺳـﺐ زﻧﺎن " ﺳـﻔـﯿﺪ ﭘﻮﺳـﺖ" ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺗﺤـﻘﯿﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ) ﻓﻦ
داﯾﮏ در  (١٩٩٩در ﺑﺎره ﺗﺮکھﺎ ،ﻣﺮاﮐﺸﯽھﺎ ،ﺳـﻮرﯾﻨﺎﻣﯽھﺎ و آﻧﺘﯿﻞھﺎ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﺷـﮑﺎر ﻣﯿﺴـﺎزد ﮐﮫ
 ٢۴در ﺻﺪ از ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺳـﻮال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان وزﻧﺎن ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در
درون ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺎری ﻣﺘﺼﻮر اﺳـﺖ زﯾﺮا
ﺗﺎ ھﻨﻮز ﺑﻄﻮرﯾـﻘـﯿﻦ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻻﯾﮫھـﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰرﮔـﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺑـﻮ ﭘﻨﺪاﺷـﺘﮫ ﻣﯽﺷـﻮد ﺗﺎ در
ﻣﯿﺎن ھﻠـﻨﺪیھﺎی " ﺳـﻔﯿـﺪ" و ﯾﺎ ﻣﺮز اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﺰد آﻧﺎن ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﭘـﻨﺪاﺷـﺘﮫ ﻣﯽﺷـﻮد و ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﮫ ،ھﻢ
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷـﻮد .اﯾﻦ ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﺴـﺎرت اﺑﺮاز و
اﻓﺸـﺎه اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺪاﺷـﺘﮫ اﻧﺪ و ﯾﺎ آﻧﺎن ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﭼﻨﺎن ﮐﮫ درﭘﺮﺳـﺶ ھﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﮫ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳـﺖ ﮐﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم
ﻻﯾﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .ﯾﻘـﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﺪه ﮐﺜﯿﺮی از زﻧﺎن ﺳـﯿﺎه ،ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن و ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺑﯿﺎن ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﮫ
از ﺳـﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ دﺷـﻮار اﺳـﺖ .آﻧﺎن ﺟﺴـﺎرت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا از واﮐﻨﺶ
ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف و ﺧﻮدی در ھﺮاس اﻧﺪ .ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷـﻮد :ﯾﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﺑﮑﻦ وﯾﺎ ﺗﺮا از ﻣﯿﺎن
ﺟﻤﻊ ﺧﻮد دور ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ.


ﺑﺮ اﺳـﺎس ﭘﮋوھﺶ ﮐﮫ ﺟﻤﻊ ﺑﺴـﺘﯽ از ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در ﺳـﺮاﺳـﺮ ﺟﮭﺎن اﺳـﺖ ،دﯾﺪه

ﻣﯽﺷـﻮد ﮐﮫ از ھﺮﺳـﮫ زن ﯾﮑﯽ ﺿﺮب و ﺷـﺘﻢ ﺷـﺪه و ﺑﮫ اﺟﺒﺎر ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺟﻨﺴﯽ وادار ﮔﺮدﯾﺪه و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷـﯿﻮه
دﯾﮕﺮی ﻣﻮرد آزار ﺟﺴـﻤﯽ در ﺟﺮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻏﺎﻟﺒﺎً اﯾﻦ اذﯾﺖ و آزار ﺟﺴـﻤﯽ ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ﯾﮑﯽ
از اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده او و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد آﺷـﻨﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.



ﺷـﻮرای اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽدارد ﮐﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎ اھﻤﯿﺖﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮگ

وﻣﻌﯿﻮﺑﯿﺖ را ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﯿﻦ ﺳـﻨﯿﻦ  ١۴ﺗﺎ  ۴۴ﺳـﺎل را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻣﺮض ﺳـﺮﻃﺎن و
ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﺮگ ﻗﺮﺑﺎﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.


در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ٨۵ ،در ﺻﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﺸـﺨﺼﺎت ﺳـﺎل

 ،١٩٩٩زﻧﺎن ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ۶٧١٠٠٠) .زن و  ١٢٠٠٠٠٠ﻣﺮد در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺳـﺎل(.


ﺣﮑﻮﻣﺖ روﺳـﯿﮫ در ﺳـﺎل  ١٩٩٩ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ  ١۴٠٠٠زن ﺑﺪﺳـﺖ ﺷـﻮھﺮان و ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺷـﺎن

در ﺳـﺎل ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳـﻨﺪ.


ﺳـﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ ﺟﮭﺎن  WHOاﻋﻼم داﺷـﺖ ﮐﮫ  ٧٠در ﺻﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﮐﮫ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮدان ﺷـﺎن ﺑﮫ

ﻗﺘﻞ رﺳـﯿﺪه اﻧﺪ ،زﻧﺎن ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ.


دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ زﻧﺎن  ٧ﺑﺎر ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار ﺟﻨﺴﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدان ،و

زﻧﺎن ﺳـﮫ ﻣﺮاﺗﺒﮫ ﺑﯿﺸـﺘﺮ آﺳـﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮاﻧﺪ.


ﯾﮏ ﺗﺤﻘـﯿﻖ در اﺗﺮﯾﺶ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ھﻤﺴـﺮ ﻗﺒﻠﯽ )زن ﻗﺒﻠﯽ( ﻣﺴـﺆﻟﯿﺖ ﯾﮏ در ﺻﺪ آزار ﺟﺴـﻤﯽ

در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان و) ﺷـﻮھﺮ ﻗﺒﻠﯽ( ﻣﺴـﻮﻟﯿﺖ  ٣٣در ﺻﺪ اذﯾﺖ و آزار ﺟﺴـﻤﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ.

ﺑﺮاﺳـﺎس اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷـﺪه ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی اﺣﺼﺎﯾﮫ ھﻠﻨﺪ در ﺑﺎره ارﻗﺎم ﺑﺪﺳـﺖ آﻣﺪه از آﻣﺎر دادﮔﺎه
ھﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر در ﻣﺪت زﻣﺎن  ٢٠٠١ -١٩٩٢در ﻣﺠﻤﻮع  ۴٧۴واﻗﻌﮫ " ھﻤﺴـﺮﮐﺸﯽ" ﺛﭙﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ ﮐﮫ
در آن ﻣﯿﺎن  ١٠در ﺻﺪ آن ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ ٣٠ .در ﺻﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ﺷـﻮھﺮان
ﻗﺒﻠﯽ ٣ ،در ﺻﺪ آن اﻧﮕﯿﺰه ھﻢﺟﻨﺲ ﮔﺮاﯾﯽ داﺷـﺘﮫ ،و در ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻮارد راﺑﻂ ﻋﺎﺷـﻘﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺣﺮﯾﻒ ﻧﻘﺶ
داﺷـﺘﮫ اﺳـﺖ .اﮔﺮ ﭘﯿﺎم اﻋﺪاد در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷـﺪه را ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ :در ھﺮ ﺳـﺎل ﺑﮫ
ﻃﻮر اوﺳـﻂ  5ﺗﻦ ﻣﺮد ﺑﺪﺳـﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺳـﺎﺑﻘﮫ اش ﮐﺸـﺘﮫ ﻣﯽﺷـﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای زﻧﺎن  ٣٠ﺗﻦ را در
ﺳـﺎل ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺴـﺘﺪل ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ در راﺑﻂ ﺑﮫ ﭘﺮاﺑﻠﻢ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ
ﻣﻌﻄﻮف ﺷـﻮد؛ ﻣﺮدان ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم اﺷـﮑﺎل ﺧﺸـﻮﻧﺖ ) از زﻣﺮه ﻟﮕﺪ زدن وﺑﺎ ﺳـﯿﻠﯽ و ﻣﺸـﺖ
ﮐﻮﺑﯿﺪن ( ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ھﻤﺴـﺮ )زن( ﺧﻮﯾﺶ واﻗﻊ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺎ ﻣﺎری ﺑﻮروخ ھﻮس وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ...از ﺷـﮭﺮ

دن ﺑﻮش -ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳـﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن ارﻗﺎم ﺣﺮف زده ﺷـﻮد ﺷـﯿﻤﺎ و ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﺎﻣﻞ اراﺋﮫ ﻧﮕﺮدﯾﺪه
اﺳـﺖ .وی ﭼﻨﯿﻦ اﺳـﺘﺪﻻل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

"ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ را آﺷـﮑﺎر ﻧﻤﻮده ﮐﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻣﺮد در ﺑﺮاﺑﺮﺧﺎﻧﻤﺶ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎھﯿﺖ و ﯾﺎ
ﻃﺒﻌﯿﺖ آن ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷـﺪﯾﺪ ﺗﺮ وﺳـﺎﺧﺘﺎری اﺳـﺖ ﺗﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷـﻮھﺮ .ﻣﺮد آن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ
زﻧﺶ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ زن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﮐﮫ از ﺳـﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی از ﺟﺎﻧﺐ وی ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺧﺸـﻮﻧﺖ ،اذﯾﺖ وﺗﺤﻘﯿﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ ،رھﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ زن ﺑﮫﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﺷـﻮھﺮ اش ﻣﺒﺎدرت
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن و ﯾﺎ ﺧﻮدش ﺑﮫ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﺎﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .از ﻧﺘﺎﯾﺞ ھﻤﮫ ﭘﮋوھﺶھﺎ آﺷـﮑﺎر ﻣﯽ
ﮔﺮدد ﮐﮫ آﻣﺎر زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎر از ھﻢ ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .وﻟﯽ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺑﺪاً ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم
ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮدان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺒﺬول ﻧﮕﺮدد و ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا
ﻧﺸـﻮد".
ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ھﻠﻨﺪ ) ﻓﻦ داﯾﮏ و ﺳـﺎﯾﺮﯾﻦ (١٩٩٧ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺳـﺎزد ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﻮرد ﺧﺸـﻮﻧﺖ
ﺟﺴـﻤﯽ و ﺟﻨﺴـﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﺑﮫ ﭘﯿﻤﺎﻧﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮ آزردﮔﯽھﺎی ﺟﺴـﻤﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣﻌﺮوض
ﻧﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ .زﻧﺎن ﺷـﮑﻨﺠﮫ ﺷـﺪه ﺑﯿﺸـﺘﺮﻣﺘﺤﻤﻞ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺴـﻤﯽ از زﻣﺮه زاﯾﻤﺎنھﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ،ﺷـﮑﺴـﺘﮫﮔﯽ
اﺳـﺘﺨﻮانھﺎ و ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺧﺸـﻮﻧﺖ در واﻗﻊ ﭘﯽآﻣﺪھﺎی ﺟﺴـﻤﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ دارد :از زﻣﺮه ﭘﺮاﺑﻠﻢ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ،وزن ﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ،
ﺳـﺮ درد و ھﯿﺠﺎﻧﺎت .ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮآن زﻧﺎن ﺑﮫ ﻧﺴـﺒﺖ اﯾﻦ زﺧﻢھﺎ و ﻧﺸـﺎﻧﮫھﺎی از ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺑﺮ رﺧﺴـﺎر و ﯾﺎ ﺟﺴـﻢ
ﺷـﺎن ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸـﯿﺪه و از دﯾﺪ دﯾﮕﺮان و از زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮐﺸـﯿﺪه و ﺑﮫ اﻧﺰوا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
زﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺷـﺎﻧﺲ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺧﻮدﺷـﺎن را ﺑﺪﯾﻦ وﺳـﯿﻠﮫ از دﺳـﺖ ﺑﺪھﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ دﯾﺪه
ﺷـﺪه ﮐﮫ اﺣﺴـﺎس ﺧﺸـﻢ در ﻧﺰد اﯾﻦ زﻧﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺎرز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ از ﻧﺰد ﻣﺮد ﮐﮫ ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ وی اذﯾﺖ و آزار دﯾﺪه
اﻧﺪ ،دور ﺷـﺪه اﻧﺪ .دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ واﮐﻨﺸﯽ ﺷـﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﮫ وﺿﻊ ﻧﺎﮔﻮار و ﺗﺮس ،اوﻻ اﻣﮑﺎن و
ﺳـﭙﺲ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ را ﻧﺪاﺷـﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ اﺣﺴـﺎﺳـﺎت ﺧﻮد را ﺳـﺮﯾﻌﺎً در ھﻤﺎن زﻣﺎن و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ
از ﺷـﻮھﺮ و ﯾﺎ اﺣﯿﺎً ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺴـﺎرت اﺑﺮاز ﺧﺸـﻢ و ﻧﻔﺮت ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .زﻧﺎن
ﺷـﮑﻨﺠﮫ ﺷـﺪه ﺳـﻌﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺷـﯿﻮه ھﺎی ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﺛﺮات ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸـﻮﻧﺖ را از ﺳـﺮ دور ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺴـﯿﺎر دﯾﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﮫ آﻧﺎن در ﮔﺎم ﻧﺨﺴـﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻮادث ﮔﻨﺎه را
ﺑﮫ ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﮫ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮدن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻧﻮاع ﺗﺼﻮرات ،آﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷـﮑﻨﺠﮫ را
ﺑﺮای ﺧﻮدﺷـﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﻋﻤﻮﻣﺎً آﻧﺎن ﺳـﻌﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺧﺸـﻮﻧﺖ را ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻠﻮه دھﻨﺪ .ﻣﺜﻼ زﯾﺮ
ﻟﺐ زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﮐﮫ " ﭼﯿﺰی ﺑﺎ اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺒﻮد ،ﭼﯿﺰی ﮐﮫ از ھﻢ ﻧﭙﺎﺷـﯿﺪه و ﻧﺮﯾﺨﺘﮫ " در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮل اﺳـﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه وﺿﻊ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻠﻮه ﻣﻲﮐﻨﺪ .ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﮫ اﻋﺘﯿﺎد ) اﺿﺎﻓﮫ
ﺧﻮری ،ﺑﮑﺎرﺑﺮد ادوﯾﮫ ،ﺳـﯿﮕﺎر و ﻗﮭﻮه ( ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺷـﺪن و ﻧﺎﻟﮫ و ﺷـﮑﻮه ﮐﺮدن

ﻧﯿﺰ از راهھﺎی ﺑﺎ اھﻤﯿﺘﯽ اﺑﺮاز واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺸـﻮﻧﺖ اﺳـﺖ .ﭘﺮاﺑﻠﻢ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺷـﯿﻮه ﺳـﺮﯾﻊ و روﺷـﻦ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺷـﯿﻮه
"ﻣﺼﺆن" ﯾﺎ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷـﻮد.
در ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸـﻮر ھﻠﻨﺪ وﺳـﺎﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﺘﮭﻢ ،ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺳـﭙﺮدن وی ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد
دارد .در اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺟﺮم ) از ﺷـﻤﺎر ﺗﺠﺎوز ،ﺷـﮑﻨﺠﮫ ،زدن وﮐﺸــﺘﻦ ( ﺑﮫ ﺣﺴـﺎب
ﻣﯽآﯾﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ از دوﻟﺖھﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽدارد ﮐﮫ ﺳـﯿﺎﺳـﺖ ﺷـﺎن در ﺟﮭﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳـﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ از
ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﺘﻮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد .و ﺑﺮﻋﻼوه در زﻣﯿﻨﮫای ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺳـﭙﺲ ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮭﻢ و ﺑﮫ ﻣﻮرد ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ دراﯾﻦ ﺳـﯿﺎﺳـﺖ ھﺎ در
ﻣﻮرد اﻋﺎده ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﻮﺟﮫ ﮔﺮدد.
در ھﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ،ﯾﮏ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺳـﯿﺎﺳﯽ اﺳـﺖ .در ﺳـﺎل  ٢٠٠٠ﺑﺮاﺳـﺎس

ھﺪاﯾﺖ وزارت اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﮐﺎری ﭘﮋوھﺸﯽ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان" ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن "اﻧﺘﺸـﺎر ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺳـﯿﺎﺳـﺖ دوﻟﺖ ھﻠﻨﺪ را در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﻧﺰده ﺳـﺎل اﺧﯿﺮ در روﺷـﻨﯽ
وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﮫ از ﻣﻨﺸـﻮرھﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺑﺎره زﻧﺎن ،ﺳـﺮ ﭼﺸـﻤﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳـﺖ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار
داده اﺳـﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ھﺎی ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ آن در راﺑﻂ ﺑﮫ ﺳـﯿﺎﺳـﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻠﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺧﺸـﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸـﻮﻧﺖ را در اﺟﺰای ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داد و ھﻢ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در
ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺮدی ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ﻗﺒﻠﯽ ) ﺑﺎﻣﺮد ﻗﺒﻠﯽ ( ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷـﺖ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در

ﻣﻼء ﻋﺎم ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف داﺷـﺖ .ﺳـﭙﺲ در ﻃﺮح ﭘﻼن اﻗﺪاﻣﺎت " ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن " ﺑﺮای ﺳـﺎلھﺎی  ،٢٠٠٢ -٢٠٠٠ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻠﻨﺪ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻠﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎ اھﻤﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷـﺪ.

ﺑﺨـﺶ ﯾـﺎزدھﻢ

ﻧﺎﻗﺺ ﮐﺮدن ارﮔﺎنھﺎی زﻧﺎﻧﮫ
ﯾﮑﯽ از ﺷـﻨﯿﻊﺗـﺮﯾﻦ اﺷـﮑﺎل ﺧﺸـﻮﻧﺖ

ﺧﺘـﻨﮫ ﮐﺮدن زﻧﺎن ،ﮐﮫ در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﺎﻗﺺ ﺳـﺎزی اﻧـﺪامھﺎی زﻧﺎﻧﮫ

Female Genital

 (FGM) Mutilationﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل ﮔﺴـﺘﺮده و ﺳـﯿﺴـﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﺸـﻦ ﺗﺮﯾﻦ
ﺷـﯿﻮهء ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮی زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان اﺳـﺖ .ﺑﺮ اﺳـﺎس ﮔﺰارش ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷـﺖ ﺟﮭﺎن
) (WHOﺳـﺎﻻﻧﮫ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺧﺘﺮ ﺧﻮرد ﺳـﺎل ) ﺑﻄﻮرﻣﯿﺎﻧﮫ  ۵۵٠٠ﻧﻔﺮ در روز ( از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﻗﺺ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .در ﺳـﺮاﺳـﺮ ﺟﮭﺎن  ١٣۵ﻣﯿﻠﯿﻮن زن ودﺧﺘﺮ ﺧﺘﻨﮫ ﺷـﺪه اﻧﺪ.
ﺧﺘﻨﮫ ﮐﺮدن دﺧﺘﺮان ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﯿﻦ ﺳـﻨﯿﻦ ﭼﮭﺎر ﺗﺎ ده ﺳـﺎﻟﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﺧﺘﻨﮫ ﮐﺮدن زﻧﺎن ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ
دﻻﯾﻞ ﺑﮭﺪاﺷـﺘﯽ و ﺣﮑﻢ ﻣﺬھﺒﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺗﻨﮭﺎ ﺳـﻨﺖ ،دﻟﯿﻞ آن ﭘﻨﺪاﺷـﺘﮫ ﻣﯽﺷـﻮد .ﻧﺎﻗﺺ ﮐﺮدن اﻧﺪام ھﺎی
زﻧﺎﻧﮫ در ﺑﯿﺶ از  28ﮐﺸـﻮر در ﻗﺎره اﻓﺮﯾﻘﺎ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸـﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺼﺮ ،ﻋﻤﺎن ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه
ﻋﺮﺑﯽ ،در ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهھﺎی اﻗﻠﯿﺖ در آﺳـﯿﺎ ،و ﻧﺰد ﻣﮭﺎﺟﺮان اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﮫ در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺴـﮑﻦ ﮔﺰﯾﺪه
اﻧﺪ ،ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﻌﻀﺎً ﺳـﻨﺖھﺎی ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﻨﺪ ﺑﺮای اﺑﺮاز ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن
زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ را ﺑﺎر آورﻧﺪ .ﺑﻌﻀﺎً ھﻢ زﻧﺎن ﺧﻮد در ﻋﻤﻞ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺑﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺷـﺮﯾﮏ
ﺟﺮم را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﻤﻠﯿﮫ ﺧﺘﻨﮫ در ﻧﺰد زﻧﺎن اﺳـﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﮫ ﺧﻮنرﯾﺰی
ﺷـﺪﯾﺪ ،ﺑﮫ اﻟﺘﮭﺎﺑﯽ ﺷـﺪن اﻧﺪامھﺎی زﻧﺎﻧﮫ و ﺑﮫ آزردﮔﯽ روﺣﯽ ﺟﺪی ﻧﺰد زﻧﺎن ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﮫ
ﺑﮫ ﻣﺮگ دﺧﺘﺮﮔﺎن ﺧﻮرد ﺳـﺎل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳـﺖ .در ھﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺳـﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺟﺴـﻤﯽ
و رواﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﮫ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ھﻨﮕﺎم ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آوردن ﮐﻮدک و در ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ﺧﺎﻧﮫداری ﻣﺤﺴـﻮس اﺳـﺖ.
زﻧﺎن در آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ــ ﮐﮫ ﺣﻖ ھﻢآھﻨﮕﯽ ﺟﺴـﻤﯽ و روﺣﯽ را ﻧﺰد زﻧﺎن در ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ ــ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺧﺎﺳـﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷـﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﺘﻨﮫ زﻧﺎن در ﭼﮭﺎر ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ )
ﺑﻨﯿﻦ ،ﮔﺎﻣﺒﯿﺎ ،ﮔﺎﻧﺎ و ﺳﻨﯿﮕﺎل ( ﮐﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷـﻨﯽ ازاﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﮫ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣﯽ دھﺪ .اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﮫﮔﯿﺮی دﺳـﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳـﺖ ﮐﮫ :ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن اﯾﻦ ﺳـﻨﺖ ﺑﮫ ﺷـﺒﮑﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﮫ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ و در اﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﯽ دارﻧﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺣﺬف ﺧﺘﻨﮫ زﻧﺎن ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ زﻧﺎن را ﺻﺪﻣﮫ ﻣﯽرﺳـﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﻗﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﺎﯾﻦﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﺎن ﺧﺘﻨﮫ زﻧﺎن و اﺳـﻼم ھﯿﭻﮔﻮﻧﮫ ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد از ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﮭﺎن ﮐﮫ اﺳـﻼم دﯾﻦ
ﺣﺎﮐﻢ اﺳـﺖ ،از اﯾﻦ رﺳـﻢ اﺻﻼً ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴـﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ در ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﮫ ﺳـﺎﮐﻨﺎن آن را ﭘﯿﺮوان
ﻣﺬاھﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﺷـﻤﻮل ﻋﯿﺴـﻮﯾﺖ و ﯾﺎ animisme

)(1

ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﮫ ﻣﺸـﺎھﺪه ﻣﯽرﺳـﺪ .ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ

ﺳـﻨﺖ ﺑﮫ ﻣﺼﺮ ﻗﺪﯾﻢ ،در زﻣﺎن ﻓﺮاﻋﻨﮫ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد :ﻓﺮاﻋﻨﮫ ﻣﺼﺮ ،ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﺑﺮده ھﺎی ﻣﺮد ،در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮده
ھﺎی زن ) ﮐﻨﯿﺰ( را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﻧﺸـﺎﻧﮫء ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺘﻨﮫ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪاً اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫای ﺑﺮای
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﮑﺎرت زن ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷـﺪ .اﮔﺮ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯿﺴـﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﮐﮫ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را از ﺳـﺎﯾﺮﯾﻦ

ﺳـﻮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻃﻮرﯾﮑﮫ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭼﯿﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺑﮫ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺷـﯿﻮه ھﺎی ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
و اﺛﺒﺎت ﺑﮑﺎرت دﺧﺘﺮ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷـﻮد.

ﺧﺎﻧﻢ  Waris Ditrieﻣﺘﻮﻟﺪ ﮐﺸـﻮر ﺳـﻮﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه و ﻓﻮﺗﻮ ﻣﺪل اﺳـﺖ ،ﺧﺘﻨﮫ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در ﻣﻮرد وی ﯾﮑﯽ از ﺷـﯿﻮهھﺎی اﻓﺮاﻃﯽ و ﺧﯿﻠﯽ ﺷـﻨﯿﻊ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷـﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮدش در اﯾﻦ

ﺑﺎره در ﮐﺘﺎﺑـﺶ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺻﺤﺮای ﻣﻦ ،ﻣﯽ ﻧﮕﺎرد " :زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻦ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮﭼﯽ در ﺳـﻮﻣﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ
ﻣﯽﺷـﺪم ،ھﯿﭻﮔﺎه درﺑﺎره ﺟﮭﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷـﺪ .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﺴـﺎب اﻣﺮوز و ﻓﺮدا و ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸـﮫھﺎی روزﻣﺮه
و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻮﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ داﺷـﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ھﻤﺂن روال ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮﯾﮏ ﻣﺎن آﻧﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺷـﮑﻞ از ﺳـﺮ
ﮔﺬﺷـﺘﺎﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ داﺷـﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳـﺖ .از ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﻣﺎ ﺣﺮﻓﯽ
ﻧﺸـﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﻦ ﯾﮏ اﺳـﺜﺘﺜﻨﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ھﺴـﺘﻢ ﭼﻮن ﻣﻦ از آن ﺟﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدم .ﻣﻦ ھﯿﭽﮕﺎه از ﮐﺴـﯽ ﻧﺸـﻨﯿﺪه
ﺑﻮدم ﮐﮫ وی ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳـﺖ زده ﺑﺎﺷـﺪ .وﻟﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم .ﭼﺮا؟ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ از ازدواج ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد
ﭘﯿﺮ ﮐﮫ ﻣﻦ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺷـﺘﺮ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯿﮑﺮد ،ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﻢ.اﯾﻦ ھﻢ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ھﻤﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺎ داﺷـﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻢ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮم .ﻣﻦ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ دوازده ﻃﻔﻞ ﺑﯿﺮون ﺷـﺪه ام.
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﭘﻨﺞﺳـﺎل داﺷـﺘﻢ" ﺧﺘﻨﮫ" ام ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﮫ را ﻃﻮرﯾﮑﮫ دﯾﺮوز روی داده ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﮫﺧﺎﻃﺮ
ﻣﯽآورم .ﻣﺎدرم ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷـﻢ و ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرم .زﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد
ﯾﮏ ﺗﯿﻎ رﯾﺶ ﺗﺮاﺷـﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﺸـﮏ ﺷـﺪه روی آن از دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻠﯽ را ،ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد .او ھﻤﮫ را ﺑﺮﯾﺪ و

ﺟﺴـﻢ ﻣﻦ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳـﻮزن ﺑﮫ ھﻢ دوﺧﺖ .ھﻤﮫ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺪون ﺑﯽ ھﻮﺷﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺷـﻤﺎ دردی را ﮐﮫ
ﻣﻦ آن زﻣﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷـﺪم ،ﺗﺼﻮر ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ .از ﺟﺎن ﻣﻦ ﺳـﮫ ﻣﺎه ﺧﻮن ﺟﺎری ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻓﻘﻂ آرزو داﺷـﺘﻢ
ﺑﻤﯿﺮم .وﻟﯽ ﻣﻦ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪم .زن ﺧﺘﻨﮫﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ و دو ﺧﻮاھﺮزاده ﻣﻦ را ﮐﺸـﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ازدواج ﮐﺮده ام
و ﯾﮏ ﮐﻮدک دارم .اﻣﺎ ﻣﻦ ھﯿﭻﮔﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﮫ ﺧﺘﻨﮫ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ دردی ﮐﮫ
دارم ﺑﺎﯾﺪ روزھﺎی ﺑﯽﺷـﻤﺎری در ﻣﻨﺰل ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻢ .ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺸـﻢ در ﺑﺎرهآن ﻣﺼﺎﯾﺒﯽ ﮐﮫ از ﺳـﺮ
ﮔﺬﺷـﺘﺎﻧﺪه ام ،ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﺮای ﺑﺴـﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻢھﺎ ھﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ دﺷـﻮار اﺳـﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ .آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﯿﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ دارم ،ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻦ ﻣﻌﺮوف ھﺴـﺘﻢ و ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎز و آزاد
ﻣﻌﺎﺷـﺮت دارم .در ھﺮ ﺳـﺎل ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺧﺘﺮ را اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪی آﻧﺎن
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﮫ ﺑﺪون ﺑﯽ ھﻮﺷﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺷـﻮد .آﻧﺎن اﯾﻦ دﺧﺘﺮﮐﺎن را ﺑﺎھﺮ آﻟﮫ اﯾﮑﮫ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ
ﺧﺘﻨﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﯾﮏ ﻗﯿﭽﯽ ،ﯾﮏ ﺗﯿﻎ رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯽ ،ﯾﮏ ﺧﻨﺠﺮ ،ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﺷـﮑﺴـﺘﮫ از ﮔﯿﻼس ) ﻟﯿﻮان ( و ﯾﺎ
ﺳـﻨﮏ ﺗﯿﺰ .اﮔﺮ آﻧﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪاﺷـﺘﮫ ﺑﺎﺷـﻨﺪ از دﻧﺪانھﺎی ﺷـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ...
ﺑﺎ ﺗﺎًﺳـﻒ اﺷـﮑﺎل ﺧﯿﻠﯽ ﺷـﺪﯾﺪ و اﻓﺮاﻃﯽ آن در ﻣﻮرد اﮐﺜﺮﯾﺖ زﻧﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷـﻮد .و اﯾﻦ در ﻣﻮرد
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﮫ  infibulatieﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾﻦ روﯾﺎی ﻣﻦ اﺳـﺖ ﮐﮫ روزی اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
وﺣﺸـﺘﻨﺎک را ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺴـﺎزم".
در ﺳـﻨﯿﮕﺎل ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﺎن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻨﺎم )  ( doorbraakﺑﺮای آﻣﻮزش ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ را
اﻧﮑﺸـﺎف داده اﺳـﺖ ﮐﮫ در آن ﻣﺮدان ،زﻧﺎن ،ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳـﻨﺘﯽ ﻗﺮﯾﮫ ﺑﺎھﻢ ﯾﮏﺟﺎ در ﺑﺎرهء ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ
ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .در ﺟﻠﺴـﺎت ﺑﻌﺪی در ﺑﺎرهء ﭘﺮاﺑﻠﻢھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از زﻣﺮه در ﺑﺎرهء ﺗﻮاﻟﯽ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﮫای اول ،در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ١٩٩٩در ﺣﺪود  ٨٠٠٠٠ﻧﻔﺮ از  ١٠۵ﻗﺮﯾﮫ در ﯾﮏ ﻣﺮاﺳـﻢ
رﺳـﻤﯽ در ﺑﺎره ﯾﮏ ﻋﮭﺪﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﻮاﻓﻘﮫ رﺳـﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ در آن ﺑﺮای ﺧﺘﻨﮫ زﻧﺎن ﺗﻮﻗﻒ را اﻋﻼم داﺷـﺘﻨﺪ.
درﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﮔﯿﻨﯽ ،ﮔﺎﻧﺎ ،ﺑﻮرﮔﯿﻨﮫ ﻓﺎﺳـﻮ ،ﺟﯿﺒﻮﺗﯽ ،ﺳـﺎﺣﻞ ﻋﺎج ،ﻣﺼﺮ ،ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ ،ﺗﻮﮔﻮ ،ﺳـﻮدان،
ﺳـﻨﯿﮕﺎل ،ﺟﻤﮭﻮری آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و اﯾﺘﻮﭘﯿﺎ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻧﺎﻗﺺ ﮐﺮدن ﺟﻨﺴـﯽ ﻣﻨﻊ ﻗﺮار داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .وﻟﯽ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮫ آﯾﺎت آﺳـﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴـﺖ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﮫ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳـﺖ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﺳـﻮدان ﺑﺎ آﻧﮑﮫ زﻣﺎن زﯾﺎدی از ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات ﺑﻮدن ِ ﻧﺎﻗﺺ ﮐﺮدن ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﻣﯽﮔﺬرد
وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ در ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از آن ﮐﺸـﻮر ﻋﻤﻞ ﺧﺘﻨﮫ ﺑﮫ ﺷـﯿﻮه ای اﻓﺮاﻃﯽ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻣﺼﺮ ﺗﻨﮭﺎ
در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ دﻻﯾﻞ ﺻﺤﯽ و ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫء دوﮐﺘﻮران ﻣﺠﺎز داﻧﺴـﺘﮫ ﻣﯽﺷـﻮد .ﺗﻨﮭﺎ در ﮔﺎﻧﺎ و
ﺑﻮرﮔﯿﻨﮫﻓﺎﺳـﻮ روﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺮﮐﯿﻦ و ﭘﯿﺶﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در دﺳـﺖ اﺟﺮا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﮐﺸـﻮر
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮی در ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺳـﺎزی ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﺑﺪون در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ،اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻓﺮاھﻢ اﺳـﺖ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﻄﻮر ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ ،در ﺷـﺐ در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮﮐﺎن ﺧﯿﻠﯽ
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺒﺎدرت ورزﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳـﺎن در ﺳـﻨﯿﮕﺎل ﻧﺸـﺎن داد ﮐﮫ

ھﺮﮔﺎه ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ و اراﯾﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ھﻤﺮاه ﮔﺮدد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺟﻠﻮ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ اﻧﺴـﺎﻧﯽ را ﺑﮕﯿﺮد.
ﺳـﺎزﻣﺎن ﭘﮋوھﺶ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ  INDIاﺑﺮاز ﻣﯽ دارد ﮐﮫ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴـﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮫ و ﺗﻌﺪاد ﺧﺘﻨﮫ زﻧﺎن را در
ھﻠﻨﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﺪارد .ﺑﺮ اﺳـﺎس ارﻗﺎم دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی اﺣﺼﺎﯾﮫ  CBSواﺿﺢ ﺷـﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﮫ در ھﻠﻨﺪ ﺣﺪود
 ٢٠٠٠٠زن از ﮐﺸـﻮرھﺎی ﮐﮫ در آﻧﺎن از ﮔﺬﺷـﺘﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﺘﻨﮫ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳـﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﮫﺧﺼﻮص
ﺳـﻮﻣﺎﻟﯽ ،ﮔﺎﻧﺎ و ﻣﺼﺮ .در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن در ﺣﺪود  ۴٠٠٠دﺧﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﺳـﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ ﭼﮭﺎرده ﺳـﺎﻟﮕﯽ وﺟﻮد دارد .ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮآن ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻮﺛﺮ اﺗﺨﺎذ ﻧﺸـﺪه ،آﻧﺎن را ﺧﻄﺮ ﺧﺘﻨﮫ ﺷـﺪن ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﯿﻦ
ھﺸـﺖ ﺗﺎ ﻧﮫ ھﺰار زن در ھﻠﻨﺪ ﺑﺴـﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﮫ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﺮار داﺷـﺘﮫ اﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺷـﺎﻣﻞ
ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن و اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ھﻠﻨﺪ ﺑﺴـﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﮔﺮدد اﺣﺘﻤﺎل ﮐﮫ ارﻗﺎم ﺑﻠﻨﺪﺗـﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ در  ( Fokkema e.a., ٢٠٠٠) INDIﺗﺼﻮﯾﺮ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸـﻮر ھﻠﻨﺪ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدھﺪ .در ھﻠﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﺷـﮑﺎل ﺧﺘﻨﮫ زﻧﺎن از ﺳـﺎل  ١٩٩٣ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ .در راﺑﻂ ﺑﮫ
اﯾﻨﮑﮫ ﯾﮏ ﺷـﮑﻞ " ﻣﻼﯾﻢ " آن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دوﮐﺘﻮران ﻣﺠﺎز ﺷـﻤﺮده ﺷـﻮد ﯾﺎ ﻧﮫ؟ ،ﺑﺤﺚ ھﺎی زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳـﺖ .اﯾﺪه ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﺷـﮑﺎل " ﻣﻼﯾﻢ " ﺗﺮ ﯾﺎ ﺳـﺒﮏ ﺗﺮ آن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺘﺪﻻل اﺳـﺘﻮار ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
وﺳـﯿﻠﮫ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ اﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻒ اراﯾﮫ ﮔﺮدد .و ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﺷـﮑﺎل ﺷـﻨﯿﻊ آن از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷـﺘﮫ ﺷـﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ درھﻤﮫ اﺷـﮑﺎل آن رد ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﯿﺸـﺘﺮﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷـﺖ اﯾﻨﮑﮫ :ﺧﺘﻨﮫ زﻧﺎن در ھﺮ ﺷـﮑﻞ آن ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻗﺒﻞ
از ھﻤﮫ در ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺴـﻠﻂ ) ﺳـﻨﺖ( ،ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳـﺖ ﺧﻮاھﺪ داد .ﻟﺬا اﺷـﮑﺎل ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮ
آن ﻧﯿﺰ ﺟﺎی اﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻒ را ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﮫﻋﻼوه ﻣﺠﺎز داﻧﺴـﺘﻦ ﺧﺘﻨﮫ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ھﻠﻨﺪ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺷـﮑﻞ ﻣﻼﯾﻢ آن ﭼﻨﺎن زﯾﮕﻨﺎلھﺎی ﻧﺎدرﺳـﺘﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ داده ﻣﯽﺷـﺪ ﮐﮫ
ﺧﻮد ،راه ﺑﺮای ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره ﻣﺠﺎز ﺷـﻤﺮدن ﺳـﺎﯾﺮ اﺷـﮑﺎل آن ﺑﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﺘﻨﮫ ﻧﯿﺰ در ھﻠﻨﺪ اﺗﻔﺎق
ﺑﮫاﻓﺘﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺧﻔﺎ و ﺗﻮﺳـﻂ داﯾﮫھـﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﮐﮫ از ﻋﯿﻦ ﮐﺸـﻮر آﻣﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ در ﮐﺸـﻮر اﺻﻠﯽ در زﻣﺎن
ﻣﺮﺧﺼﯽھﺎ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ھﺮ دو ﺷـﯿﻮه در ھﻠﻨﺪ ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ ﺗﻨﺒﯿﮫ و ﺷـﮑﻨﺠﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات ﭘﻨﺪاﺷـﺘﮫ ﻣﯽﺷـﻮد.
ﭘﺪران و ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ دﺧﺘﺮﺷـﺎن را ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار داده اﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات اﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ
دﺧﺘﺮان در زﻣﯿﻨﮫ ھﻤﮑﺎری و ﺷـﺮﮐﺖ داﺷـﺘﮫ اﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات اﻧﺪ.
اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ در ﭘﻼن ﮐﺎر ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺧﻮﯾﺶ در ﺟﮭﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺪﻣﮫ زدن ﺑﮫ ارﮔﺎنھﺎی زﻧﺎﻧﮫ
را ،از ﺳـﺎل  ١٩٩۵ﺑﺪﯾﻦ ﺳـﻮ ﻗﺮار داده اﺳـﺖ .اﯾﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺗﺎ ﻋﺎﻣﮫء ﻣﺮدم را از ﻧﺎﻗﺺ ﺳـﺎزی
زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﭘﯽآﻣﺪ ھﺎی ﺧﺘﻨﮫ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺷـﮑﺎل ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ،در آﮔﺎھﯽ ﻗﺮار دھﺪ .در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﮫ اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ ﺑﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﺳـﺎزﻣﺎنھﺎ در ﺳـﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ھﻤـﮑﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در
ﺳـﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮ ﻧﯿﺸـﻨﻞ ﺑﺎ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﮐﺎر ﻣﺸـﺘﺮک اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ.

ﺑﺨﺶ دوازدھﻢ

ﺑﮭـﺮهﮐﺸﯽ ﺑﺮده وار و ﺗﺠﺎرت زﻧﺎن
در ذھﻦ ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﺎ ،ﺑـﺮدهﮔـﯽ ﭘﺪﯾﺪهای اﺳـﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ دوران ﮔﺬﺷـﺘﮫ ،اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﺳـﺘﮫ.
درﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎر  ILOاﻃﻼع ﻣﯽدھﺪ ک ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ ﺑﺮده وار ﺗﺎ ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﮫ ﭘﯿﻤﺎﻧﮫ ﺑﺰرگ وﺟﻮد
دارد ،وﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ آﻣﺎر اراﯾﮫ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺳـﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ  Anti-Slavery Societyدﺳـﺖ ﮐﻢ از
رﻗﻢ ﺑﯿﺴـﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴـﺎن ﮐﮫ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺷـﺪﯾﺪ واﺑﺴـﺘﮕﯽ ) ﻧﻮع ﺑﺮدﮔﯽ ( ﺑﺴـﺮﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺳـﺨﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن
ﻣﯽآورد .ﮐﺎرﺷـﻨﺎس اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  Kavin Balseدر ﮐﺘﺎب ،Disposable Poepleﮐﮫ در ﺳـﺎل  1999ﻣﻨﺘﺸـﺮ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدارد ﮐﮫ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﭘﯿﻤﺎﻧﮫ ﺑﺰرگ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﺣﺘﻤﺎﻻً از ﻧﻈﺮ ﻋﺪدی
ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺳـﺎﯾﮫ اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳـﺖ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ وی اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﺣﺪود ﺑﯿﺴـﺖ وھﺸـﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن
اﻧﺴـﺎن را در ﺑﺮﻣﯽﮐﯿﺮد.
وی از دو ﻧﻮع ﺑﺮدﮔﯽ ﺳـﺨـﻦ ﻣﯽﮔـﻮﯾـﺪ:
ﺑﺮدﮔﯽ " ﻗـﺪﯾﻢ" ﮐﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﺮده ،ﮐﮫ آﻧﺮا ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ رﺳـﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷـﻨﺎﺧﺖ ،اﺳـﺘﻮار ﺑﻮد و ﺑﺎ
ﻧﺸـﺎﻧﮫھﺎی ﺗﺒﺎری و ﻧﮋادی ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه ﺑﻮد .ﺑﺮدهھﺎ ﻣﺘﺎع ﮔـﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻈﺎم ﺑﺮدﮔﯽ ،ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ﻣﯿﺎن ﺑﺮده و
ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮده را ﺑﺮای زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ،در ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎﻻت ـ ﻧﺴـﻞ اﻧﺪر ﻧﺴـﻞ ـ رﻗﻢ ﻣﯽزد ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺑﺮده ﻧﯿﺰ ﺑﺮده ﺑﮫ دﻧـﯿﺎ ﻣﯿﺎﻣﺪﻧﺪ.
ﺑﺮدﮔﯽ "ﺟـﺪﯾﺪ" ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳـﻤﯽ ﺑﺮ ﺑﺮده اﺳـﺘﻮار ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮاﺳـﺎس اﺳـﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻮاﻓـﻘﺖﻧﺎﻣﮫھﺎ و واﻣﺪاریھﺎ ،ﺳـﺮھﻢﺑـﻨﺪی ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑﺮدﮔﯽ ﻧﻮع "ﺟﺪﯾﺪ" ﺧﯿﻠﯽ ارزانﺗﺮﺑﻮده
و ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ آﺳـﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﮫ ﺳـﺮ ﺑﺎز زﻧﻨﺪ .ﺳـﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی از ﻣﯿﺎن ﺗﮭﯽدﺳـﺘﺎن ﺑﯽﺳـﺮﭘﻨﺎه
و ﺑﻌﻀﺎً دور از وﻃﻦ ،ﺳـﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ﺳـﮭﻞ ﺗﺮ اﺳـﺖ ﺗﺎ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن دارای رﻧﮓ ﭘﻮﺳـﺖ ﻣﻌﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﻨﺴـﻮب
ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﻌـﯿﻦ اﺗﻨﯿﮑﯽ.
رﻧﺞ و ﺳـﯿﺎه روزی ﻧﺎﺷﯽ از دوران ﺑﺮدﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﻟﺘﯿﺎم آن ،در درازی ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ،اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺎ
ﺷـﺎھﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ درﯾﮑﯽ از روﯾﺪادھﺎی اﺳـﻔـﺒﺎر در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺰرگ زﻧﺎن
ﺟﻨﻮب ﺷـﺮق آﺳـﯿﺎ ھﺴـﺘﯿﻢ :ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  200.000زن از ﺳـﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮرھﺎی ﺟﻨﻮب ﺷـﺮق
آﺳـﯿﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ارﺗﺶ ﭘﺎدﺷـﺎھﯽ ﺟﺎﭘﺎن ﺑﮫ اﺟﺒﺎر وادار ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ در
ﺧﺎﻧـﮫھﺎی ﺑﺪ ﻧﺎم ﺑﺮای ﺧﻮشﮔﺬاراﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ،ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﺷـﻮﻧﺪ .اﯾﻦ زﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻧﺎم " Troost Meisjes
" ) ﻗﻮت ﻗﻠﺐدھﻨﺪه ( ﻣﻌﺮوف ﺷـﺪﻧﺪ .آﻧﺎن زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﻮﺷـﮕﺬاراﻧﯽ ﺳـﺮﺑﺎزان و اﻓﺴـﺮان ﺟﺎﭘﺎﻧﯽ در

ﻣﺤﻼت ﻣﻌﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐﺮدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در اﺧﯿﺮ ﺳـﺎلھﺎی ھﺸـﺘﺎد ﺑﻮد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ آﻏﺎز ﺑﮫ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و
اﻋﺘﺮاف دوﻟﺖ ﺟﺎﭘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﻧﺴـﺎﻧﯽ و ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه از ﺟﺎﻧﺐ آن در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .دراﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﯾﻦ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮادهای ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﮐﮫ از آﻧﺎن " ﺧﺠﺎﻟﺖ " ﺑﮑﺸـﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ زﻣﺎن اوج ﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶھﺎی زﻧﺎن در ﺟﮭﺎن ﺑﻮد و ﺑﺴـﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن
ﺳـﺎزﻣﺎنھﺎی زﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ اﺳـﺘﻨﺎدی در ﺟﮭﺖ اﺛـﺒﺎت ﻓﺸـﺎرﺟﻨﺴـﯿﺘﯽ ﺑﺮ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار
دادﻧﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺎﭘﺎن در  1991در واﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﮫای از ﯾﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن زﻧﺎن در ﮐﻮرﯾﺎ ﮐﮫ ،ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺮاف
ﺑﮫ وﻗﻮع اﯾﻦ روﯾﺪاد ،ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﭘـﻮزش ﺧﻮاھﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﺟﺎﭘﺎن و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭘﮋوھﺶ دﻗﯿﻖ در
زﻣﯿﻨﮫ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،اﻇﮭﺎر داﺷـﺖ :ﮐﮫ ﻧﺸـﺎﻧﮫای از زﯾﺮ ﻓﺸـﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺎن ﮐﻮرﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ در آن زﻣﺎن
ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ " زﻧﺎن ﺑﺪﮐﺎره " ﺑﮑﺎر وادار ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﺟﺎﭘﺎن ﺿﺮوری ﺑﮫ
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳـﺪ ﺗﺎ ﭘﻮزش ﺧﻮاھﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺟﻮاب دوﻟﺖ ﺟﺎﭘﺎن ﺧﺸـﻢ زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﻮادث را از
ﺳـﺮ ﮔﺬﺷـﺘﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و آﻧﺎن را ﺑﺮآن داﺷـﺖ ﺗﺎ ﺳـﺮﮔﺬﺷـﺖ ﺧﻮﯾﺶ را اﻓﺸـﺎء و ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﻀﯽ
از آﻧﮭﺎ رﺳـﻤﺎً ﺷـﮑﺎﯾﺎﺗﯽ را ﻣﻄﺮح ﺑﺪارﻧﺪ.
در اﮔـﻮﺳـﺖ  1991ﮐﯿﻢ ﺣﺎک ﺳـﻮون از ﮐﻮرﯾﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از زﻣﺮه اﯾﻦ زﻧﺎن ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺑﺎ اﺟﺒﺎر ﺑﺮای ﺧﻮﺷـﮕﺬاراﻧﯽ ﺳـﺮﺑﺎزان ﺟﺎﭘﺎﻧﯽ از ﮐﺸـﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ در ﻣﺤﻼت ﻣﺨﺼﻮص
ﮔﺮد آورده ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻮاھﯽ آﺷـﮑﺎر در زﻣﯿﻨﮫ اراﯾﮫ داﺷـﺖ .ﺟﺎﭘﺎن ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺷـﻨﺎﺧﺖ واﻋﺘﺮاف ﺑﮫ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻧﺒﻮد و ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻌﺪﺗﺮ در ﺳـﺎل  1992اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﺑﺮﺧﻮرد دوﻟﺖ ﺟﺎﭘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﮫ در ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی درﺳﯽ در ﺳـﺎل  1994ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﻧﮫ ﯾﮏ ﻓﻮﻧﺪ
دوﻟﺘﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﻓﻮﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳـﺎس ﮔﺬاﺷـﺘﮫ ﺷـﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻏﺮاﻣﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در ﺳـﺎل  1998ﯾﮏ
دادﮔﺎه اﯾﺎﻻﺗﯽ ﺟﺎﭘﺎﻧﯽ ﻓﯿﺼﻠﮫای را در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ ادﻋﺎ ﻧﺎﻣﮫای ﺳـﮫ زن ﮐﻮرﯾﺎﯾﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد .دادﺳـﺘﺎن
ﮐﻞ در ھﯿﺮوﺷـﯿﻤﺎ اﯾﻦ ﻓﯿﺼﻠﮫ را رد ﻧﻤﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳـﺘﺪﻻل ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺟﺎﭘﺎن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﮫ ﺟﺒﺮان ﺧﺴـﺎره در ﺑﺮاﺑﺮ
اﯾﻦ زﻧﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .زﯾﺮا ھﻤﮫ ﺧﺴـﺎرات ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن دادن رﺳﻤﯽ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ و ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﮫ ﺻﻠﺢ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷـﺪه ﺣﺴـﺎب ﻣﯽ ﺷـﺪ .ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﺒﻮد .ﺑﮫ ﻃﻮر اﻧﻔﺮادی ھﻤﮫای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
دوﻟﺖ ﺟﺎﭘﺎن ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺬرت اﺑﺮاز داﺷـﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دوﻟﺖ ﺟﺎﭘﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﮐﮫ از اﯾﻦ اﻣﺮ،
ﻋﺬر ﺧﻮاھﯽ رﺳﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .دوﻟﺖ ﺟﺎﭘﺎن ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻣﺴـﺆﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﻧﮕﺮﻓﺖ و ھﻢ ﺑﮫ
ﺗﻌـﻘـﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎدرت ﻧﻮرزﯾﺪ.
در ﺳـﺎل  2001ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﺎل ﺳـﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ زﻧﺎن در زﻣﺎن رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮕﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﯿﺼﻠﮫ رﺳـﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ :ﻗﯿﺼﺮ ﺟﺎﭘﺎن ھﯿﺮی ھـﺘﻮ ،ﮐﮫ آن زﻣﺎن دﯾﮕﺮ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻧﺒﻮد و دوﻟﺖ ﺟﺎﭘﺎن
ﻣﺴـﺆﻟﯿﺖ ﮐﺸـﺎﻧﯿﺪن اﯾﻦ ﮔﺮوه زﻧﺎن ﺑﮫ ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ را ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ .ﮐﻤﺴـﯿﻮن

اﯾﻦ ﺳـﯿـﺴـﺘﻢ را " ﺗﺠﺎوز ،ﺗﺤﺖ ﺗﺴـﻠﻂ درآوردن و ﺻﺤﮫ ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﺗﻮﺳـﻂ دوﻟﺖ " ،ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ
در ﺗﻼش اﺳـﺖ ﺗﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺟﺎﭘﺎن را در زﻣﯿﻨﮫای ﺟﺒﺮان ﺧﺴـﺎره ﻓﺮاھﻢ آورد و در ﻋﻤﻞ ﺗﺎ اﻧﺪازهای اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺶ
اﯾﻦ زﻧﺎن ﺷـﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ.
ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ اﺟﺒﺎری و داد و ﺳـﺘﺪ زﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻮرﯾﺰم ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫ ﻃﻮر آﺷـﮑﺎر رو ﺑﮫ
رﺷـﺪ اﺳـﺖ .ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺳـﺎﻻﻧﮫ ﺑﯿﺶ از 500 000زن ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ "
ﺗـﺎﺟﺮان زن " ،داﺧﻞ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺳـﺎل  2000اﻃﻼع داد ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳـﺮاﯾﯿﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﮐﮫ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و
دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﮫ از ﺟﻤﮭﻮریھﺎی اﺗﺤﺎدﺷـﻮروی ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺎرت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫ اﺳـﺮاﯾﯿﻞ آورده ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ،
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﮏ ﺷـﺎھﺪ از زﺑﺎن زﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﻠﺪاوﯾﺎ آورده ﺷـﺪه ﺑﻮد و در ﻣﮑﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﮕﮫداری
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
" ﻣﻦ در آن زﻣﺎن از ﯾﮏ ﻧﻮع ﻧﺎراﺣﺘﯽ رواﻧﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮدم و ﻗﺼﺪ داﺷـﺘﻢ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ .از ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن ﭘﺮﺳـﯿﺪم ﮐﮫ آﯾﺎ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ وﻟﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷـﺪ ﮐﮫ او ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از" آﻧﮭـﺎﺳـﺖ " و در
ﻧﺘﯿﺤﮫ ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻮرد ﻟﺖ و ﮐﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ .در و ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﮫ ھﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻨﺪی ﺷـﺪه و در ھﻤﮫ
ﺟﺎ ﺷـﺐ و روز ﻣﺤﺎﻓـﻈﯿﻦ ﺣﻀﻮر داﺷـﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻢ ﻓﺮار ﻧﻤﺎﯾﻢ" .
ﺑﺴـﯿﺎری از اﯾﻦ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﮫ ﺷـﺒﺎھﺖ ﺑﮫ " اﺑﺰار ﯾﺎ وﺳـﺎﯾﻞ ﺷـﺨﺼﯽ " دارﻧﺪ .در
ﺑﺮاﺑﺮ ھﺰاران دُﻻر ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﮑﮫ ﻣﺎﻟﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺷـﺎن ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽدھﻨﺪ .در اﭘﺎرﺗﻤﺎنھﺎ ،در ﻋﻘﺐ درھﺎی ﺑﺴـﺘﮫ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .اﺳـﻨﺎد ﺳـﻔﺮ و ﭘﺎﺳـﭙﻮرتھﺎی ﺷـﺎن از آﻧﮭﺎ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑﺴـﯿﺎری ازاﯾﻦ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸـﻮﻧﺖ و از آن ﺟﻤﻠﮫ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی ﺟﻨﺎﯾﺎتﮐﺎران ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ھﺴـﺘﻨﺪ ،از ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳـﺮاﯾﯿﻞ ھﯿﭻﮔﺎه ﺑﮫ ﭘﻨﭽﮫ
ﻗﺎﻧﻮن ﺳـﭙﺮده ﻧﻤﯽﺷـﻮﻧﺪ.
ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺑﺎره ﺗﺠﺎرت اﺟﺒﺎری زﻧﺎن در ﺻﺮﺑﯿﺎ و ﻣﻮﻧـﺘـﻨﯿﮕﺮو در ﺟﻮن  2003اﻃﻼع داد.
دادﮔﺎه اﯾﮑﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد،
ﻧﺎﮐﺎم ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮزﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﮐﮫ دادﺳـﺘﺎن در ﭘﻮدﮔﺮﯾﮑﮫ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﻮﻧﺘﯿﮕﺮو ،ﭘﺮوﺳـﮫ ﺟﺰاﯾﯽ را
درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺎون دادﺳـﺘﺎن و ﺳـﮫ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ھﻤﮑﺎری در اﻣﺮ ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺎﺗﻤﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻋﻼم
داﺷـﺖ .ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷـﺎھﺪ در اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻣﺎدر  28ﺳـﺎﻟﮫ ﺑﺎ دو ﮐﻮدک از ﮐﺸـﻮر ﻣﻠﺪاوﯾﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑـﯿﺶ از
ﺳـﮫ ﺳـﺎل ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ زﺷـﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷـﯿﻮه ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ واﻗﻊ ﺷـﺪه ﺑﻮد .وی ﺑﺎ آﺛﺎر ﻓﺮاوان وﺣﺸـﺘﻨﺎک ﺷـﮑﻨﺠﮫ
از آن ﺟﻤﻠﮫ ھﻔﺖ ﺷـﮑﺴـﺘﮕﯽ اﺳـﺘﺨﻮان ،زﺧﻢھﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﮫ وی ﺑﺎ داﺷـﺘﻦ آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑﺪون ﺗﺤﻤﻞ درد
در ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻋﻼﯾﻢ دﺳـﺘﺒﻨﺪ ،ﺟﺎھﺎی ﺳـﻮﺧﺘﮕﯽ ﺳـﯿﮕﺎر ﺑﺮ ﺑﺪن و زﺧﻢھﺎ ﺑﺮﻟﺐھﺎ و دھﺎن وی

دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﺪ .او ﺷـﮭﺎدت داد ﮐﮫ :در ﻣﻮﻧﺘﯿﻨﮕﺮو ﺳـﯿﺎﺳـﺖ ﻣـﺮدان ،ﻗﺎﺿﯿﺎن ،ﭘﻠﯿﺲ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺨﺘﻠﻒ اداری
وی و ﺳـﺎﯾﺮ زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺳـﺮﻧﻮﺷـﺖ ﻣﺸـﺎﺑﮫ ﺑﮫ او داﺷـﺘﻨﺪ و از ﮐﺸـﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﺷـﺮﻗﯽ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ آورده
ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮرد داد و ﺳـﺘﺪ ﻗﺮار داده و ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﯿﺰ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﮭﺎ را
ﺷـﮑﻨﺠﮫ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار داده اﻧﺪ.
ﻣﻮﻧﺘـﯿﻨﮕﺮو و ﮐﺸـﻮرھﺎی ﺑﺎﻟﮑﺎن از ﯾﮑﺴـﻮ ﮔﺬرﮔﺎه داد و ﺳـﺘﺪ ﺑﺮدهھﺎی ﺟﻨﺴﯽ و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺗﺎﺟﺮان ﺑﺮده ھﺎ ،اﺳـﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن از ﮐﺸـﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﺷـﺮﻗﯽ ،از ﺟﻤﻠﮫ  60در ﺻﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ) زﻧﺎن
ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ( از ﻣﻠﺪاوﯾﺎ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸـﻮرھﺎی ﻧﺎدار اروﭘﺎی ﺷـﺮﻗﯽ اﺳـﺖ ،ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﮫ ﺑﺴـﯿﺎری از اﯾﻦ زﻧﺎن
ﮐﺎر در ﮐﺸـﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ وﻋﺪه داده ﻣﯽﺷـﻮد وﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻮض آن ھﺎ ﺑﮫ ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺸـﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ؛ اﮐﺜﺮ
آﻧﺎن در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸـﻮﻧﺖ اﻓﺮاﻃﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ از ھﻢ ﻣﯽ ﭘﺎﺷـﻨﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎر ﺑﺎر در ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ دﺳـﺖ ﺑﮫ دﺳـﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﺎ و ﻣﻨﺰل ﻋﻮض ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﺟﺰء
ﺳـﺮﻧﻮﺷـﺖ اﻧﺪوھﻨﺎک آﻧﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﻮج ﺑﯽﺟﺎ ﺷـﺪﮔﺎن ﻣﯿﺎن ﮐﺸـﻮرھﺎی ﻣﻌﯿﻦ در ﺣﺎل اﻧﮑﺸـﺎف ) ﺷـﻤﺎل و ﻣﺮﮐﺰ آﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و آﺳـﯿﺎ
( و ﮐﺸـﻮرھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻏﺮب ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﻮﺟﮫ را ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪه زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن از ﮐﺸـﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﺷـﺮﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ داﺧﻞ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ .ﻧﻘﺶ ﺳـﺮﯾﻊ ﺳـﻘﻮط و ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸـﻮرھﺎ را در اﻣﺮ ازدﯾﺎد ﺗﺠﺎرت زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻻﻧﮫ در ﺣﺪود 120 000زن و ﮐﻮدک ﺑﮫ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ.
ﺑﺴـﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﺸـﻮرھﺎی ﮐﮫ از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﯽ آﻧﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷـﻮد .زﯾﺮا ﺑﺴـﯿﺎری از اﯾﻦ
زﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸـﻮرھﺎی ﻧﺎﻣﺰد ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از
آﻧﮑﮫ داﺧﻞ ﮐﺸـﻮرھﺎی اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن از ﯾﮏ ﻣﯿﺘﻮد ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳـﺎزی ﯾﺎ
ﺟﺪاﺳـﺎزی ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﺑﮫ ﻣﺤﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﮔﺰﯾﻦ ﺳـﺎزﻧﺪ .ﺑﻌﻀﺎً آﻧﺎن از راه ھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﮫ
دﻓﺘﺮھﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﻮرﯾﺴـﺘﯽ ،ازدواج و ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ از اﻣﮑﺎن و ﯾﺎ ﺷـﯿﻮه "
ﻃﻔﻞ ﻓﺮزﻧﺪی "  Adoptieproceduresﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷـﻮد .ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺳـﺮﺣﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از
اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از آن آﻧﮑﮫ دوران وﯾﺰه رﺳـﻤﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳـﺪ ،دﯾﮕﺮ آﻧﺎن از
ﺻﺤﻨﮫ زﻧﺪﮔﯽ رﺳـﻤﯽ ﺗﺎﺟﺮان ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺗﺎﺟﺮان اﻧﺴـﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎً از اﺳـﻨﺎد ﺟﻌﻠﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎﺟﺮان ﺑﺮای دﺳـﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮔﺮوه زﻧﺎن ﺑﮫ اﻋﻼﻧﺎت ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ در روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در ﭘﯽ رﻗﺎﺻﮫھﺎ،
ﺧﺪﻣﮫھﺎی رﺳـﺘﻮراﻧﺖھﺎ و ﻣﮭﻤﺎﻧﺪاران ھﻮﺗﻞھﺎ و ﯾﺎ ﺑﺮای اﺳـﺘﺨﺪام ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ از ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎرھﺎ و ﮐﻠﻮبھﺎی
ﺷـﺒﺎﻧﮫ ﺗـﺸـﺒﺚ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﺎن ﻗﺴـﻤﺎً اﯾﻦ زﻧﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ادارات ازدواج ﺑﮫ ﺳـﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﺸـﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
اوﻗﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺎ ﺣﺪی آﮔﺎھﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺳـﺮﻧﻮﺷـﺘﯽ در آﯾﻨﺪه از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ در اﻧﺘﻈﺎر آﻧﺎن اﺳـﺖ .وﻟﯽ
اﯾﻦ زﻧﺎن درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺤﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺸـﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺮدهﮔﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻦ در

دھﻨﺪ .ﮐﮫ ﻧﮫ ﻗﺎدر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد از آن ﻓﺮار ﻧﻤﺎﯾـﻨﺪ و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده و اﺳـﺘﺜﻤﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺎﯾﺎن داده ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺴـﺖ .ﭘﺲ ازآﻧﮑﮫ آﻧﺎن ﺑﮫ ﮐﺸـﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﻨﺪ ،ﺷـﯿﻮهھﺎ و راهھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷـﻮد
ﺗﺎ اﯾﻦ زن ﺑﮫ ﺷـﺒﮑﮫ ﻓﺤﺸـﺎ ﮐﺸـﺎﻧﯿﺪه ﺷـﺪه و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮫ آن ﺗﻨﯿﺪه ﺷـﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪاً ﻧﺘﻮاﻧـﻨﺪ ﺧﻮد را از آن ﺑﺮھﺎﻧﻨﺪ .ﻏﺎﻟﺒﺎً
از آﻧﺎن درﺧﻮاﺳـﺖ ﭘﺮداﺧﺖ دوﺑﺎره وام ھﺎی ﺷـﺎن ) ﻣﺼﺎرف راه ،اﺳـﻨﺎد و ﺗﺮاﻧﺴـﭙﻮرت ( ،ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﺳـﻨﺎد و ﭘﻮل ﺷـﺎن از آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷـﻮد و ﯾﺎ آﻧﺎن ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ اﺳـﺘﺜﻤﺎر ﺷـﻮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﮫ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
درﺑﮭﺎر  2002اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ﮔﺰارﺷـﮕﺮ ﻣﻠﯽ دوﻟﺖ ھﻠﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎرت اﻧﺴـﺎن درﺟﮭﺎن
) Nederlandse

” ( Nationale Rapporteur Mensenhandel “NRMﺑﮫ ﻧﺸـﺮ رﺳـﯿﺪ .از اﯾﻦ

ﮔﺰارش ﺑﺮ ﻣﯿﺂﯾﺪ ﮐﮫ ﺳـﺎﻻﻧﮫ در ﺳـﺮاﺳـﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺎن  2 000 000 - 700 000زن و ﮐﻮدک
داد و ﺳـﺘﺪ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .در اروﭘﺎ در ﺣﺪود  700 000 -500 000زن دﺳـﺖ ﺑﮫ دﺳـﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺑﺮده )
ﮐﻨﯿﺰ ( ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﻦ ﺷـﺒﮑﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر وادار ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ اﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﺧﺪﻋﮫ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ،ﺑﺎ
اﻧﺤﺼﺎر ،ﺷـﺎﻧـﺘﺎژ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖھﺎی دواﻣﺪار ،ﺗﮭﺪﯾﺪ ،ﺧﺸـﻮﻧﺖ ،اﻧﺰوا ،در ﺑﻨﺪ ﻧﮕﮭﺪاﺷـﺘﻦ و ﮐﻨﺘﺮول
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺸـﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .در ﮐﺸـﻮر ھﻠﻨﺪ در ﺣﺪود  25000زن ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺷـﺘﻐﺎل دارد .ازﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن
آﺷـﮑﺎر ﺷـﺪه ﮐﮫ  20در ﺻﺪ از آﻧﮭﺎ در ﺧﻮرد ﺳـﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و از آن ﺟﻤﻠﮫ ﻧﺼﻒ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﮐﺎر زﯾﺮ ﻓﺸـﺎر وادار ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .در ﻟﺤﻈﮫ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺣﺪود  1500دﺧﺘﺮ ﺧﻮرد ﺳـﺎل ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺷـﺘﻐﺎل دارد
ﮐﮫ از آن ﻣﯿﺎن  600ﺗﺎ  1150آﻧﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮫ اﺟﺒﺎر ﮐﺸـﺎﻧﯿﺪه ﺷـﺪه اﻧﺪ .از اﯾﻦ رو آﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎرت
اﻧﺴـﺎن اﻧﺪ.
در ھﻠﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﺟﺪی ﺑﺮ ﻣﺴـﺌﻠﮫ اﻋﻄﺎی ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ داﯾﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن ﮐﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺤﺎرت ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺪ ،در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳـﺖ .در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2003در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ھﻠﻨﺪ ﺣﺰب ﮐﺎر ،ﺣﺰب ﺳـﺒﺰھﺎی ﭼﭗ و ﺣﺰب ﺳـﻮﺳـﯿﺎﻟﯿﺴـﺖ
ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺘﻘﺎدی از ﺳـﯿﺎﺳـﺖ " ﺿﻌﯿﻒ و ﮔﺬرای" ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎرت اﻧﺴـﺎن در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ھﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
آﻧﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ،ﻋﻤﻮﻣﺎً زﻧﺎن ،ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ داﯾﻤﯽ در ﮐﺸـﻮر ھﻠﻨﺪ،
ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار داده ﺷـﻮﻧﺪ .ﺣﺰب ﻣﺮدم ﺑﺮای آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن داﺷـﺖ وﻟﯽ ﻧﮫ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ داﯾﻤﯽ .ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﻣﺴـﯿﺤﯽ راه ﺣﻞ را در ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن آﻧﺎن
در ھﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽدﯾﺪ ).ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﻣﺴﺤﯿﯽ و ﺣﺰب ﻣﺮدم ﺑﺮای آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،اﺣﺰاب ﺑﺮ ﺳـﺮﻗﺪرت در
ھﻠﻨﺪ ھﺴـﺘﻨﺪ .م (
ﮔﺰارﺷـﮕﺮ ﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﮔﺰارش ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ از  3500ﺗﻦ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎرت ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺪ ،ﺻﺮف
ﭘﻨﺞ در ﺻﺪ آﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷـﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮآﻧﺎن ﮔﺬﺷـﺘﮫ ﺑﻮد ،رﺳـﻤﺎً ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﺑﺴـﭙﺎرﻧﺪ .ﺳـﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﮫ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺴـﺌﻠﮫ در ھﻠﻨﺪ و ﮐﺸـﻮر ﺧﻮد ﺷـﺎن ،دﺳـﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺰدﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻠﻨﺪ ﺳـﻌﯽ ﺑﺮای

درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﮐﮫ در آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ازاﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷـﺪ ،را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن
آﻧﺎن را در ھﻠﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﺎداش .زﯾﺮا ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺮا ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﻔﯿﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ھﻠﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻼوه دﺧـﺘﺮان ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ "  " Lover boysﻧﯿﺰ ﺑﮫ دام اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ :ﻣﺮدان ﺟﻮان ﺑﻄﻮر
دﻗﯿﻖ ﺷـﮑﺎر ﺧﻮﯾﺶ را از ﺧﺎﻧﮫھﺎی اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،دﯾﺴـﮑﻮﺗﯿﮏھﺎ ) ﮐﻠﭗ ھﺎی ﺷـﺒﺎﻧﮫ ( ،ﻣﮑﺘﺐھﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻣﺨﺼﻮص از ﻣﯿﺎن آﺳـﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﺑﮫ ﭼﻨﮓ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﺴـﯿﺎری از اﯾﻦ دﺧﺘﺮان در
ﺧﺎﻧﮫھﺎﯾﺸـﺎن ﺑﺎ دﺷـﻮاریھﺎی ﻣﻮاﺟﮫ اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺴـﯿﺎری اوﻗﺎت ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺷـﺎن از ھﻢ ﭘﺎﺷـﯿﺪه اﺳـﺖ .اﯾﻦ "
 " Lover boysﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ و اھﺪای ﺗﺤﺎﯾﻒ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﺎن اﯾﻦ دﺧﺘﺮﮐﺎن را از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﺣﻮل
ﺷـﺎن ﻣﻨﺰوی ﻧﻤﻮده و ﺳـﭙﺲ از ﻟﺤﺎظ ﻋﺎﻃﻔﯽ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺧﻮد واﺑﺴـﺘﮫ ﻣﯽ ﺳـﺎزﻧﺪ و ﺑﻌﺪاً اﯾﻦ ﺗﺎﺟﺮان اﻧﺴـﺎن اﯾﻦ
دﺧﺘﺮان را ﺑﮫ " ﻓﺤﺎﺷﯽ" ﻣﯽﮐﺸـﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﮫ ﻋﻼوه دﺧﺘﺮان ﺧﻮردﺳـﺎل ﭘﻨﺎھﻨﺪه )  ( ama`sﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه ﺑﮫ دام ﻗﺎﭼﺎقﭼﯿﺎن اﻧﺴـﺎن
ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن در ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﯽ ﺷـﺎن اﺳـﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت آﻧﮭﺎ آﮔﺎھﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪاً
ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺑﮫ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﮫ ﭘﺮدازﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ وﺣﺸـﺘﻨﺎﮐﯽ در اﻧﺘﻈﺎر
آﻧﮭﺎﺳـﺖ .ﮔﺮوھﯽ از آﻧﮭﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻏﺎﯾﺐ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ”  “ Loverboysﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺪ
ﻧﺎم ﮐﺸـﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از ھﻤﮫ ﭼﯿﻨﯽھﺎ و ﻧﺎﯾﺠﺮﯾﺎﯾﯽھﺎ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .دﺧﺘﺮان ﭼﯿﻨﺎﯾﯽ
ﻏﺎﻟﺒﺎً ھﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮب ﺑﮫ ﻓﺤﺸـﺎً وادار ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .زﯾﺮا آﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺳـﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺿﮫ ﺧﻮﯾﺶ
را ﺑﮫ ﻗﺎﭼﺎقﭼﯿﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ

ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺰدھﻢ

زﻧﺎن
و ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ
ﺗﻨﺎﺳـﺐ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﺎن در ﺳـﺮاﺳـﺮ ﺟﮭﺎن از ھﻢ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﮫ
ﺑﯽ ﺟﺎه ﺷـﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ آﻧﮕﺎه در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ زﻧﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﻣﺮدان از ﻟﺤﺎظ ﻓﺰﯾﮑﯽ
ﻗﻮی ﺗﺮاﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﺑﮫ ﺳـﮭﻮﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻏﺬا و ﭘﻮل دﺳـﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ؛ آﻧﺎن اﮐﺜﺮاً از آﻣﻮزش ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﮭﺮه ﻣـﻨﺪ
ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ؛ آﻧﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ ﺧﺎرج ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧﺎرج را
اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ آﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮫ ﺗﻨﺎﺳـﺐ زﻧﺎن در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺸـﻮﯾﺶ روزاﻧﮫ را ﺑﮫ دوش ﻣﯽ ﮐﺸـﻨﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
داﺷـﺖ ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎ ﻣﺮدان ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﮫ دﺳـﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺎه ﮔﺎھﯽ درﯾﮏ ﮐﺸـﻮر ) دور ( ﺑﺮای

ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﺳـﺖ ﮐﮫ زﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ در ھﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را دارا اﺳـﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻨﺎت
ﻣﺘﻔﺎوت در آن ﺑﮫ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﺤﺴـﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ زﻧﺎن در ﻧﺒﻮد ﻣﺮدان و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷـﻤﺎر اﻧﺪک
ﻣﺮدان در اﺟﺘﻤﺎع زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮرد ﺧﺸـﻮﻧﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺸـﺪد ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﮫ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ
ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﺎن ﮐﻤﭗ ھﺎ ﯾﺎ ﺳـﺮﺑﺎزان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺳـﺎزﻣﺎن ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ  UNHCRﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳـﺖ ﮐﮫ :زﻧﺎن ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺮدان ﭘﻨﺎھﻨﺪه در
ﺑﺮاﺑﺮ اﺷـﮑﺎل ﻣﺤﺘﻠﻒ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده آﺳـﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮاﻧﺪ .ﺑﺴـﯿﺎری از زﻧﺎن در ﺻﻮرت ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﻓﺮار
ﻣﺘﻮﺻﻞ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن آﻧﺎن ﺧﻮﯾﺶ و ﺗﺒﺎر ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳـﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﻧﺎن آن ﺟﻮ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه و آن ﻣﺤﯿﻂ آﺷـﻨﺎ ) اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ( ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد را دﯾﮕﺮ از دﺳـﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ " .ﺗﺠﺎوز ،اﺧﺘﻄﺎف،
ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻓﺰﯾﮑﯽ ،ﺗﺸـﺪد ﺟﻨﺴﯽ و وادار ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ اﺟﺒﺎری و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺪﺳـﺖ آوردن ﻣﺠﻮز
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻣﻮال و اﻣﺪاد ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﮏ دل ﺷـﻮری واﻗﻌﯽ و ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﯾﮏ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ زﻧﺎن ﭘﻨﺎھﻨﺪه
اﺳـﺖ".
ﮔﺰارشھﺎی ﺳـﺎل  UNHCR 2002ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺷـﻌﺒﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،در ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﻨﺪه ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﺗﮑﺎندھﻨﺪه ﺳـﻮء اﺳﺘـﻔﺎدهء ﺟﻨﺴـﯽ و ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫء ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﻤﮏ رﺳـﺎﻧﯽ در
ﮐﻤﭗھﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن در ﺳـﯿﺮاﻟﯿﻮن ،ﻟﯿﺒﯿﺮﯾﺎ و ﮔﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﻧﺸـﺮ رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ .ﮔﺰارشھﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳـﺖ
ﮐﮫ ﮐﻤﮏ رﺳـﺎنھﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎدهء ﺟﻨﺴـﯽ از زﻧﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .در ﻧﯿﭙﺎل ﻃﻮرﯾﮑﮫ
آﺷـﮑﺎر ﺷـﺪه ﮐﻢ از ﮐﻢ در ده ﻣﻮرد ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن ﺑﮭﻮﺗﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده و ﺑﮭﺮه ﮐـﺸﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻤﮏ رﺳـﺎﻧﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ ھﻔﺖ ﺳـﺎﻟﮫ و ﯾﮏ زن ﻣﻌﯿﻮب ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷـﺘﮫ اﺳـﺖ.
ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه  UNHCRزﻧﺎن ﺑﮫ ﺳـﮭﻮﻟﺖ ﺣﻖ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﮔﯽ را ﺑﺪﺳـﺖ ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ .ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ زن ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺷـﮑﻞ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺷـﻤﺎرِ ﮐﻮﭼﮑﯽ از زﻧﺎن ﻗﺎدر اﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را در
ﺧﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ در ﺑﺎرهء ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺎرب ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮر ﺗﺤﻘـﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه ) ﭼﮫ ﻣﺮد و ﭼﮫ زن ( ،ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .زﻧﺎن و
دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﯾﺎ ﻓﻘﺪان درک از ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ آﻧﺎن را وادار ﺑﮫ
ﺗﺮک ﺳـﺮزﻣﯿﻦاش ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺪم درک ھﻢ ﺷـﯿﻮه ھﺎی ﮐﮫ آﻧﺎن در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ آﻧﺎن
رﺳﯿـﺪه اﻧﺪ ،ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ آﻧﺎن اﮐﺜﺮاً زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﻧﺎﺑﺎوری و دﺷـﻮاریھﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور اداری ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .در ﺷـﻤﺎری از ﮐﺸـﻮرھﺎ ،ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن در
زﻧﺪاﻧﮭﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷـﺪه و ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ اﻓﺮاد ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽﺷـﻮد .ھﻢ ﭼﻨﺎن در آن ﮐﺸـﻮرھﺎی
ﮐﮫ آﻧﺎن از ﺳـﺎﯾﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺠﺰا و ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﻼً ﮐﮫ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷـﺪن ،ﯾﮏ اﺛﺮ روﺣﯽ
ژرﻓﯽ ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺣﻮادث ﮔﺬﺷـﺘﮫ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷـﮑﻨﺠﮫ و آﻻم دﯾﮕﺮ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.

اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﻣﻮاردی از ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده را ﻧﺰد زﻧﺎن ﭘﻨﺎھﺠﻮ و ﭘﻨﺎھﻨﺪه در
دوران زﻧﺪان ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﻠﻮ از ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ و اﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﻧﺴـﺎﻧﯽ و ﻧﺎ ﻧﺠﯿﺒﺎﻧﮫ ﺑﻮده اﺳـﺖ.
" ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن زﻧﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺧﻮردﺳـﺎل ﭘﻨﺎھﺠﻮ " ﮐﮫ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳـﺖ،
ﺳـﺮﮔﺬﺷـﺖ ﯾﮏ زن اوﮔﻨﺪاﯾﯽ را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ ،در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ در)
ﯾﺎرک( ،اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻨﺴـﻠﻮاﻧﯿﺎ ،داﺷـﺖ از ﭘﺎ درﻣﯽ آﻣﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫ اﻃﻼع ﻋﺎﻣﮫ رﺳـﺎﻧﯿﺪه اﻧﺪ " :ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻣﻮران زﻧﺪان
از ﭘﺎدر آﻣﺪن اﯾﻦ زن ﭘﻨﺎھﺠﻮ ﯾﮏ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﺸﯽ وا ﻧﻤﻮد ﺷـﺪ و آﻧﺎن " ﺗﯿﻢ واﮐﻨﺶ ﺳـﺮﯾﻊ " را ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ارﺳـﺎل داﺷـﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺷـﺎﻣﻞ ﭼﮭﺎر ﻣﺮد ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳـﮫ ﺗﻦ آن ﻟﺒﺎس ھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﮫ ﺗﻦ داﺷـﺘﻨﺪ .آﻧﺎن
ﺳـﮓھﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه داﺷـﺘﻨﺪ .ﻣﺮدان ﻟﺒﺎسھﺎی اﯾﻦ زن را از ﺗﻦ اش در آوردﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﺤﺎﻓﻆ
زن آﻧﺎن را ھﻤﺮاھﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .زن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎ اﻟﺘﻤﺎس از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳـﺖ ﺗﺎ زﯾﺮﭘﻮﺷﯽھﺎﯾﺶ را از ﺗﻦ او ﺑﺪر ﻧﮑﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ آﻧﺎن ﺗﻮﺟﮫ ﻧﮑﺮده ،وی را ﺑﺮھﻨﮫ و ﭘﺎھﺎی ﺑﺎز روی ﺗﺨﺖ ﺑﺎ دﺳـﺘﺎن ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴـﺘﻨﺪ".
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷـﺖ اﯾﻦ وﺿﻊ " ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی " ﮐﮫ ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ اﺟﺮاﯾﯿﮫ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن زن،
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از ":زﻧﺎن ﭘﻨﺎھﺠﻮ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ و رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺮم ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷـﺘﻦ
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮرم ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺑﮫ ﺳـﺨﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن رﻓﺘﺎر ﺷـﻮد ،ﺳـﺮ و ﮐﺎر داﺷـﺘﮫ اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ
ﻣﺜﺎﺑﮫ ﮔﺮوه ﻣﻌﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﮐﮫ » ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ « ﻗﺮار دارﻧﺪ" .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮاد
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .وھﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ﮐﮫ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی زﻧﺎن ﺳـﻌﯽ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮارد اﻧﻔﺮادی از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از اﯾﻦ زﻧﺎن اﺳـﺘﻤﺪاد ﺟﻮﯾﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻤﯽ از ﮐﺸـﻮرﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﻌﻮدی ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻓﺸـﺎر و ﭘﯿﮕﺮد ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮﺑﮫ ﺳـﺮ ﻧﮑﺮدن
ﺑﻮرﻗﮫ در ﮐﺸـﻮر ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داﺷـﺖ ،از دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮد .وﻟﯽ ﺑﮫ وی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ اﻋﻄﺎ
ﻧﮕﺮدﯾﺪ .زﯾﺮا در ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﻨﺲ اﺳـﺎس ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .وﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸـﺎر
اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﮫ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ در ﮐﺎﻧﺎدا اﻗﺎﻣﺖ داﯾﻤﯽ درﯾﺎﻓﺖ دارد اﻣﺎ ﺑﮫ وی ﺻﺮﻓﺎً ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ
اﺳـﺎس ھﻮﻣﻨﯿﺰم ) ﺑﺸـﺮﺧﻮاھﺎﻧﮫ ( ،اﻋﻄﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﻘﻂ در ﺳـﺎل  1993ﺑﻮد ﮐﮫ از ﯾﮑﺴـﻮ ﭘﺲ از ﭘﺎ ﻓﺸـﺎری ھﺎی
ﻓﺮاوان ﮐﮫ ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺮدم روی ﻗﻀﯿﮫ وی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﺜﺎل ھﺎ ﯾﺎ
ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﻣﺸـﺎﺑﮫ ،دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا را وادار ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴـﺄﻟﮫ
ﭘﯿﮕﺮد درارﺗﺒﺎط ﺑﮫ ﺟﻨﺲ ﯾﺎ  ،Genderرا ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ اﺳﺎس ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮﯾﺪ.
در ھﻠﻨﺪ ﮐﻤﺴـﯿﻮن ﻣﺸـﻮرﺗﯽ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺧﺎرﺟﯽھﺎ در ﺳـﺎل  2002ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳـﻠﺴـﻠﮫ ﺳـﻔﺎرشھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در
راﺑﻂ ﺑﮫ ﻣﺴـﺄﻟﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﺑﮫ ارﮔﺎنھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﻮد از آن ﻣﯿﺎن :ﺛﺒﺖ و اراﯾﮫ داﯾﻤﯽ ﻣﺴـﺎﯾﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﺘﻨﮫ زﻧﺎن در ﮔﺰارش ﺳـﺎﻻﻧﮫ وزارت ﻋﺪﻟﯿﮫ ) دادﮔﺴـﺘﺮی(؛ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳـﺎس ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﺻﺮف در ﺣﺎﻻﺗﯿﮑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﮐﺸـﻮر ﭘﻨﺎھﺠﻮ در
زﻣﯿﻨﮫ ھﻤﭽﻮ ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﮫ آن اﺟﺎزه ﺑﺎﯾﺪ داد ﮐﮫ ﭘﻨﺎھﺠﻮ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ

در ھﻠﻨﺪ را ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺑﺸـﺮﺧﻮاھﯽ ﺑﺪﺳـﺖ آورد .در ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻧﺎراﺣﺘﯽھﺎی رواﻧﯽ ﺟﺪی ﻧﺰد
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ در اوﻟﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ،ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ او آراﻣﺶ ﮐﺴـﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ دوﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﺑﮫ را اﻧﺠﺎم بدھﺪ .ﺑﮫ
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎرت زن اﻧﺪ ،اﻋﻄﺎی ﺣﻖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻧﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺑﺸـﺮ ﺧﻮاھﯽ
ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﺎﻧﮫھﺎی اﻣﻦ در ﮐﺸـﻮرھﺎی اﺻﻠﯽ را ،ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸـﺖ دو ﺑﺎره زﻧﺎن ﭘﻨﺎھﺠﻮ
ﮐﮫ ) ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از آن ﺷـﻤﺎر ﺧﺸـﻮﻧﺖ و ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺟﻨﺲ ( ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺗﺎ
زﻧﺎن ﺑﺪون ﺳـﻨﺠﺶ درﺳـﺖ ﺑﮫ ﮐﺸـﻮر ﺷـﺎن ﺑﺮﮔﺸـﺘﺎﻧﺪه ﺷـﻮﻧﺪ .اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ ﺑﺨﺶ ھﻠﻨﺪ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ داﺷـﺖ اﻧﮕﯿﺰهء ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﮫ از ﺳـﯿﺮاﻟﯿﻮن در ﺳـﺎل  2004از دوﻟﺖ ھﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﮫ
وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﯽھﺎ و ھﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻧﮕﺎﺷـﺘﮫ اﺳـﺖ .ﮐﮫ در آن ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ :در ﺣﮑﻢ ﺧﻮﯾﺶ وزارت ﻋﺪﻟﯿﮫ )
دادﮔﺴـﺘﺮی ( ھﻠﻨﺪ در راﺑﻂ ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﻮادث اﺧﺘﻄﺎف ) آدم رﺑﺎﯾﯽ ( و ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده
ﺟﻨﺴﯽ در ﺳـﯿﺮاﻟﯿﻮن ﺑﮫ ﭘﺮوژه ھﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﺠﺪد در ﺳـﯿﺮاﻟﯿﻮن اﺷـﺎره ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﮫ در آن اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
درﺧﻮاﺳـﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﭘﺮوژه ھﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﺠﺪد در ﺳـﯿﺮاﻟﯿﻮن ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻤﺘﺮ
در ﺟﮭﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ رﺑﻮده ﺷـﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﮫ و اﻣﮑﺎﻧﺎت دارد .در ﺗﻤﺎم ﮐﺸـﻮر ﺻﺮف ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن
و ﯾﮏ دﮐﺘﻮر روانﺷـﻨﺎس ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ وﺟﻮد دارد .ﺑﮫ زﻧﺎن رﺑﻮده ﺷـﺪه در ﺳـﯿﺮاﻟﯿﻮن ﺑﺮ اﺳـﺎس
آﮔﺎھﯽھﺎی ﺑﺪﺳـﺖ آﻣﺪه دو ﺑﺮﭼﺴـﭗ زده ﻣﯽﺷـﻮد :ﺑﮫ ﻋﻼوهء ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷـﺪن رﺳـﻮاﯾﯽ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴـﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ زﻧﺎن
ﺑﺪوش ﻣﯽ ﮐﺸـﻨﺪ ،ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﮐﮫ آﻧﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﯾﺎﻏﯿﺎن در اﻋﻤﺎل ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮫ ﺷـﺎن ،ھﻤﮑﺎری
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﺑﮫ ﻋﻼوه از ﻣﻮارد اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻻ ،زﻧﺎن رﺑﻮده ﺷـﺪهء ﺑﯽﺷـﻤﺎر
در ﻧﺘﯿﺠﮫء ﺟﻨﮏ و ﯾﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮫء اﻋﻤﺎل ﺧﺸـﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﺷـﻮھﺮ و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮﯾﺶ را از
دﺳـﺖ داده اﻧﺪ ،و ﺗﻨﮭﺎ ﺷـﺪه اﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ زﻧﺎن ﮔﺮوه ﺑﺰرگ آن ﺑﮫ ﻓﺤﺸـﺎء وادار ﺳـﺎﺧﺘﮫ ﺷـﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد
ﺷـﺎن را ﺑﮫ اﺻﻄﻼح روی آب ﻧﮕﮫ دارﻧﺪ .اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳـﺖ ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ زﻧﺎن از
ﺳـﯿﺮاﻟﯿﻮن ،ﮐﮫ آﻧﺎن اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓھﺎی داﺧﻠﯽ رﺑﻮده ﺷـﺪه و ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز واﻗﻊ ﺷـﺪه
اﻧﺪ ،و اﮔﺮ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾﻦ دراﻣﮫ در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮭﺎﯾﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷـﺪ،
ﺑﻌﺪاً ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐﮫ ﺳـﺮﮔﺬﺷـﺖ ﺗﮑﺎندھﻨﺪه و اﮐﺜﺮاً ﭘﯿﭽﯿﺪهء آﻧﺎن در ﺟﺮﯾﺎن  48ﺳـﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ و دﻟﺴـﻮزی ﺷـﻨﯿﺪه ﺷـﺪه و ﻣﻮرد داوری ﺳـﺎﻟﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
آزردﮔﯽ ﺟﺪی رواﻧﯽ و ﺗﺠﺮﺑﮫء ﺗﻠﺦ زﻧﺎن رﺑﻮده ﺷـﺪهء ﺳـﯿﺮاﻟﯿﻮن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﺳـﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ آﻧﺎن در ﺻﻮرت
ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﺑﮫ ﮐﺸـﻮرﺷـﺎن ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎر آﻧﺎن را ﻣﯽ ﮐﺸـﺪ ،اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮ ﻧﯿﺸـﻨﻞ را ﺑﮫ دﻓﺎع از ﺣﻖ آﻧﺎن ﺑﺮای
اﻋﻄﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ در ﮐﺸـﻮر ھﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن واﻣﯿﺪارد.
ﺑﺨﺶ ﭼﮭﺎردھﻢ

داوری
و ﻋﺪم ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاھﯽ
ﻋﺪم ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاھﯽ ،ﯾﮏ واژه ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای " ﮐـﻨﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻦ دادﺧﻮاھﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺾﮐـﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮق
ﺑﺸـﺮ " اﺳـﺖ .ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺧﺸـﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ،ھﯿﭻﮔﺎه ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ
آن ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ از اﯾﻨﮑﮫ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد و داوری ﻗﺮار ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ھﯿﭻ زﻧﺪاﻧﯽ
در اﻧﺘﻈﺎر ﺷـﺎن ﻧﯿﺴـﺖ ،از اﯾـﻨﺮو ﺑﺎ " ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ " اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﻣﯿﺎن ﭼﮭﺎر دﯾﻮار
ﺧﺎﻧﮫ روی ﻣﯽدھﺪ ،ﺗـﺜﺒﯿﺖ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺧﺸـﻮﻧﺖ دﺷـﻮار و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺷـﻮد .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﻧﻮاده،
ﺟﺎﻣﻌﮫ و دوﻟﺖ ھﻤﮫ در ﻣﻮﺿﻮع درﮔﯿﺮ اﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ از ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﭘﺮده ﺑﺮ دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳـﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ اﺷـﮑﺎل آن ﺑﺪون ﻣﺠﺎزات ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .در واﻗﻊ
ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﮐﯿﻔﺮ ﻧﺮﺳـﺎﻧﺪن ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﺳـﺎﺳـﯽ ﺑﺮای ﺗﺪوام ﺧﺸـﻮﻧﺖ اﺳـﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺨﻮاھﻨﺪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫ دادﺧﻮاھﯽ ﺑﮑﺸـﺎﻧﻨﺪ ،اﮐﺜﺮاً ﺑﺎ ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﻣﺖآﻣﯿﺰ و ﺗﻮھﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه روﺑﺮو ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻤﯿﻘﺎً رﯾﺸـﮫدار ﺧﻮارﺷـﻤﺮدن زﻧﺎن ،ﻋﺪم اﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﻣﺴـﺎوی زﻧﺎن و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم زﻧﺎن را
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺷـﺨﺼﯽ ﻣﺮدن ﺷـﻤﺮدن ،ھﻤﮫ رﯾﺸـﮫ در ﺳـﯿﺴـﺘﯿﻢ ﻣﺠﺎزات و داوری ﺧﺎﻧﻮاده داﺷـﺘﮫ و ﻣﺘﺄﺛﺮ از
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﻗﻮاﻋﺪ اراﯾﮫ ﺷـﻮاھﺪ دارد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴـﯿﺎری از
ﮐﺸـﻮرھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﮫ ﮐﯿﻔﺮ ﻧﺮﺳـﺎﻧﺪن اﻣﺮی اﺳـﺖ ﮐﮫ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻨﮓزده ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ اﺳـﺎس ﺑﻮده ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺮﺑﺎزان روﺳـﯽ در ﭼـﯿﭽﯿﻦ ﮐﺸـﺘﮫ ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﻧﺪ.اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﺑﮫ ﻧﺪرت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳـﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻖھﺎی ﮐﮫ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻋﻤﻮﻣًﺎ دﻗﯿﻖ ﻧﺒﻮده و ﺣﺎوی ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺴـﺌﻠﮫ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﻧﻤﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﮫ ﻋﻮض آﻧﮑﮫ ﻋﺎﻣﻼن
ﺷـﻨﺎﺳـﺎﺋﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﺮﻋﮑﺲ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪ در ﭼﯿﭽﯿﻦ ﮔﻤﺎرده ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ اﺳـﺖ ﮐﮫ ﭼﭽﯿﻨﯽھﺎ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺳـﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎد اﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺷـﮑﺎﯾﺖ آﻧﮭﺎ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻮﺿﻮع
ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳـﺖ ﮐﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴـﯽ ﻣﻮﺿﻮع را اﻓﺸـﺎء ﻧﮑﺮده و ﺷـﮑﺎﯾﺖ
ﻧـﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .زﯾﺮا ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﺟﺘﻤﺎع ﭼﭽﯿﻨﯽھﺎ ﺑﯽآﺑﺮوﺋﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﮫ ﺣﺴـﺎب ﻣﯽرود .ﻣﻘﺎﻣﺎت

روﺳـﯽ از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﮏ ﺟﻮ ﻋﺪم ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاھﯽ در ﭼﯿﭽﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ راﺿﯽ ھﺴـﺘﻨﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ وﺿﻊ آﻧﮭﺎ را
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺟﺴـﺎرت ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ.
ﺑﺮﻏﻢ ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ ﮐﺎری و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﮐﮫ ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﺎل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺑﺎره ﯾﻮﮔﻮﺳـﻼوﯾﺎی ﺳـﺎﺑﻖ در اﻣﺮ ﭘﯿﮕﺮد
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴـﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد ،در ﮐﺸـﻮر ﺑﻮﺳـﻨﯿﺎ از اﺗﺨﺎذ و اﺟﺮای ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﯿﺼﻠﮫھﺎ را در
ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴـﯽ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳـﺪ .ﺑﻮﺳـﻨﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺮاث ﺑﺰرﮐﯽ از ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﺣﻞ
ﻧﺎﺷـﺪهای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ و از آن ﺟﻤﻠﮫ ﺷـﻤﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان،
از دوران ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ روﺑﺮو اﺳـﺖ ﮐﮫ ﺻﺮف ﺑﺨﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳـﺖ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎران ﺟﻨﮕﯽ در دادﮔﺎهھﺎی ﺑﻮﺳـﻨﯿﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻞ اﺷـﺘﺒﺎھﺎت زﯾﺎدی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻇﮭﺎرات ﺷـﺎھﺪان زﯾﺮ ﻓﻀﺎی ﺧﻮف واﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷـﺪ ،ﺑﺴـﯿﺎری از ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﮫ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺎﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷـﺖ ﻓﯿﺼﻠﮫھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﺮﺑﯿﻮﻧﺎل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﻮﮔﻮﺳـﻼوﯾﺎ ،ﯾﮏ ﺑﺨﺶ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻨﺎﯾﺎتﮐﺎران ﺟﻨﮕﯽ در ﺟﻨﺐ دادﺳـﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ .اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه
ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺒﻞ از ھﻤﮫ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﮫ و ﻣﻮاﻇﺒﺖ از ﺷـﺎھﺪان زﻧﺎﻧﮫ و در ﻧﻈﺮﻧﮕﺮﻓﺘﻦ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ،ﺗﺎ ھﻨﻮز ﺿﻌﯿﻒ اﺳـﺖ.
در ﺑﺮﺧـﻮردھﺎی ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﮫ در ﺳـﯿﺮاﻟـﯿﻮن ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟـﻨﺴﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﻤﺎﻧﮫ ﺑﺰرگ و ﺑﮫ ﻃﻮر
ﺳـﯿﺴـﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﮫ ﺻﻠﺢ ﻟﻮﻣﮫ  Lomeدر  ١٩٩٩ﺑﮫ ھﻤﮫ ﺟﻮاﻧﺐ ﺟﻨﮓ ﻋﻔـﻮ اﻋﻼم داﺷـﺖ
ﮐﮫ ﺑﻌﺪاً اﯾﻦ ﻋﻔﻮ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷـﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮد .وﻟﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﺳـﯿﺮاﻟﯿﻮن ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ را ﻣﻌﯿﻦ
ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺰرگ در اﻣﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺸـﺮﯾﺖ ،ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮕﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ اﺷـﮑﺎل
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ را در ﻋﺮﺻﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺸـﺮی ﺑﮫ ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﻣﺤﮑﻤﮫ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .وﻟﯽ
اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺗﻨﮭﺎ ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ  ٣٠ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ١٩٩٦اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳـﺖ ،دارد.
ﻋﻔﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﮐﺪام ﭘﺮوﺑﻠﻤﯽ را در زﻣﯿﻨﮫ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ دادﮔﺎه وﯾﮋه اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده اﺳـﺖ
وﻟﯽ آﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺪی در دادﮔﺎه آﻧﮭﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯿﺸـﻮد ،ھﻤﮫ آن روﯾﺪادھﺎی ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﮑﺎندھﻨﺪهای
اﺳـﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن و دوﺷـﯿﺰه ﮔﺎن در دوران ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﮫ ﭘﯿﺶآﻣﺪه اﺳـﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﺎ ھﻨﻮز ﺷـﮕﺎفھﺎ و ﺧﻼءھﺎی در ﮐﺎدر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸـﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،وﺟﻮد دارد .ﺣﺘﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳـﺎﺳـﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺣﯿﺎت ﺑﺪون ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒھﺎ ھﻤﮫ
اﺷـﮑﺎل ﺧﺸـﻮﻧﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن در ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﯾﮑﯽ از ﻋﺮﺻﮫھﺎی ﮐﮫ در آن ھﯿﭻﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
در ﻣﻮرد ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴـﯽ در آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴـﺖ ،آن ﺳـﺎﺣﮫ ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﻋﺮﺻﮫ ﮐﺎر اداری اﺳـﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﻌﻀﯽ اﺷـﮑﺎل ﺧﺸـﻮﻧﺖ را ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﮫ ھﻤﮫ اﺷـﮑﺎل آن را .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻗﺎﻧﻮن ،ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را

ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ وﻟﯽ ﺗﺠﺎوز ﻣﺮد ﺑﺮ زﻧﺶ را از ﻧﻈﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺟﮭﺖ ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﺸـﻮﻧﺖ،
ﺑﻮﯾﮋه ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ھﻤﻮاره ﺗﺄﮐﯿﺪ در ﻣﻮرد وﺻﻠﺖ ﻣﺠﺪد زن و ﺷـﻮھﺮ را اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸـﻨﺪ ﺗﺎ دﻓﺎع
از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را .در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸـﻮرھﺎ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺮ اﺳـﺎس ﮔﻮﯾﺎ " اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺨﺎﻃﺮ آﺑﺮو" ،ﻣﺠﺎز
ﺷـﻤﺮده ﻣﯽﺷـﻮد و ﯾﺎ ﺑﮫ آن ﻋﻨﻮان دﻓﺎع از " آﺑﺮو " ﺑﺮای ﻧﺮم ﺳـﺎﺧﺘﻦ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل واﻧﻤﻮد ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺖ
را ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه ﺣﻖ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ از آﺑﺮو و ﻋﺰﺗـﺶ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﻘﻮق
ﻓﺮدی ) زن ( ،ﻗﺮار داده ﻣﯿﺸـﻮد .ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰا درﮐﺸـﻮر ﻟﺒﻨﺎن ،اﮔﺮ ﻣﺮدی زن ﺧﻮدش و ﯾﺎ ﯾﮏ
ﻋﻀﻮ زﻧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳـﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺸـﺎن دھﺪ ﮐﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ راﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ " ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﺬﯾﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ " داﺷـﺘﮫ اﺳـﺖ ،ﺟﺰای ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷـﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸـﻮرھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮازﯾﻞ،
ﻟﺒﻨﺎن و ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﺘﺠﺎوز ﭘﺲ از ﺗﺠﺎوز ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ و ﯾﺎ زن اﯾﮑﮫ ﻣﻮرد
ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دﯾﮕﺮﺑﮫ او ﺟﺰا داده ﻧﻤﯽﺷـﻮد.
ﻗﺎﺿﯿﺎن ،ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮمھﺎ ،ﭘﻠﯿﺲ ،زﻧﺪاﻧﺒﺎﺑﺎن ھﻤﮫ ﮐﺴـﺎﻧﯽﮐﮫ ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ را روی ﭘﺎ ﻧﮕﮫ داﺷـﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ
ﻃﻮر ﻋﻤﻮم زﻧﺎن را ﻣﺴـﺆل ﺧـﺸـﻮﻧﺘـﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ روا داﺷـﺘﮫ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ "
ﻋﺪم ﻣﻮاﻓـﻘـﺖ " ﺑﺎ روﻧﺪ ﺟﺎری اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳـﺰاوار ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺘﮭﻢ
زﻧﺎن ﺷـﺎﮐﯽ را ﻃﻮری زﯾﺮ ﺑﺎران ﭘﺮﺳـﺶھﺎ و اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺎب ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت
ﺑﺮای ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋـﺘﺒﺎر ﺳـﺎﺧﺘﻦ و ﺑﺪﻧﺎم ﺟﻠﻮه دادن زﻧﺎن ﺷـﻮاھﺪ درﻣﺎﻧﮕﺮ رواﻧﯽ اراﯾﮫ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﮫ واﻗﻌﺎً ﻣﻮرد " ﺗﺠﺎوز " ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ؟ در ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎﻻت ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺗﺎ ﻧﻮرمھﺎی ﻻزم
ﺑﺮای ﯾﮏ " ﻣﺪرک ﻣﮑﻤﻞ " ﻣﯿﺴـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ .زﯾﺮا اﮐﺜﺮأ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﺒﻮد دوﮐﺘﻮران ﮐﮫ در ﺣﻮﻣﮫ ﺷـﮭﺮ ﮐﺎر
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻗﺎدر اﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺴـﺒﺖ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺼﺎرف اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖھﺎ ،اﯾﻦ ﭘﺮوﺳـﮫ ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺷـﻮد.
در ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴـﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺎرف ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن را ﺧﻮد
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ اﺳـﻨﺎد آﻧﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﮐﺜﺮت در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرھﺎ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽآﯾﺪ .در ﺳـﺎﯾﺮ ﺣﺎﻻت ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮ ﺧﻮردھﺎی ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن دﺷـﻮار و ﺣﺘﯽ
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﮫ دوﮐﺘﻮر دﺳـﺘﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ .ﯾﮏ زن ﮐﯿﻨﯿﺎﯾﯽ در زﻣﺎن
ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺟﻨﮕﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر ادﻋﺎ داﺷـﺖ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز واﻗﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺟﺮﯾﺎن آﻣﺎده ﺳـﺎﺧﺘﻦ
اﺳـﻨﺎد و ﺷـﻮاھﺪ اﺛﺒﺎﺗﯽ را ﺧﻮدش اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺪارد " :زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﻧﺰد ﯾﮏ دوﮐﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮده
ﺷـﺪم او ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮدم ﮐﮫ ﺗﻦ ﺧﻮدم را ﺷـﺴـﺖ و ﺷـﻮ ﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺑﮫ دﮐﺘﻮر ﺟﻨﺎﯾﯽ
ﮔﺰارش داده ﻣﯽﺷـﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺳـﺎﻋﺖ دو ﻧﯿﻤﮫ ﺷـﺐ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻊ ﺷـﺪه ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﻢ
ﺻﺮف ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ زود ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم ﮐﮫ ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮرم ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻦ
ﮐﺜﯿﻒ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻢ .ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﻮدم ،ﯾﮏ ﺻﻒ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ

ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﺎ ﺑﺎوری ﻣﯽ دﯾﺪم ﮐﮫ وی از ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد ﺗﺎ ﺗﺠﺎوز را ﺑﺮای آﻧﮭﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ
ھﻤﮫای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﮔﻮ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ."...
ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﮫ از ﮔﺮوهھﺎی ﺗﮭﯿﺪﺳـﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﯽﻣﺒﺎﻻت و ﺧﺼﻤﺎﻧﮫای ﭘﻠﯿﺲ و اﻓﺮاد
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎدی ﺷـﻤﺮده ﻣﯽﺷـﻮد ﺑﻮﯾﮋه ﮐﮫ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺟﺮم از ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهھﺎی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﮫ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ .روﻣﺎﻓﺎﻃﯽ در اوﺗﺮاﭘﺮدﯾﺶ ) ھﻨﺪوﺳـﺘﺎن ( در ﻣﺎه ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ١٩٩٨ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز دﺳـﺘﮫﺟﻤﻌﯽ ﭘﻨﺞ
ﻣﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺮدم ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدان واﺑﺴـﺘﮫ ﺑﮫ ﻗﺸـﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ او ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﺗﺎ او و ﺷـﻮھﺮش رامﭼﻨﺪرا را ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم دﺳـﺖ ﮐﺸـﯿﺪن از ﯾﮏ ﻗﻄﻌﮫ زﻣﯿﻦ ،ﺗﻨﺒﯿﮫ ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ
رامﭼﻨﺪرا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ در زﻣﯿﻨﮫ ﺷـﮑﺎﯾﺘﯽ ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﻠﯿﺲ از ﺛﺒﺖ راﭘﻮر اﺑﺎء ﻣﯽ ورزد .در
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻔﺘﺶ ﮐﻞ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد وﻟﯽ اﻗﺪاﻣﯽ در زﻣﯿﻨﮫ در دﺳـﺖ
اﺟﺮا ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷـﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﺎن ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﺷـﺎن را دوﺑﺎره ﺑﮫ دﺳـﺖ آورﻧﺪ
ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ ﻣﺮدان ﺑﺎ ﭼﻮب و ﺗﺒﺮ ﻟﺖ و ﮐﻮب ﺷـﺪﻧﺪ و روﻣﺎﻓﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﭼﻮب ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و روز ﺑﻌﺪ
در ﮔﺬﺷـﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﺑﺮاﯾﻦ ارﮔﺎنھﺎ ﻓﺸـﺎر وارد ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﮭﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷـﺪﻧﺪ ﯾﮏ ﮔﺰارش
ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ دادﮔﺎه در زﻣﯿﻨﮫ ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﯽ دﺳـﺖ ﻧﺰد.
ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮازﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم رﯾﺘﺎ ﻣﺎرﮔﺮﯾﺖ روﮔﯿﺮو در اﮔﻮﺳـﺖ  ١٩٩۵ﺑﻮﺳﺘﯿﻠﮫ ﭘﻠﯿﺲ اﺳـﭙﺎﻧﯿﺎ زﻣﺎن ﺟﺴـﺘﺠﻮی
اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﯾﮑﯽ ازﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺑﺪﻧﺎم زﻧﺪاﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ھﯿﭻﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ راﺑﻄﮫ او را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴـﺎﯾﻞ
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وی در زﻧﺪان دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﯿﻠﺒﺎو ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮐﺮﻓﺖ .ﺑﺮﻏﻢ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺷـﻮاھﺪ
ﻃﺒﯽ ،ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم از ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺰاﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ اﺑﺎء ورزﯾﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷـﮑﺎﯾﺖ
رﺳـﻤﯽ در زﻣﯿﻨﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ آن دادﮔﺎه ﺑﮫ ﺷـﻮاھﺪی ﮐﮫ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽداد ﮐﮫ وی ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز و
ﺿﺮب و ﺷـﺘﻢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳـﺖ ،ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﻮد .وﻟﯽ ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯿﺐ آن دادﮔﺎه ﻣﺠﺒﻮر ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺳـﮫ ﻧﻔﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﭘﻠﯿﺲ
را آزاد ﺳـﺎزد ﭼﻮن آﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ھﻢ دﯾﮕﺮ ﺷـﮭﺎدت دھﻨﺪ .در  ١٩٩٩دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ آزادی
اﯾﻦ ﺳـﮫ ﻧﻔﺮ را " ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿﺰ " ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺮد زﯾﺮا ﯾﮏ ﻣﺤﮑﻤﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺷـﮑﺎر را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮد
ﮐﮫ رﯾﺘﺎ زﻣﺎﻧﯽ در ﺑﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﻮﻧﯿﻔﺮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳـﺖ .وﻟﯽ ﻣﺎﻣﻮران در ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ھﻢ دروغ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ از اﺑﺮاز ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺷـﮭﺎدت ﻋﻠﯿﮫ ھﻤﮑﺎر ﺷـﺎن ﺑﻮد ،اﺑﺎء ورزﻧﺪ .دادﮐﺎه ﻋﺎﻟﯽ
اﻋﻼم داﺷـﺖ ﮐﮫ راه دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﺟﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﯿﺼﻠﮫ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻌﺪاً رﯾﺘﺎروﮔﯿﺮو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرزار ﺷـﺪﯾﺪ
رﺳـﺎﻧﮫھﺎی ﺧﺒﺮی ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ آﻧﺎن واﻗﻊ ﺷـﺪ .ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد دادﮔﺎهھﺎ در  ٢٧ﻣﮫ  ١٩٩٩دو
ﻧﻔﺮ از ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﺷـﮭﺎدت دادﻧﺪ ﮐﮫ رﯾﺘﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳـﺖ و ﭘﺲ از آن ،ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎران از
اداره ﭘﻠﯿﺲ اﺧﺮاج ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ در  ٢٢ﻣﺎرچ  ٢٠٠٠در ﻇﺎھﺮ اﻣﺮ ﺑﮫ ﻧﺴـﺒﺖ ﮐﻤﺒﻮد اﺳـﻨﺎد ،ﺑﺎزھﻢ آزاد
ﺷـﺪﻧﺪ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﮐﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮓ و ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﮫ روم )  ،( ١٩٩٨ﺣﻘﻮق ﺟﺰای
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﮫ در  ٢٠٠٣در ﺷـﮭﺮ دنھﺎگ ) ﻻھﮫ ( ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ ،ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴـﯽ ،ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺴـﯽ،
ﻓﺤﺸـﺎء اﺟﺒﺎری ،ﺣﻤﻞ اﺟﺒﺎری ،ﺧﻨﺜﯽﺳـﺎزیاﺟﺒﺎری را ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮕﯽ داﻧﺴـﺖ؛ و ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷـﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺎت در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺸـﺮﯾﺖ ﺑﮫ ﺣﺴـﺎب ﻣﯽرود.
در دادﮔـﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤـﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﻮﮔﻮﺳـﻼوﯾﺎ و روﻧﺪا ﺑﺮای اوﻟﯿـﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ دادﮔﺎه ﺟﺰاًﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺎوز را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .در  ٢اﮐﺘﻮﺑﺮ  ١٩٩٨دادﮔﺎه در ﻣﻮرد روﻧﺪا ،ﺑﺮای ﺷـﮭﺮدار
ﭘﯿﺸـﯿﻦ Jean Paul Akayesu ،در اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴـﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﻮﺳـﯿﺪ
ﯾﺎ ﻧﺴـﻞ ﮐﺸـﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ او ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎﻻ ﺳـﮫ ﺑﺎر ﺣﺒﺲ ﻋﻤﺮی ) ﺑﺎ دوام ( در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺟﻨﻮﺳـﯿﺪ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺸـﺮﯾﺖ ،ﻣﺤﮑﻮم ﺷـﺪ .زﻧﺎن روﻧﺪاﯾﯽ در دادﮔﺎه اﻇﮭﺎر داﺷـﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺷـﮭﺮدار ﻣﺪاﺧﻠﮫ
ﻧﮑﺮد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺠﺎوز ﺗﮑﺮار ﺷـﻮﻧﺪهای ﮐﺘﻠﮫوی و ﮐﺸـﺘﺎر ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ﺳـﺮﺑﺎزان ﮔﺮدد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ وی اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
و ﻗﺪرت را داﺷـﺖ .داوری دادﮔﺎه در ﺑﺎره او ﺷـﺎﻣﻞ ھﺸـﺘﺎد ﺳـﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﺮای ﺗﺸـﻮﯾﻖ دﯾﮕﺮان و در ﻧﺘﯿﺠﮫ
ھﻤﮫﮔﯿﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺧﺸـﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴـﯽ ،ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه ﮐﮫ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل وﯾﮋه ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،ﺗﺜﺒﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴـﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﺳـﺎس
ﺟﻨﻮﺳـﯿﺪ ﺑﮫ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد "آﺷـﮑﺎرا و ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺼﺪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﻠﯽ و ﯾﺎ ﻗﺴـﻤﯽ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﻌﯿﻦ را دارد" .
 Kroaat Anto Furundzijaﺑﻮﺳـﻨﯿﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ٢٠٠٠ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺮﺑﯿﻮﻧﺎل ﯾﻮﮔﻮﺳـﻼوﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ده
ﺳـﺎل زﻧﺪان ﺷـﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷـﺪ ٣١ Kroaat Anto Furundzija.ﺳـﺎﻟﮫ در ﺳـﺎل  ١٩٩٨ﻋﯿﻦ ﺟﺰا را ﺑﺮای
ھﻤﮑﺎری در ﺷـﮑﻨﺠﮫ ،ﺗﺠﺎوز و ﻧﻘﺾ ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻧﺴـﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ داﺷـﺘﮫ ﺑﻮد .او ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان واﺣﺪ
ﮐﺮوات -ﺑﻮﺳـﻨﯿﺎﯾﯽ  HVOزﻣﺎن ﺗﺠﺎوز ﺑﺮ ﯾﮏ زن ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮ دﺳـﺘﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻮد .در ﻣﮫ  ١٩٩٣ﺳـﺮﺑﺎزان ﯾﮏ واﺣﺪ ﺟﻨﮕﯽ ﯾﮏ زن و ﻣﺮد ﻣﺴـﻠﻤﺎن را ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ
ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ وﺗﺰ در ﺑﻮﺳـﻨﯿﺎ آوردﻧﺪ .ﺑﺮای آﻧﮑﮫ اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎره دﺷـﻤﻦ ﮐﺴـﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﮑﯽ از
ﺳـﺮﺑﺎزان زن را ﻣﺠﺒﻮر ﺳـﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺮھﻨﮫ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺼﺪ .اﯾﻦ ﺳـﺮﺑﺎز وی را ﺑﺎ ﮐﺎرد ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد در
ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ دﯾﮕﺮان ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎر ﺑﺎر زن را ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽ داد.
ﺗﺮﺑﯿﻮﻧﺎل ﺑﺮای ﯾﻮﮔﻮﺳـﻼوﯾﺎ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴـﯽ را ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﺟﻨﮕﯽ اﻋﻼم داﺷـﺖ و ھﻢ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﺣﺘﺎ ﺧﻮد ﻣﺘﮭﻢ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎوز ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮕﺮدد
ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳـﻂ اﻓﺮاد ﻣﺎدون اﻧﺠﺎم ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ

زﻧﺎن و
داد ﺧﻮاھﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺪتھﺎی ﻣﺪﯾﺪ ﻣﺮاﮐﺰ دادﺧﻮاھﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی زﻧﺎن اﺑﺮاز ﻧﻤﯽداﺷـﺘﻨﺪ
اﻣﺎ اﻣﺮوز وﺿﻊ در ﻣﻠﻞ ﻣـﺘﺤﺪ ،اروﭘﺎ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ .دادﺧﻮاھﯽ و ﯾﺎ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸـﺘﺮدر ﺗﻌﺮﯾﻒ روﺷـﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ دﻓﺎع از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﻗﺒﻞ از ھﻤﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن و
ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷـﻮد .ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮی زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ در ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ
ﺗﺬﮐﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳـﺖ ،ﺳـﭙﺲ در دوﻣﯿﻦ اﻋﻼﻣﯿﮫ در ﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﺳـﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﺷـﮭﺮوﻧﺪان در ﺳـﺎل  ١٩٦٦ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺷـﮭﺮوﻧﺪان ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺨﺸـﯿﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در ﺳـﺎل
 ١٩٤٩اﻋﻼﻣﯿﮫای در" ﻣﻨﻊ ﻗﺮار دادن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﺮودﺳـﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳـﻮق اﻧﺴـﺎن ﺑﮫ
ﻓﺤﺸـﺎ" ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳـﯿﺪ .اﻣﺎ ﺳـﺎلھﺎی زﯾﺎدی ﺳـﭙﺮی ﺷـﺪ ﺗﺎ اﻋﻼﻣﯿﮫ وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﮫ
ﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮدد.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎ اھﻤـﯿﺖ ﺗـﺮﯾﻦ اﻋـﻼﻣﯿﮫھـﺎ در زﻣـﯿﻨﮫ ﺣـﻘـﻮق ﺑﺸـﺮی زﻧـﺎن ھـﻤﺎﻧـﺎ اﻋـﻼﻣـﯿﮫای ﻣـﻨﻊ ﮐـﺎﻣـﻞ
ﺗـﻤﺎم اﺷـﮑﺎل ﺗﺒﻌــﯿﺾ و ﻧﺎﺑـﺮاﺑـﺮی در ﺑـﺮاﺑـﺮ زﻧـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﮫ در ﺳـﺎل  ١٩٧٩ﺑـﮫ ﺗـﺼﻮﯾـﺐ رﺳــﯿﺪه
اﺳـﺖ .در ھــﻠﻨﺪ اﯾـﻦ اﻋــﻼﻣـﯿﮫ ﺑـﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﮫ ﻣـﺜﺎﺑﮫ اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷـﻮد .در ﻋﺮﺻﮫ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﮫ

The Convention on the Elimination of All Forms of

 Discrimination against Womenﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺨﺘﺼﺮ ) (Discrimination aginst Women
 CEDAWﯾﺎد ﻣﯽﺷـﻮد.
 ١٧۵ﮐﺸـﻮر ﺟﮭﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳـﺎل  ٢٠٠٣در ﭘﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺸـﻮر اﻣﻀﺎً ﮔﺬاﺷـﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳـﯿﻠﮫ  ٩٠درﺻﺪ
ﺗﻤﺎم ﮐﺸـﻮرھﺎی ﻋـﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌـﮫ ﺟـﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ آن ﻣﻮاﻓـﻘﺖ اﺑـﺮاز داﺷـﺘﮫ اﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺸـﻮرھﺎی ﺑﺎ
ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳـﻄﺢ ﺟﮭﺎن اﺳـﺖ .وﻟﯽ در داﮐﮫ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻨﮕﻼدﯾﺶ ﭘﯿﺶ از ھﻤﮫ دوﻟﺖ ﺑﮫ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮫای ﺑﺰرگ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻣﻮاﻧﻊ در راه ﺗﺤﻘـﻖ آن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ :ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸـﻮرھﺎ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺑﻼغ داﺷـﺘﻨﺪ ﮐﮫ آﻧﺎن ﻣﺎده ھﺎی ﻣﻌﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺸـﻮر را ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ،ﺻﺤﮫ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ در
واﻗﻊ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدن و ﻣﯿﺎن ﺗﮭﯽ ﮐﺮدن ﻣﻨﺸـﻮررا در ﭘﯽ داﺷـﺖ.

اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺑﺎره ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﯾﮏ روش و ﯾﺎ ﺷـﯿﻮه ﻧﻈﺎرت را ﻣﯽﺷـﻨﺎﺳـﺪ :آنھﻢ ﮔﺰارشدھﯽ ﺑﺮ
اﺳـﺎس ﻣﺎده  ١٨ﻣﻨﺸـﻮر در ھﺮ ﭼﮭﺎر ﺳـﺎل ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ) ﮐﻤﯿﺘﮫ ( CEDAW -در ﺑﺎره ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری،
ﺣﻘﻮﻗﯽ ،رھﺒﺮیﮐﻨﻨﺪه و ﺳـﺎﯾﺮ ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ ﮐﮫ دوﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ ،ﺑﺮای در ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن
ﺳـﻔﺎرشھﺎی اﻋﻼﻣﯿﮫ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ .ھـﻠﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را در  ٢٠٠١اﻧﺠﺎم داد .ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺳـﻨﺪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل  ١٩٩٩اﺳـﺖ ﮐﮫ اﻧﺠﺎم آن در ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻣﻼ داوﻃـﻠﺒﺎﻧﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ
ﻣﻨﻊ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯿﺴـﺮ ﻣﯽﺳـﺎزد ﺗﺎ در ﺣﻮادث ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﻮﺿﻊﮔـﯿﺮی ﻧﻤﻮده و
ﺗﻔﺴـﯿﺮ درﺳـﺖ و دﻗـﯿﻘﯽ از ﻣﻨﺸـﻮر اراﯾﮫ دھـﻨﺪ .ھـﻠﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل را در  ٢٠٠٢ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺳِﯽ و
ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﮐﺸـﻮر ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد.
از آن ﺟﺎﯾﯿﮑﮫ دوﻟـﺖھﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻨـﺸـﻮر ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻌـﯿﺾ ﻋـﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﻣـﻮﻇـﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺗـﺪاﺑـﯿﺮ ﺟـﻠﻮ ﮔـﯿﺮﻧﺪه
اﺗﺨـﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎران را ﺑﮫ ﻣﺤﮑﻤﮫ ﺑﺴـﭙﺎرﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ھـﺪف از ﻣﻨﺸـﻮرھﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﺮﻓﺎً درک ﯾﺎ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ از آن ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺒﮫ اﺛﺮ ﮔﺬاری آن ﺑﺮ ﻗـﺎﻧﻮن ﮔـﺬاری ﻣﺤـﺪود
ﻧـﻤﯽﮔﺮدد .ﺑﻠﮑﮫ ھﺪف از اﯾﻦ ﻣﻨﺸـﻮر ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﺗﺎ دوﻟﺖھﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮی روی دﺳـﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن را
ﺑﻄﻮر واﻗﻌﯿﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ را دﻓﺎع ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﮐﮫ ﺻﺮﻓًﺎ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣـﻔﺎﻇﺖ ﮔﺮدد .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از آن ﺿﺮورت اﺳـﺖ ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺎده  ٧ﻣﻨﺸـﻮر زﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ " :دوﻟﺖھﺎ ھﻤﮫ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺑﺮاﺑﺮ
زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﮫ ﺳـﯿﺎﺳﯽ و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه در آن ﮐﺸـﻮر ﻣﻨﻊ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ".اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم در زﺑﺎن
ﺣﻘﻮﻗﯽ  due diligenceﯾﺎ " ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻻزم " ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ دھﺪ .اﮔﺮ ﺑﮫ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ :دوﻟﺖھﺎ ﻣﻮﻇﻒ
اﻧﺪ ﮐﮫ در ﺣﻮزه ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺳـﻌﯽ و ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ دارد ﮐﮫ دوﻟﺖھﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺳـﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺟﻠﻮ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷـﻮد ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻠﯿﮫ آن ﻣﺒﺎرزه
ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳـﺖ ﮐﮫ :دوﻟﺖھﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ در دﻓﺎع ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻻزم در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﻧﺴـﺎﻧﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮارد
ﺟﻨﺎﯾﺎت ،ﺟﺒﺮان ﺧﺴـﺎره و اﻋﻤﺎل ﺟﺰا ﺑﮫ ﻣﺘﮭﻤﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ ،اراﯾﮫ دارﻧﺪ.
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺮوﮔﺮامھﺎی اﻧﮑﺸـﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮی زﻧﺎن را ﻃﺮح ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ .در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ  ١٩٨۵در ﻧﺎﯾﺮوﺑﯽ ﺳـﻨﺪی زﯾﺮ ﻋﻨﻮان" راھﺒﺮدھﺎی اﺳـﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﻧﮑﺸـﺎف آﺗﯽ
زﻧﺎن")Forword Looking (Basisstrategieen voor ontwikkeling van vrouwen
) (Strategiesﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳـﯿﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از  ١۵٠ﮐﺸـﻮر ﺟﮭﺎن در ﭘﺎی اﯾﻦ ﺳـﻨﺪ اﻣﻀﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻨﺪ.
ﭘﺮﻧﺴـﯿﭗ ھﺎ در واﻗﻊ ﺑﮫ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺒﻮده و از ﻗﺪرت ھﻤﻨﻮاﯾﯽ ﻻزم ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﺳـﻨﺪ از ﺟﻤﻠﮫ آﻣﺪه اﺳـﺖ " :زﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺧﺸـﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷـﺪه اﻧﺪ ،ﻣﻔﯿﺪ اﺳـﺖ ﮐﮫ اﮔﺮﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻣﻮرد

ﺗﻮﺟﮫ واﻗﻊ ﺷـﻮﻧﺪ و ﮐﻤﮏھﺎی وﺳـﯿﻊ ﺗﺮی درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ارﮔﺎن ﻣﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷـﻮد ﺗﺎ
در ﻣﻮرد ﭘﺮاﺑﻠﻢ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﺪ".
در اﺧﯿﺮ ﺳـﺎل  ١٩٩٣اﺟﻼس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻋﻼﻣﯿﮫای را در راﺑﻂ ﺑﮫ ﻟﻐﻮ ﺗﻤﺎم اﺷـﮑﺎل
ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳـﺎﻧﯿﺪ.
در  ١٩٩۵در ﭘﮑﻦ ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺮﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﻣﺴـﺎوات ،اﻧﮑﺸـﺎف و ﺻﻠﺢ " ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺑﺎره ﺧﺸـﻮﻧﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷـﻮد " :ﺗﻤﺎم اﺷـﮑﺎل ﺧﺸـﻮﻧﺖ و ﺑﮫ وﯾﮋه ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﭼﻨﺎن در ﺗﻀﺎد
ﻣﻘﺎم واﻻ و ارزﺷـﮭﺎی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد و آن را ﻣﻨﻊ ﻗﺮار داد .ھﺮ
ﻣﻮردی از ﻓﺮھﻨﮓ ،ﺳـﻨﺖ و ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪرن اﻣﺮوزی ﮐﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮی زﻧﺎن را ﺻﺪﻣﮫ رﺳـﺎﻧﯿﺪه و ﯾﺎ
ﻧﻘﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﻣﻨﻊ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺟﮭﺖ ﻣﺒﺎرزه در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن را ھﻢ در ﻋﺮﺻﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ھﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ زﻧﺎن روی دﺳـﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ
ﻧﮕﺬارﻧﺪ دﯾﮕﺮﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ دوﻟﺖھﺎ و ھﻢ از ﺟﺎﻧﺐ اﺷـﺨﺎص اﻧﺠﺎم ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮدد.
ﻓﺸـﺮده ﭘﺮوﮔﺮام ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﮐﺸـﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ:


ﭘـﺸـﺘـﯿﺒﺎﻧﯽ ﺟﺪی ﺗﺮ از اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺑﺎره زﻧﺎن؛



ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ رﺳـﺎﻧﺎن در ﺳـﺎﺣﮫ " ﺧﺎﻧﮫھﺎی اﻣﻦ " و ھﻤﮕﺮاﯾﯽ دوﺑﺎره

ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮآﻣﺪه از آن؛


آﻣﺎده ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﭘﻠﯿﺲ و داد رﺳـﺎﻧﺎن ) اﻓﺮاد ﺣﻘﻮﻗﯽ (؛



وارد آوردن ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻧﺼﺎب درﺳﯽ در ﻣﻮﺳـﺴـﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ؛



ﺟﺰا دادن ﺑﮫ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن؛



اﻃﻼع دھﯽ ﺑﮫ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ) ﮐﻤﯿﺘﮫ  ( CEDAWو ﮔﺰارﺷـﮕﺮ آن ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ در زﻣﯿﻨﮫ

ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن؛
از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ "ﮔﺰارشدھﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮص" ﻣﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ ﺗﺎ در ﺑﺎره ﻋﻮاﻣﻞ و ﭘﯽآﻣﺪھﺎی
ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﮔﺰارش ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻤﻮده و.ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﺴـﺌﻮل )  ( CEDAWﺑﻔﺮﺳـﺘﺪ .ﮔﺰارشدھﻨﺪه

ﻣﺨﺼﻮص در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﻇﻒ ﺑﮫ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎره ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ،ﻣﺎﻣﻮران اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﺳـﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮده و او ﭘﯿﺸـﻨﮭﺎدھﺎﯾﯽ در ﺳـﻄﺢ ﻣﻠﯽ،
ﻣﻨﻄﻘﻮی و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در اﻣﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸـﻮﻧﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ آﻧﺮا اراﯾﮫ ﻣﯽ دارد.
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭘِﯽآﻣﺪ دراﯾﻦ ردﯾﻒ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آﻣﺪن ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن
ﻣﯽﺗﻮان رزﻣﯿﺪ ،ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ و آن اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺑﺎره ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺳـﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳـﺖ .اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﮫ در
ﺳـﺎل  ٢٠٠٠ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪ و دارای " ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﺿﻤﯿﻤﮫ ﺷـﺎﻣﻞ راهھﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﺰاﯾﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺟﺮان اﻧﺴـﺎن و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن" ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﮫ و ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﻣﺮﺑﻮط آن
در ﺑﺎره ﺗﺠﺎرت اﻧﺴـﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ :ﻣﻨﻊ ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ از زﻧﺎن ﺑﺪﮐﺎره و ﯾﺎ ﺳـﺎﯾﺮ اﺷـﮑﺎل ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ ،ﮐﺎر
و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺒﺎری ،ﺑﺮدﮔﯽ و ﮐﺎرھﺎی ﻣﺸـﺎﺑﮫ آن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﺑﺪن اﻧﺴـﺎن" .
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻮی ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﯿﻦ ﮐﺸـﻮرھﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ راھﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
واﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﺰاﯾﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﮫ" ﺑﻠﯿﻢ دو ﭘﺎر"
 Belem do Parﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸـﻮرھﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ را ﺑﮫ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺴـﺎزد .اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﯽدارد ﮐﮫ :ھﺮ زن ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭼﻨﺎن ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ را دارد ﮐﮫ ﻧﮫ در ﻣﻼً ﻋﺎم و ﻧﮫ در زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮرد ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و دوﻟﺖھﺎ دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾﻦ
ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﮫ دوﻟﺖھﺎ ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﺷـﮑﺎل ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻌﮭﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫای را ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ در آن از ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸـﻮﻧﺖھﺎی ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﺷـﺪه و ﻣﺴـﺒﺒﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳـﭙﺮده
ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ.
ﯾﮏ زن ﺑﺮازﯾﻠﯽ در ﻧﺘﯿﺤﮫ ﺳـﺎﻟﯿﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷـﮑﻨﺠﮫ ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ ﺷـﻮھﺮاش ﻓﻠﺞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺮوﻧﺪه وی در
دادﮔﺎه ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷـﺘﻦ ھﻔﺪه ﺳـﺎل ھﻨﻮز ھﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳـﺖ .در ﺳـﺎل  "٢٠٠١ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺑﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ"
در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﭘﯿﺸـﻨﮭﺎد ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮازﯾﻠﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ " دﻗﺖ ﻻزم " روزی ﻣﻌﯿﻨﯽ را
ﺑﺮای ﺑﮫ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳـﭙﺮدن و ﺟﺰا دادن ﺑﮫ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻧﺎﻣﺒﺮده
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻋﺪم ﺗﻌﯿﻦ ﻣﺠﺎزات در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در ﻗﻀﯿﮫ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮازﯾﻠﯽ ذﮐﺮ آن رﻓﺖ ،ﺑﮫ
ھﯿﭻ وﺟﮫ ﺷـﺒﺎھﺘﯽ را ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴـﺆﻟﯿﺖھﺎی دوﻟﺖھﺎ ﻃﻮرﯾﮑﮫ در ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﮫ  Belem do Parذﮐﺮ
آن رﻓﺘﮫ اﺳـﺖ ،ﺑﮫ ھﻢ ﻧﻤﯽ رﺳـﺎﻧﺪ.
در ﺟﻮﻻی  ٢٠٠٣اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﮐﺸـﻮرھﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ) ﻗﺒﻼً ﺳـﺎزﻣﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎی واﺣﺪ ( ﻓﯿﺼﻠﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫای
را در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮی زﻧﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ :در ﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮی زﻧﺎن در ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﺣﻘﻮق
ﺑﺸـﺮ و ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻨﻌـﻘـﺪه ﺑﯿﻦ ﮐﺸـﻮرھﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﮐﺸـﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﺳـﺎزد

ﺗﺎ ھﻤﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﻓﺸـﺎر ﻗﺮار دھﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ آﻧﺮا ﺟﺴـﺘﺠﻮ
ﻧﻤﻮده و ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ آﻧﺮا ﺟﺰاً دھﻨﺪ و ﻣﺮاﻗـﺒﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﺟﺒﺮان ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺒﺮان
ﺧﺴـﺎره ﺟﺴـﻤﯽ درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.
" ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺜﺒﺖ " ھﻤﻮاره در ﺟﮭﺖ ﻣﺤﺪود ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺪد ﻣﯽ رﺳـﺎﻧﺪ.
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺮوﺳـﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ را ﺑﺮای ﮔﺮوهھﺎی ﻣﻌﯿﻦ دارای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﺳـﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﻧﺎن و ﯾﺎ اﻗﻠﯿﺖھﺎ ،روﺷـﻦ و آﺷـﮑﺎر ﻣﯽ ﺳـﺎزد .ﺷـﺎﻧﺲ ھﺎی ﺑﯿﺸـﺘﺮی در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ در ﺑﺎزار
ﮐﺎر و در آﻣﻮزش و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺳـﺎزد .در ﮐﺸـﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮔﺮوھﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺒﻞ از ھﻤﮫ در ﻣﻮاردی ﺗﺒﺎرز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﯾﮏ ﻃﺮح ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﮫ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪھﺎی دارای ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺴـﺎوی ﺗﺮﺟﯿﻌﺎً ﺷـﺎﻧﺲ ﺑﮫ زن و ﯾﺎ آن ﮐﺴﯽ ﮐﮫ از اﻗﻠﯿﺖ ھﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﮫ ﺑﺎﺷـﺪ ،داده
ﺷـﻮد.
" ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺜﺒﺖ " در واﻗﻊ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷـﮑﻠﯽ از ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ اﺳـﺖ ﮐﮫ ﺳـﯿﺴـﺘﯿﻢ دادﺧﻮاھﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻧﺮا ﻣﻮرد
ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .در ﻣﺎده ﭼﮭﺎرم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻨﺸـﻮر ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺑﺎره زﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ " :ﺗـﺪاﺑﯿﺮ وﯾﮋهء ﻣﻮﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸـﯿﺪن واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﭘﺮوﺳـﮫ ﻣﺴـﺎوات ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد".
دوﻟﺖھﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷـﺖ ﻧﻮرمھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ را " اﺣﺘﺮام ،دﻓﺎع و ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ".

"اﺣﺘﺮام ﮔﺬاردن" :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖھﺎ ،ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺠﺎز
از ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮدن ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ.
"دﻓﺎع ﮐﺮدن " :دوﻟﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد و ﯾﺎ ﮔﺮوهھﺎی از ﻣﺮدم ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
"ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدن " :دوﻟﺖھﺎ ﺳـﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳـﯿﺎﺳـﺖ ﮐﺎرآﯾﯽ داﺷـﺘﮫ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و آن ﺑﺨﺶ
ھﺎﯾﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳـﯿﺎﺳـﺖ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻣﺸـﺨﺼﮫ ﻋﺎری اﺳـﺖ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮔﺮدد.

ﺑﺨﺶ ﺷـﺎﻧﺰدھﻢ

زﻧﺎن

ﺣﻘﻮق ﻧﻮﺷﺘﮫ
و ﻧﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ

در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸـﻮرھﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ در ﮐﻨﺎر ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﺣﻘﻮق رﺳـﻤﯽ ) ﻧﻮﺷـﺘﮫ( ،ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﺣﻘﻮق
ﻣﻮﺳـﺴـﺎت ﻋﻨﻌﻨﻮی و ﺳـﻨﺘﯽ ) ﻧﺎﻧﻮﺷـﺘﮫ ( ﺑﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﯾﺶ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ .ﻣـﺘـﻨﻔـﺬﯾﻦ روﺳـﺘﺎھـﺎ،
ﻣﻮﺳـﺴـﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺳـﺮان ﻋﻨﻌﻨﻮی اﯾﻞ وﻋﺸـﺎﯾﺮ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ،رھﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﻣﻮازی
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻨﻌﻨﻮی در ﮐﻨﺎر ﺳـﯿﺴـﺘﻢ رﺳـﻤﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺑﺴـﺎ اوﻗﺎت ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﻏﯿﺮ رﺳـﻤﯽ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺑﮫ آﻧﺎن داده اﺳـﺖ ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﻣﻮازی ﺣﻘﻮﻗﯽ
اﺛﺮ ﻗﻮی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻧﻮرم ھﺎ و ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﺟﺎری در درون اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻋﻤﻮﻣﺎً اﯾﻦ
ﺳـﯿﺴـﺘﻢ در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗﺪرت ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن و ﻣﺠﺎز ﺷـﻤﺮدن ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ آﻧﺎن ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ اﯾﻦ ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﻣﻮازی ﺑﮫ ھﯿﭽﻮﺟﮫ اﻟﺘﺮﻧﺘﯿﻒ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺳـﯿﺴـﺘﻢ
ﺣﻘﻮق ﺟﺰاً ﺣﺴـﺎب ﺷـﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺮا در آن ﺣﻖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﮫ وﺟﮫ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﺒﺮان ﺧﺴـﺎره از ﯾﮑﻄﺮف و
ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﻣﺘﮭﻢ در ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ اﻋﺎده ﺷـﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ.
در ﺑﺴـﯿﺎری ﻣﻮارد ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﻧﺎﻧﻮﺷـﺘﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺳـﻤﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﺷـﺘﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﮐﺸـﻮر اﺳـﺮاﯾﯿﻞ ﻃﻼق و ازدواج ھﺮ دو ﺑﺎ ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .در اﺳـﺮاﯾﯿﻞ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻼی ﯾﮭﻮدی ھﺎ در  Rabbijns hofاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﯾﮏ زن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻃﻼق
ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ از رﺑﺎﯾﻦ و ﯾﺎ ﺷـﻮھﺮش ﻣﻮاﻓﻘﺖ در دﺳـﺖ داﺷـﺘﮫ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ھﻤﯿﻦ ارﮔﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﮫ
زن و ﻣﺮد ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﮐـﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎھﻢ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮﺳـﻨﺪ وﻟﻮ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸـﺘﺮک آﻧﺎن واﺿﻌﺎً ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﺷـﺪ .زﻧﺎن ﯾﮭﻮدی ﮐﮫ ﺷـﻮھﺮ ﺷـﺎن ﺑﮫ دادن ﻃﻼق ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﮫ ھﯿﭽﻮﺟﮫ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﺎم  agunotﯾﻌﻨﯽ
دﺳـﺘﺒﻨﺪ زده ﺷـﺪه ﯾﺎد ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﮫ دان ﻣﻌﻨﯽ اﺳـﺖ ﮐﮫ وی در ﺑﻨﺪ ازدواج اﺳـﺖ و در ﻋﻤﻞ
ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴـﺖ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷـﮭﺮھﺎی ﺷـﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﯾﺠﺮﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﺿﺎﻓﺎت در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎری ﺑﮫ ﺣﺴـﺎب ﺷـﺮﯾﻌﺖ اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﮫ
ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳـﺖ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧـﯿﻦ در اﺳـﺎس ﺑﺮای ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن اﻋﺘﺒﺎر دارد .در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰای ﻣﺮگ ﺑﺮای
ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﺮد و زن ﺧﺎرج از ازدواج ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻗﺒﻼ ﺑﺮای آن ﻧﮫ ﺟﺰای ﻣﺮگ

ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻨﺒﮫ ﺑﺪﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷـﺪه ﺑﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﮫ اﮔﺮ ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،اﯾﻦ ﻗﻀﯿﮫ ﺗﺤﺖ ﻣﺎده
ﺟﺰای ﻣﺮگ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ و ﺑﮫ زن و ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﺟﺰا داده ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻗﻀﺎﯾﺎی ﮐﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد ﻣﻮﺿﻮع زﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﻮﺧﺘﺮان ﺑﯽ ﺑﯽ ،زن ﺳﯽ
ﺳـﺎﻟﮫ ﻗﺒﯿﻠﮫ ﮔﻮﺟﺎر در اﯾﻼت ﭘﻨﺠﺎب ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻋﺸـﯿﺮه ای در ﻣﻮرد وی در ﺳـﺎل ٢٠٠٢
ﺣﮑﻢ ﺗﺠﺎوز ﮔﺮوھﯽ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺟﺰا ﺑﺮای وی ﺑﮫ ﻟﺤﺎﻇﯽ ﺻﺎدر ﺷـﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮادر ﺟﻮان وی ﺑﺎ
دﺧﺘﺮی از ﻗﺒﯿﻠﮫ" ﻣﺴـﻮﺗﯽ " ﮐﮫ در ﺳـﻠﺴـﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺟﺎی و ﻣﺮﺗﺒﺖ ﺑﻠﻨﺪ داﺷـﺘﮫ اﺳـﺖ ،راﺑﻄﮫ ای
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ از ﻣﺮز ﺧﻮدی ﮔﺬﺷـﺘﻦ " ،راﺑﻄﮫ ای ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز " ﭘﻨﺪاﺷـﺘﮫ ﻣﯽﺷـﻮد .زﻣﺎن
اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺗﺠﺎوز ﮔﺮوھﯽ ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﺮﯾﮫ ﺑﮫ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر در زﻣﯿﻨﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﯽ داﺧﻞ اﻗﺪام ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻌﺪاً ﮐﮫ ھﻤﮫ
ﻣﺴـﺎﯾﻞ آﺷـﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺷـﺪ ﮐﮫ ﺟﺮم " راﺑﻄﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز " ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺧﻮد ﺳـﺎﺧﺘﮫ ﺳـﮫ ﻣﺮد ﻗﺒﯿﻠﮫ )
ﻣﺴﻮﺗﯽ ( ﺑﻮده ﮐﮫ از اﻓﺸـﺎ ﺷـﺪن واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴـﯽ ﺑﺮ ﭘﺴـﺮ ﺟﻮان ﯾﺎ ﺑﺮادر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮﺧﺘﺮان ﺑﯽ ﺑﯽ ﺟﻠﻮ
ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﺸـﻤﺎری ﺗﺎ ھﻨﻮز وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ در آﻧـﮭﺎ ﺣﻘﻮق ﻧﺎﻧﻮﺷـﺘﮫ ﻣﻮازی ﺑﺎ ﺳـﯿﺴـﺘﻢ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﺷـﺘﮫ ﺷـﺪه ﺑﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاری و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎﻓﯽ در ﺳـﺎﺣﮫ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺟﻤﺎﯾﮑﺎ
ﻣﺮزھﺎی آﺷـﮑﺎری در اﻃﺮاف ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﮫ ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﮭﺪﺳـﺖ ﺷـﮭﺮی ﺑﻨﺎم ﮔﺎرﯾﺰون ﺑﺴـﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ وﺟﻮد
دارد ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻧﺪھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺮد اول راﺑﻄﮫ دارﻧﺪ ،ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﮔﺰارش در
ﮔﺎرﯾﺰون ﺑﮫ ﺟﻨﮓھﺎ و دﻋﻮاھﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎن داده ﻣﯽﺷـﻮد ،ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﻮرد داوری ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷـﻮد ،ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ
ﻣﻮرد داوری ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺟﺰا داده ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﺎﯾﮑﺎ از آن آﮔﺎھﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ آن
ارﺗﺒﺎﻃﯽ داﺷـﺘﮫ ﺑﺎﺷـﺪ .زﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻮﺳـﻂ ھﻤﯿﻦ دﺳـﺘﮫھﺎی ﻻت و اوﺑﺎش ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ اﮐﺜﺮاً آﻧﺎن ﺑﮭﺎی
آن را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﺟﻤﺎﯾﮑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺮاز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
" درﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﮐﮫ در ﺷـﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ھﺮﮔﺎه دﺧﺘﺮی ﺑﮫ ﺑﻠﻮغ ﻣﯽرﺳـﺪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ ﻣﺮدی
ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺼﺮف ﺟﺴـﻤﯽ وی را دارد ،ﺑﮫ دام اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪھﺎ ﺑﮫ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﺑﮫ
ﻋﻼﻣﺖ دادن ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﺷـﺪن ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺠﺎوز ﮔﺮوھﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ
دﺧﺘﺮان ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺴـﻢ ﺧﻮدﺷـﺎن ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ.
در ﺑﻨﮕﻠـﮫ دﯾـﺶ رھﺒﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﺘﻮاھـﺎ و ﻓﺮﻣﺎنھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﮐﺜﺮاً درآن درﻧﮫ
و ﯾﺎ ﺷـﻼق زدن ،ﺳـﻨﮕﺴـﺎر ﮐﺮدن و ﺳـﺎﯾﺮ اﺷـﮑﺎل ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰ ﺟﺰا دادن از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﺮاﺷـﯿﺪن ﻣﻮی ﺳـﺮ،
ﺿﺮب و ﺷـﺘﻢ و ﺗﻮھﯿﻦ ﮐﺮدن زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷـﻮد .در اﯾﻦ اواﺧﺮ در روﺳـﺘﺎھﺎ ھﻨﮕﺎم ﮔﺮدھﻤﺂﯾﯽ
رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧﻮدﺷـﺎن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺘﻮاًھﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ .دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻨﮕﻠﮫ

دﯾﺶ در ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اول ﺟﻨﻮری  ٢٠٠١ﮐﮫ ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ دو ﺗﻦ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ دواران از ﺟﻤﻠﮫ
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﺿﻢ آرا ﺳـﻠﻄﺎﻧﮫ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ داور زن در ﺑﻨﮕﻠﮫ دﯾﺶ ،ﻓﺘﻮاھﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺸـﺘﺮﮐﺎً در ﺻﺪد وارد ﮐﺮدن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪ
واﻗﻊ ﺷـﺪ وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺮای ﺑﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ
ﻣﻈﺎھﺮات ﺧﺸـﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺷـﺪ .ﻃﻮرﯾﮑﮫ ﺑﻌﺪاً ﺷـﻨﯿﺪه ﺷـﺪ در ﺟﺮﯾﺎن آن ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮر ﭘﻠﯿﺲ و ھﻔﺖ
ﻧﻔﺮ از اﺳـﻼﻣﯿﺴـﺖھﺎ ﮐﺸـﺘﮫ ﺷـﺪﻧﺪ .ﻓﯿﺼﻠﮫ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ در  ١٤ﺟﻨﻮری ﺑﺮ اﺳـﺎس دو ﺷـﮑﺎﯾﺘﯽ ﮐﮫ در
زﻣﯿﻨﮫ ،دو ﮔﺮوپ ﻣﺬھﺒﯿﻮن ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻧﮕﺎﺷـﺘﮫ اﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد .ﺗﺎ ﺟﻮﻻی
 ٢٠٠٣ھﻨﻮز اﯾﻦ دو ﻧﺸـﺴـﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﭘﯽ آﻣﺪ ﺳـﻮءاﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﻤﺒﻮد وﺳـﺎﯾﻞ و ﻓﺸـﺎرھﺎی ﺳـﯿﺎﺳﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮدم در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸـﻮرھﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﻋﻨﻌﻨﻮی و ﯾﺎ ﻧﺎﻧﻮﺷـﺘﮫ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی
ﺣﻘﻮق ﻧﻮﺷـﺘﮫ ﺷـﺪه و ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم رﺳـﻤﯽ را ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮ ﻧﯿﺸـﻨﻞ ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﮭﯿﮫ داﺷـﺘﮫ اﺳـﺖ از
اﯾﻨﮑﮫ در ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺷـﻮرای ﻋﺸـﺎﯾﺮ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺷـﯿﻮه ای دﻋﻮت ﺷـﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دﻋﻮا در
ﺑﺎره زﻣﯿﻦ ،آب ،ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﺎﻣﻮس ) زن ( ،و ﯾﺎ ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺸـﺘﺎر اﻓﺮاد را ﻣﻮرد رﺳـﯿﺪﮔﯽ
و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻗﺮار دھﻨﺪ .ھﺪف آﻧﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ دﺳـﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﮫ آن آﮔﺎھﯽ
وﺟﻮد دارد ،ﺑﻠﮑﮫ از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳـﺘﮫ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗﺎ ھﻢ آھﻨﮑﯽ و ﺗﻔﺎھﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﺣﯿﺎً ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺷـﻮرای
ﻋﺸـﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺎت ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .اﯾﻦ ﺟﺒﺮان ﺧﺴـﺎره از ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ در ﻧﻮع ﻏﺮاﻣﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .در ﻣﻮرد دﻋﻮا در ﺑﺎره زﻣﯿﻦ ﯾﺎ آب
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴـﺌﻠﮫ ﻧﺎﻣﻮس و ﯾﺎ ﻗﺘﻞ را ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺎ ﭘﻮل و ھﻢ
اﮐﺜﺮًا ﺑﺎ ﺗﺴـﻠﯿﻢدھﯽ ﯾﮏ زن و ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﮫ ﺟﻨﺎح ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﺤﻠﮫ ﮔﺎﮐﺎﮐﺎ ) روﻧﺪا ( ﯾﮏ ﺷـﮑﻞ از ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و ﯾﺎ " ﻋﺪاﻟﺖ زﻣﯿﻨﯽ " در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق
ﺷـﮭﺮوﻧﺪان ﮐﮫ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺻﺮف ﺣﻖ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ
را ﮐﮫ در ھﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﮫ ﺳـﺨﻦ ﺗـﺎﺟﯿﮑﺎن واﺧﻮری ﻣﯿﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
و ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﯿﺸـﺘﺮ ھﺪف ازآن اﯾﻦ اﺳـﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﮋادﭘـﺮﺳـﺘﺎﻧﮫ را ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳـﺖ ،دو ﺑﺎره اﺷـﮑﺎر ﺳـﺎزد ﻣﺘﮭﻤﺎن را ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺴـﭙﺎرد و ﺑﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آراﻣﺶ ﺑﺒﺨﺸـﺪ وﻧﮭﺎﯾﺘًﺎ
ﺑﮫ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ ﺑﮫ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷـﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮارﮔﯿﺮد ) ﺑﯿﺸـﺘﺮ از٠٠٠
 ١١۵زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﻗﻀﯿﮫ ﺷـﺎن ھﺴـﺘﻨﺪ ( اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷـﮑﻞ ﮐﻼﺳـﯿﮏ دادﺧـﻮاھﯽ ﺷـﺎﯾﺪ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮫ درازا ﮐﺸـﯿﺪه و ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷـﻮد .در ﺟﻨﻮری  ٢٠٠١ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮﭘﺎﯾﯽ دادﮔﺎه ﮔﺎﮐﺎﮐﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻋﻼم داﺷـﺖ.ﮐﮫ ﺑﮫ اداﻣﮫ آن اﻧﺘﺨﺎب " دواران ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد " ) در ﺣﺪود  ٢۵۵ ٠٠٠ﻧﻔﺮ ( و

آﻣﻮزش آﻧﺎن و آﻣﺎده ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮوﻧﺪهھـﺎ ﺻﻮرت ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .از ﻣﺎه ﺟﻮن ﮐﺎر اﯾﻦ دادﮔﺎھـﺎ و ﮔﺎﮐﺎﮐﺎ آﻏﺎز
ﮔﺮدﯾﺪ .وﻟﯽ ﺗﺎ آﻏﺎز  ٢٠٠٤ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﯿﻠﯽ اﻧﺪﮐﯽ در ﮔﺎﮐﺎﮐﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﮫ ﻣﺴـﺎﯾﻞ رﺧﺪاده ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ.
ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳـﺎزی و ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،ھﯿﭻﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﯾﮏ اﻟﺘﺮﻧﺘﯿﻒ ﻣﻮﺛﺮ و ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺟﺰا ﺷـﻤﺮده ﺷـﻮد .آﻧﺎن ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای
ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا ﭘﻨﺪاﺷـﺘﮫ ﺷـﻮﻧﺪ وﻟﯽ ھﯿﭻﮔﺎه ﻗﺎدر ﻧﺨﻮھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ آﻧﺮا ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺧﻄﺮ در اﯾﻦ
اﺳـﺖ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﮔﺮ ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا در واﻗﻊ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺟﺎﮔﺰﯾﻨﯽ ﺳـﯿﺴـﺘﻢ اﻟﺘﺮﻧﺘﯿﻒ
ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﯾﺎ " ﺑﺎزﺳـﺎزی ﮐﻨﻨﺪه " ،اﯾﻦ ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﺿﻐﯿﻒ ﺗﺮ ﮔﺮدد .اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮ ﻧﯿﺸـﻨﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳـﺖ
ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻗﻀﺎوت ﺳـﭙﺮده ﺷـﻮﻧﺪ.
ﺳـﺎزﻣﺎنھﺎی زﻧﺎن ﭘﯿﺸـﮕﺎم ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﮫ اﯾﺠﺎد راه ﺣﻞ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﺸـﻨﺞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳـﻨﻦ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .در ھﻨﺪوﺳـﺘﺎن ﮔﺮوهھﺎی زﻧﺎن زﯾﺮ ﻧﺎم ﻣﺤﯿﻠﮫ ﭘﻨﭽﺎﯾﺎتھﺎ ﮐﮫ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﺳـﺎزﻣﺎنھﺎی
ﻋﻨﻌﻨﻮی در ﺟﺎﻣﻌﮫ رﯾﺸـﮫ دارﻧﺪ ،ﺳـﻌﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻮردھﺎ را ﺑﺪون ﺿﺮورت ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻋﺪﻟﯽ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
ﺑﺪارﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﮫ ھﺮدو ﻃﺮف ﻓﺮﺻﺖ و اﻣﮑﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ در ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﮔﺮهھﺎی ﻧﺎﮐﺸـﻮده را ﺑﺎز
ﻧﻤﻮده و در ﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎھﻢ ﺑﮫ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﻣﻮارد ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﻨﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ﮐﻤﮏ رﺳـﺎﻧﺎن ﻋﺪﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﮐﺎرﺷـﺎن را ﺑﺮ ﻋﻨﻌﻨﺎت ﻗﺪﯾﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔﺬاﺷـﺘـﻨﺪ
وﻟﯽ آﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ اﯾﻦ اﺳـﺎﺳـﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮔﺬﺷـﺘﮫ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷـﺖ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸـﻮﻧﺖ و ﺳـﻮء
رﻓﺘﺎر ﮐﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷـﺪ ،در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻣﯽﻣﺎﯾﻨﺪ .در ﺷـﺒﮫ اﯾﻼت ﺑﻨﮕﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﻮده ای
ﺑﺮای زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺷـﺮﻣﺎﺟﻲ ﺑﯽ ﻣﺤﯿﻠﮫ ﺳـﻤﯿﺘﯽ )  ،(SMSاز ھﻔﺘﺎد ﺗﺎ ھﺸـﺘﺎد ﺷـﺎﻟﯿﺸـﯿﺰ را ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .ﺷـﺎﻟﯿﺸـﯿﺰ ﺷـﯿﻮه ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ دﻋﻮا در ﺳـﻄﺢ ﻗﺮﯾﮫ اﺳـﺖ SMS .ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺧﻮدش را
ﺑﺎ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ در ﺟﮭﺖ ﺣﻞ ﭘﺮوﺑﻠﻢ ھﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺼﺮوف ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
داﺷـﺖ اﯾﻨﮑﮫ زﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷـﻮد وﻟﯽ ازدواج آﻧﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺷـﺎﻟﯿﺸـﯿﺰ ﺑﮫ
زﻧﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﮫ ﺑﻄﻮر آزاد ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺪون ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ راه
ﺣﻞ دﺳـﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ھﺴـﺘﻨﺪ ﮐﮫ از ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﻧﻮﺷـﺘﮫ ﯾﺎ ﺳـﯿﺴـﺘﻢ رﺳـﻤﯽ ﻋﺪﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
ﮐﻤﺘﺮ و ﺣﺘﯽ ھﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷـﺖ.
ﺑﻌﻀﺎً اﮔﺮ راه ﺣﻠﮭﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮕﺮدﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوﺑﻠﻢ ھﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آورد .در
ﮐﺸـﻮر ﮐﻤﺒﻮدﯾﺎ ،ﮐﻤﺒﻮدﯾﺎﯾﯽھﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰﺑﺤﺮان ﺑﺮای زﻧﺎن  CWCCرا ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ھﻤﮑﺎری در
ﺳـﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﮫ در آن ﺟﺎ ﭘﻠﯿﺲ ،رھﺒﺮان ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻓﻌﺎﻻن آﻣﻮزش دﯾﺪه در ﺣﺎﻻت ﺧﺸـﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ ﻣﯿﺎﻧﺠﮕﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮔﺮوه ھﻤﮑﺎری ﯾﮑﻨﻮع ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﻄﺮح
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﻇﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺣﺮف ﺗﻮاﻓﻖ ﺷـﺪه ،ﻧﮑﮫ دارد و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه

CWCCﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻣﻌﻀﻠﮫای ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﮐﮫ زﻧﺎن درد آﻧﺮا در ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺧﺎﻧﮫ
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻈﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار داده و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﮫ وﺟﻮد آورد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺴـﺄﻟﮫ از ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻠﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﮐﮫ در آن ﺳـﮭﻢﮔﯿﺮی وﮔﺮوهھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در
آن ﻻزﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد .وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﺑﺴـﯿﺎری از اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ CWCC
آﻣﻮزﺷـﮭﺎی ﻣﺸـﺎﺑﮫ را در ﻋﻤﻞ ﮔﺬاﺷـﺘﮫ اﺳـﺖ ،ﺣﻮادث ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳـﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﺮدان ﺳـﮭﻢ ﮔﯿﺮی زﻧﺎن ﺷـﺎن را ﺧﻮش آﯾﻨﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ
زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻏﺬا را آﻣﺎده ﺑﺴـﺎزﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﮫ ﮐﮫ اﻓﺮاد  CWCCﻣﻨﺰل ﺑﮫ ﻣﻨﺰل رﻓﺘﮫ و
ﻣﺮدان را ﮔﻮﯾﺎ وادار ﻣﯽﺳـﺎزﻧﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮔﺮدھﻢآﯾﻲھـﺎ ﺳـﮭﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﮫ زﻧﺎن ﺷـﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺟﺎزه را
ﺑﺪھﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﺮدان ﺗﺎھﻨﻮز ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳـﺖ و ﺑﺴـﯿﺎری از آﻧﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ در اﯾﻦ
ﺟﻠﺴـﺎت ﺳـﮭﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺳـﺮﺑﺎزﻣﯿﺰﻧﻨﺪ .وﻟﯽ  CWCCﺑﺎزھﻢ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ داوﻃﻠﺒﺎن و ﭘﻠﯿﺲ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه
ﺣﻞھﺎی ﺑﺮای دﺷـﻮاری ھﺎی در ﺳـﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎع ھﺴـﺘﻨﺪ.

ﺑﺨﺶ ھﻔﺪھﻢ

ﻓﻌـﺎﻻن ﺣـﻘـﻮق زن
روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ،از آن ﺟﻤﻠﮫ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق
ﺑﺸـﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﮫ از ﻣﯿﺎن زﻧﺎن را ﺑﻄﻮرﺟﺪی ﺧﻄﺮ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﮫ وﯾﮋه آﻧﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﺮوه ھﺎی ﻧﮋادی
و اﻗـﻠﯿﺖھﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻠﻖ داﺷـﺘﮫ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .از ﯾﮏ ﺳـﻮ آﻧﮭﺎ زن ھﺴـﺘﻨﺪ و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
ﺟﮭﺖ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸـﻨﺪ ،ﺧﻮد اﯾﻦ ﺧﻄﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ .زﯾﺮا آﻧﮭﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﻣﺬھﺒﯽ و ﯾﺎ
ﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاھﺎن ﻧﻈﻢ دﯾﮕﺮی در راﺑﻂ ﻧﻘﺶ و اﺛﺮ ﮔﺬاری زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴـﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ دﺷـﻮاری اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده ،ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳـﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ در ﮐﺸـﻮر ﮔﻮاﺗﯿﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﺮگ ،ﺣﻤﻠﮫ و ﺗﺨﻮﯾﻒ در ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزاﻧﮫ ای
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻮاﺟﮫ اﻧﺪ .ﺑﮫ ﺧﺼﻮص آﻧﺎﻧﯿﮑﮫ ﺑﺮای وﻗﺎﯾﻊ ﻧﻔﺮتﺑﺎر و ﻧﺎﻧﺠﯿﺒﺎﻧﮫ اﯾﮑﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓھﺎی داﺧﻠﯽ
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و در ﺟﺮﯾﺎن آن دﺳـﺖ ﮐﻢ  ٢٠٠٠٠٠اﻧﺴـﺎن ﺑﻮﻣﯽ آن ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺸـﺘﮫ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷـﺪه اﻧﺪ ،در
ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺪ .ھﻢ اﯾﻦ اﻓﺮاد ھﻢ آﻧﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﺮوهھﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺧﻄﺮ وﯾﮋه ﺗﮭﺪﯾﺪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺟﻮوﻧﺎ ﺗﺮﯾﻨﯿﺪاد راﻣﯿﺮﯾﺰد وﯾﮕﺎ ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﺑﻮﻣﯽ ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ﺣﻤﻠﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﺷـﻨﺎس در  ۵ﻓﺒﺮوری
 ٢٠٠٢در ﺧﺎﻧﮫ اش ،ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺸـﺘﮫ ﺷـﺪ .اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﮫ در ﺷـﺒﮑﮫ
ﺑﮭﺒﻮد ﺑﮭﺪاﺷـﺖ زﻧﺎن و رﻓﻊ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﺼﺮوف ﺑﻮد ،ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮔﯿﺮد.

در ﺳـﺮاﺳـﺮ ﺟﮭﺎن ،ﺻﺪھﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺧﻮد را وﻗﻒ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻧﺴـﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﻧﻤﻮده
اﻧﺪ .از آن ﻣﯿﺎن ﺳـﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺳـﺎزﻣﺎن دﯾﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ و ﻓﺪراﺳـﯿﻮن
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی را در ﺣﮭﺖ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﮫ ﻃﻮرﮐﻞ
در ﺟﮭﺖ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺳـﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺘﯽ از زﻣﺮه
ﺳـﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ ) ﯾﻮﻧﻮﻓﯿﻢ  ،( UNIFEMﮐﮫ ﮔﺰارﺷـﮭﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻮآورﯾﮭﺎی
زﯾﺎدی را در ﻣﺤﻼت ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .ﺳـﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ ﺟﮭﺎن ﯾﺎ  WHOﮐﮫ ﻣﺴـﺎﯾﻞ از زﻣﺮه
ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﮭﺪاﺷـﺖ زﻧﺎن ﮐﻨﺠﺎﻧﯿﺪه اﺳـﺖ.
اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎﻧﯿﺰ ﭘﺮوژهای را ﮐﮫ در راﺳـﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آن ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ھﻢ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎری ﻣﯽرﺳـﺎﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ،ﺳـﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﯽﺷـﻤﺎر دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﻼت ﺑﺮای
زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﮐﺸـﻮر ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ در ﺳـﺎل  ١٩٨٢ﺳـﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد زﻧﺎن ﭘﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺷـﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ .ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺷـﻌﺎر از ﺟﺴـﻢ ﻣﻦ دور ﺑﺎش آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﻤﻮد و ھﺪف از اﯾﻦ ﺷـﻌﺎر و
اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴـﺖ ﯾﺎری و از آن زﻣﺮه ﺗﮭﯿﮫ ﺳـﺮﭘﻨﺎه ﺑﺮای زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﻮد
ﮐﮫ آزار و اذﯾﺖ ﺟﺴـﻤﯽ ﺗﮭﺪﯾﺪی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .در  ١٩٨۵ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮐﻤﮑﯽ
دﯾﮕﺮی را اﻧﮑﺸـﺎف ﺑﺨﺸـﯿﺪ ﮐﮫ در آن ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ " ﺳـﺮﭘﻨﺎھﺎی ﻣﻮﻗﺖ " را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺒﺬول ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .در  ١٩٩٠ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﮭﺪاری روزاﻧﮫ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺸـﻮده ﺷـﺪ .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ
ﺳـﺎزﻣﺎن را ﯾﮏ اداره ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان داﯾﻤﯽ و ﻋﺪه زﯾﺎدی اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﻣﯽرﺳـﺎﻧﺪ.
در ﺣﻮﻣﮫ ﺷـﮭﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﮫ ﻋﺪه ﺑﯽﺷـﻤﺎر اﻓﺮاد ﮔﻤﺮاه و ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﻋﻘﺐ ﻧﮕﮭﺪاﺷـﺘﮫ ﺷـﺪه ،ﺑﺴـﺮ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺣﺎدﺛﮫھﺎی ﺧﺸـﻮﻧﺖ از آن ﺟﻤﻠﮫ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ،در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺟﻮان ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺟﻮاب زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸـﻮﻧﺖ اﺑﺮاز اﺳـﺘﻮاری و ﺟﺴـﺎرت اﺳـﺖ .ﺳـﺎزﻣﺎنھﺎی زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﺤﻼت ﺗﺤﺖ
ﺷـﻌﺎر" دﯾﮕﺮ ﻧﮫ ﺑﺪ ﮐﺎره و ﻧﮫ زﯾﺮ دﺳـﺖ " ﺗﻈﺎھﺮات را ﺳـﺎزﻣﺎن دادﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ وﺳـﯿﻠﮫ آﻧﮭﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺧﺸـﻮﻧﺖ را ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﺧﻮد ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ و دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺳـﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺤﻠﯽ ھﻤﮫ اﺷـﮑﺎل ﮐﻤﮏرﺳـﺎﻧﯽ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ را ﺑﺮای زﻧﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷـﺎن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ:
 ﺗﯿﻠﻔﻮن ﮐﻤﮑﯽ ،ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ آن ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺎرھﺎی زﯾﺮ ﻣﯿﺴـﺮ ﻣﯽﮔﺮدد؛
 ﭘﻨﺎه دادن ﺑﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن؛

 ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻤﮏرﺳـﺎﻧﺎن ﭘﺮوﻓﯿﺸـﻨﻞ )ﺣﺮﻓﮫای( ﺑﺎ زﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ؛
 ﮐﻤﮏ ﺑﮫ اراﯾﮫ ﺷـﮑﺎﯾﺖ رﺳـﻤﯽ ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ .زﯾﺮا ﺑﺴـﯿﺎری از زﻧﺎن از ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر
ھﺮاس دارﻧﺪ؛
 اراﯾﮫ ﮐﻤﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ وﮐﻼی ﮐﮫ رﺿﺎ ﮐﺎراﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ؛
 ﺛﺒﺖ ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷـﺖ ﺷـﻮاھﺪ ،و اراﯾﮫ آن ﺑﮫ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ؛
 ﺟﺮ وﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﺪاﺑﯿﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫھﺎ؛
 آﻣﻮزش دادن ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ ،ﺑﮫ ﮔﺮوپھﺎی ﮐﻤﮏرﺳـﺎﻧﺎن و داوﻃﻠﺒﺎن؛
 اراﯾﮫ ﮔﺰارش ﺑﮫ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از آن ﺟﻤﻠﮫ ﮔﺰارﺷـﮕﺮ ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ؛


ﺳـﮭﻢﮔﯿﺮی در ﺷـﺒﮑﮫ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ.

ﺑﻌﻀًﺎ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ) زن ،دﺧﺘﺮ ،ﺧﻮاھﺮ ،ﺷـﺮﯾﮏزﻧﺪﮔﯽ ( ،ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﮫ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ دوﻟﺖھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد " ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب " ﺷـﻤﺮده ﺷـﺪه و اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﻻت اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺗﮭﺪﯾﺪ ،ﺷـﮑﻨﺠﮫ واﻗﻊ ﺷـﺪه و زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ وﺣﺘﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻼش
ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای دﺳـﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﻓﺮاد اﺻﻠﯽ ) ﺷـﻮھﺮ ،ﺑﺮادر ،ﭘﺪر ،ﭘﺴـﺮ ،و ﯾﺎ ﺷـﺮﯾﮏزﻧﺪﮔﯽ (آﻧﮭﺎ را
زﯾﺮ ﻓﺸـﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﺎً ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳـﻨﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺑﺴـﯿﺎری اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی
زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸـﻮرھﺎ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎاھﻤﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ اﻗﺪاﻣﺎت را ﺑﺮای
آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﭘﯿﺶﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺎﻣﻮران ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﮫ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورﻧﺪ .از اﯾﻦ زﻣﺮه اﻧﺪ دو ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ" ﻣﺎدران و زﻧﺎن " ارﺟﻨﺘﺎﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪان و
واﺑﺴــﺘﮫﮔﺎن ﻧـﺰدﯾـﮏ آﻧﮭــﺎ ﺑـﺪﺳـﺖ رژﯾـﻢ دﯾﮑـﺘﺎﺗﻮرﻧﻈﺎﻣﯽ ) ١٩٧٦ــ  ( ١٩٨٢ﻧﺎﺑﻮد و ﺳـﺮ ﺑﮫ ﻧﯿﺴـﺖ ﺷـﺪه
اﻧﺪ .ﻗﺎﺑﻞ دﻗﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻋﺪه زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻣﺎدران ﻧﯿﺰ در ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﻓﺮزﻧﺪان " ﺳـﺮ ﺑﮫ ﻧﯿﺴـﺖ ﺷـﺪه "
ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ ﺳـﺎل  ١٩٧٩ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺳـﺮ ﺑﮫ ﻧﯿﺴـﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .اﻣﺮوزه در دھﮭﺎ ﮐﺸـﻮر ﮐﻤﯿﺘﮫھﺎی از اﯾﻦ
دﺳـﺖ از ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ در دﻓﺎع از اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳـﺖ ﮐﮫ در ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﮭﺎ زﻧﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ
اﻓﺮاد را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ.
در ﮐﺸـﻮر ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸـﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ از ﺟﺎﻧﺐ " ﺣﺮﮐﺖﻣﻠﯽ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﮓ " ،راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﮫ در آﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴـﺖھﺰار زن ﺳـﮭﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳـﺖ .ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﮭﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸـﯿﺪن ﺑﮫ

ﺑﺮﺧﻮردھﺎی اﺳـﺖ ﮐﮫ ﺳـﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از  ٣۵٠٠اﻧﺴـﺎن ﻧﻘﻄﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﺬارد .ﭘﺮﺧﺎش آﻧﮭﺎ ﮐﮫ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ " :ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴـﺮ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ آورد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ اﻋﺰام ﮔﺮدد " ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاز ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی
ﺷـﮭﺮ ﻣﯿﺪﻟﯿﻦ ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺳـﺪﯾﺰوﯾﺮﮔﺎس از ﻓﻌﺎﻻن اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺻﻨﻔﯽ ھﺸـﺖ ﺳـﺎﻋﺖ از اﯾﺎﻻت دﯾﮕﺮی ﺳـﻔﺮ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ در اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض از ﻧﺰدﯾﮏ ﺳـﮭﻢ ﺑﮕﯿﺮد .وی ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺧﻮاﺳـﺘﺎر اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ " :ﺻﻠﺢ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدد .ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﺟﺎ ﺣﻀﻮر دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺻﺤﺒﺖ در ﺑﺎره ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ،ﺻﻠﺢ راﻣﻤﮑﻦ
ﮔﺮداﻧﺪ".
زﻧﺎن از ﮐﺸـﻮرھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﯾﺮﻧﺎم " زﻧﺎن ﺳـﯿﺎه ﭘﻮش " در اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻔﺮت و ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺑﮫ
ﻣﺜﺎﺑﮫ ﭘﯽآﻣﺪ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳـﺎﮐﺖ و ﺑﯽ آواز را راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﮫ ﻋﻼوه آﻧﺎن ﺗﻮﺟﮫ را در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط
ﻣﯿﺎن وﺟﻮد ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ و ﺑﺮﺧﻮردھﺎ و دوام آن ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ،ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﺷـﮭﺮ ﯾﻮروﺷـﻠﻢ  Organisatie B`Tselem Centrum voor Vrouwen enﮔﻔﺘﮕﻮ را ﻣﯿﺎ ن زﻧﺎن
اﺳـﺮاﯾﯿﻠﯽ و ﻓﻠﺴـﻄﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد .آﻧﺎن ﻣﺴـﺘﻘﻼﻧﮫ ﮐﺎر ﻧﻤﻮده وﻟﯽ ﺑﻌﺪاً ﮐﺎر ھﺎی ﺷـﺎن ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ﮔﺮوه
اﻧﺴـﺠﺎم ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ رﻏﻢ ﻧﺎراﺣﺘﯽھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﻮردھﺎی روزﻣﺮه ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﺎ ھﻢ
دﯾﮕﺮ در ﺗﻤﺎس و ھﻤﮑﺎری ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﺎ " ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر ،ﻣﻮﺛﺮ و رھﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪه واﻗﻌﯽ زﻧﺎن " را ﺑﮫ
ﻣﯿﺎن آورﻧﺪ.
ﯾﮏ ژورﻧﺎﻟﯿﺴـﺖ در ﺑﺎره ﻧﻘﺶ زﻧﺎن ﺻﺮﺑﺴـﺘﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ ﮐﮫ " :ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺳـﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ
ﻣﯿﻠﯿﺴـﻮﯾﭻ ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﺑﻮد" ﺧﺎﻧﻢ ﺳـﺘﺎﺳـﺎ زﺟﻮﯾﭻ ازﮔﺮوپ ﺻﻠﺢ " زﻧﺎن ﺳـﯿﺎه ﭘﻮش " ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳـﺖ .ﮐﮫ
اﯾﻦ زﻧﺎن ﺳـﺎﻟﮭﺎ در روی ﺟﺎده ھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ادارهھﺎی دوﻟﺘﯽ دﺳـﺖ ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮات زدﻧﺪ ،ﭘﻼﮐﺎتھﺎ در دﺳـﺖ
دﻋﻮت ﺑﮫ ﺻﻠﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳـﯿﻠﮫ آﻧﮭﺎ رژﯾﻢ ﻣﯿﻠﯿﺴـﻮﯾﭻ را ﺑﺎ دﺷـﻮاری ﻣﻮاﺟﮫ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﮫ ﺳـﻮی آﻧﺎن
ﺳـﻨﮓ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷـﺪ ،ﺑﮫ روی آﻧﺎن ﺗﻒ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷـﺪ ،ﻟﺖ و ﮐﻮب و زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .وﻟﯽ ھﺮ ھﻔﺘﮫ
آﻧﺎن دوﺑﺎره ﺑﺮﻣﯽﮔﺸـﺘﻨﺪ و آنﺟﺎ ﻣﯽ اﯾﺴـﺘﺎدﻧﺪ و دﺳـﺖ ﺗﮑﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ " .ﻣﺎ ﻋﺪم رﺿﺎﻋﯿﺖ ﺧﻮدﻣﺎن را
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﻋﺪم رﺿﺎﻋﯿﺖ ﻋﺎﻣﮫ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .و آﻧﺮا ﺑﮫ واﻗﻌﯿﯿﺖ ﻧﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺪل ﻧﻤﻮدﯾﻢ " ﺧﺎﻧﻢ ﺳـﺘﺎﺳـﺎ زﺟﻮﯾﭻ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ " :ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺎ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺳـﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی زﻧﺎن ﮐﮫ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮓ زده ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮏ ﺷـﺒﮑﮫ ﺗﻤﺎس
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ ﻓﻤﯿﻨﯿﺰم و آﻧﺘﯽﻣﻠﯿﺘﺎرﯾﺰم در آن ﺑﺎ ھﻢ ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﻀﺎ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﯾﮏ ﺑﺪﯾﻞ ،و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧﺐ زﻧﺎن اﻧﮑﺸـﺎف داده ﺷـﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﻧﻤﻮدﯾﻢ".
ﺳـﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﻣﺪاﻓﻊ زﻧﺎن از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺸـﻮرھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸـﺮ را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﮫﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ زﻧﺎن و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی آﻧﮭﺎ را ﺗﻮﺳـﻌﮫ دھﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﮫ آن در
ﺟﮭﺖ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ و دوﻟﺖھﺎ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸـﺎر ﻗﺮار دھﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ ﻣﺴـﺄﻟﮫ را
در ﻣﻮارد ﻣﻌﯿﻦ ﺷـﺎھﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ :دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳـﺎﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﮫ ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ

اﺷـﺎره ﺑﮫ ﻣﻨﺸـﻮر ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ،ﻓﯿﺼﻠﮫ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ رواﺑﻂ ﺑﯿﺮون از ازدواج ﺑﯿﺸـﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﻨﺪاﺷـﺘﮫ ﻧﻤﯽﺷـﻮد .در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﮑﻤﮫ وﻻﯾﺘﯽ ﮐﺎﺑﻞ در  ٢٠٠٣در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺸـﻮر
ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ در ﺑﺎره ادﻋﺎی ﻣﺮدی ﮐﮫ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺸـﺖ دوﺑﺎره ﺑﻌﺪ ﺳـﺎﻟﯿﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ،در ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ زﻧﺶ ﺑﺎ ﻣﺮد
دﯾﮕﺮی ازدواج ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ ،ﻃﻮر دﯾﮕﺮ ﻓﯿﺼﻠﮫ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮد از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎ داﺷـﺖ ﺗﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ زﻧﺶ ﺑﮫ
وی ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷـﻮد ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻤﻞ ازدواج وی ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ،رواﺑﻂ ﺧﺎرج از دواج اﻋﻼم ﺷـﺪه و ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻗﺮار داده ﺷـﻮد .زن در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﺸـﻮره ﮐﻤﺴـﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﻃﻼق ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﺷـﻮھﺮ
اش ﺳـﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی وی را ﺗﻨﮭﺎ رھﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد .دادﮔﺎه ﺣﻖ را ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺐ زن داد .وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﮫ ﯾﮏ
ﻗﺎﺿﯽ در ﻣﺤﮑﻤﮫ اﺑﺘﺪاﯾﯽ از ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه وی ﺳـﺮﺑﺎز زده ﺑﻮد.
ﻓﻌﺎﻻن زن در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸـﻮرھﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷـﮑﺎل و ﻓﻮرم ھﺎی
ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻨﺒﯿﮫ و ﺟﺰا ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ وﺳـﺎﯾﻞ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن دﺳـﺖ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽزﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﺒﯿﮫھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ
ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﮫ دﺳـﺘﻮر ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ،ﺟﺮﯾﻤﮫ ،ﯾﺎ ﺳـﺮ ﺑﮫ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﺮدن ازﻣﻨﺰل ﺑﺎﺷـﺪ .در ﮐﺸـﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
ﻗﺎﺿﯽھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮاﯾﻢ را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﮭﯽدﺳـﺖ ،در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ،ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ
ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﻣﺠﺮم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﮐﺸـﻮر ﮐﻮﻟﻤﺒﯿﺎ و ﮔﻮﺳـﺘﺎرﯾﮑﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﺗﺎ از ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ
ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ﺑﮫ دوﮐﺘﻮرﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﮐﻮﻟﻤﺒﯿﺎ ،اﻟﺴـﺎﻟﻮادور ،ﮔﻮاﺗﯿﻤﺎﻻ و ﭘﺎراﮔﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸـﻮﻧﺖ و
ﻋﺎﻣﻼن آن ﺑﮫوﺳـﯿﻠﮫ ﻣﻨﻊ ﻗﺮار دادن ﻣﻌﺎﺷـﺮت ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ.ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﮐﮫ
ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ادارات ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺪرت ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﮫ در ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺣﮑﻮﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰی ،ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در
ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﺑﺎرﺑﺎدوس ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸـﻮرھﺎ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و از آن ﺟﻤﻠﮫ ھﻠﻨﺪ راﯾﺞ اﺳـﺖ.
ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن در ﮐﺸـﻮر آﻟﻤﺎن از ﺳـﺎل  ٢٠٠١ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺠﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺰل را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ در ﭘﻨﺎھﮕﺎه ھﺎی ﻣﻮﻗﺖ ،ﺳـﺮﭘﻨﺎه ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ
اﺳـﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ھﻢ در ﻣﻮرد ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﮫ ازدواج ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ھﻢ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎھﻢ ﺷـﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ھﺴـﺘﻨﺪ،
ﺻﺎدق اﺳـﺖ.
ﺑﺴـﯿﺎری از زﻧﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ھﺴـﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﺒﯿﮫ و ﺟﺰا ھﺎ ﺑﺎ ﻗﻮت ﮐﺎﻓﯽ در ﻋﻤﻞ ﮔﺬاﺷـﺘﮫ ﻧﻤﯽﺷـﻮﻧﺪ" .
ﺳـﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﮫ زﻧﺎن " در دوﺑﻠﯿﻦ ﮐﺸـﻮر اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ دادﮔﺎه در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﮫ از
ﺣﻤﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷـﻮھﺮ اش ﺟﺎن ﺑﮫ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﺪر ﺑﺮده اﺳـﺖ ،ﻓﯿﺼﻠﮫ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺳـﮫ ﺳـﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮد
ﺑﮫ زﻧﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷـﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﮫ اذﯾﺖ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ اداﻣﮫ داده وی و دوﺳـﺖ اش را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺮگ
ﻧﻤﻮده ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اش را ﺻﺪﻣﮫ رﺳـﺎﻧﺪه و ﺷـﺒﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﯿﻠﻔﻮن ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳـﺖ .در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
واﻗﻌﺎت ﻣﺮد دﺳـﺘﮕﯿﺮ ﺷـﺪه و ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳـﺎل ﺑﻄﻮر اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﻲﮔﺮدد .ﭘﺲ از ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز
ھﻢ وی دﺳـﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭘﻮﻟﯽ آزاد ﮔﺮدﯾﺪه و
اﺟﺎزه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ دﯾﺪار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳـﺮ اﻧﺠﺎم در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ دادﮔﺎه دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ آﻧﺎن داﯾﺮ

ﺷـﺪه ﺑﻮد ،ﻗﺎﺿﯽ از ﺷـﻨﯿﺪن ﺷـﮭﺎدت ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد در ﻣﻮرد ﺳـﻮء رﻓﺘﺎر اﯾﻦ ﻣﺮد ،ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺷـﮭﺎدت
ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد ،ﺳـﺮ ﺑﺎز زد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺮد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳـﺮﭘﺮﺳـﺘﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن را
ﺑﮫدﺳـﺖ آورد.
ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﻋﺎم اﺳـﺖ وﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴـﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوھﺶھﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدھﺪ
ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﺴـﺮ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮫ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐﮫ در آن ﺟﺎھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺗﺒﯿﮫ و ﺟﺰًا
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺤﻼﺗﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺟﺎ ﭘﻨﺎه ﯾﺎﺑﻦد.

ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

ﮐﺎرزارھﺎی
اﻣﻨﯿﺴﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸﻨﻞ

در زﯾﺮ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻓﺸـﺮده اھﺪاﻓﯽ را ﮐﮫ اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ ) ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ( ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﺎورﯾﻢ:


آزادی ھﻤﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺮم دﯾﮕﺮ اﻧﺪﯾﺸﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ :اﻋﻢ از

ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺪﯾﺸـﮫ ،رﻧﮓ ،ﺟﻨﺴـﯿﺖ ،ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه ﻧﮋادی ،زﺑﺎن و ﻣﺬھﺐ
زﻧﺪاﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ از زور اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ وﻧﮫ آﻧﺮا ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ؛


روﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳـﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷـﺖ

زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ) ھﻢ ﺑﺮای ھﻤﮫ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از زور اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ و ﯾﺎ آن را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮده ا
ﻧﺪ(؛


ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ اﻋﺪامھﺎ ،اﻋﺪامھﺎی ﺑﺪون دادرﺳﯽ و دادﮔﺎه ،ﺳـﺮﺑﮫﻧﯿﺴـﺖ

ﮐﺮدنھﺎ و ﺷـﮑﻨﺠﮫھﺎ ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ آﻧﮭﺎ؛


ﻣﺒﺎرزه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺟﮭﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری اﻓﺮاد از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-

اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﮭﺎﺑﮫ ﻃﻮرﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮﺧﻮرداری زﻧﺎن از آﻣﻮزش و ﺳـﺎﯾﺮ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎ؛



ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻮﺛﺮ دوﻟﺖھﺎ در ﺟﮭﺖ ﮐﺎھﺶ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﻣﯿﺎن اﺷـﺨﺎص و ﮔﺮوه

ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از آن زﻣﺮه ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ؛
ﭘﺲ از ﺳـﺎلھﺎی ﻧﻮد ﺳـﺪه ﭘﯿﺸـﯿﻦ ،ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮی
زﻧﺎن ﻣﺒﺬول داﺷـﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﺷـﺒﮑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﺷـﺒﮑﮫ ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ھﻠﻨﺪ
ﮐﺸـﻮرھﺎی آﺳـﺘﺮاﻟﯿﺎ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دﻧﻤﺎرک ،آﻟﻤﺎن ،ﻣﮑﺴـﯿﮑﻮ ،ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن و ﻣﺮاﮐﺶ را در ﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ی ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷـﺒﮑﮫ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻋﻤﻞ و ﮐﺎرزارھﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده را ﻧﯿﺰ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮی زﻧﺎن راه اﻧﺪازی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻗﺒﻞ ازﺑﺮ ﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭼﮭﺎرم ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﭘﯿﮑﻦ )  ،( ١٩٩۵ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﺎرزار را ﺑﺎ ﺷـﻌﺎر ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ اﺳـﺖ ،ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .در ﺳـﺎﻟﮭﺎی ﻧﻮد ﻋﻔﻮ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻓﯿﺼﻠﮫ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺗﻮﺿﺤﻲ ﻧﯿﺰ دﺳـﺖ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻋﺮﺻﮫ  ) FGMﻧﺎﻗﺺ
ﺳـﺎزی ارﮔﺎﻧﮭﺎی زﻧﺎﻧﮫ ( .ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ آﻧﮑﮫ ﻋﺮﺻﮫھﺎی ﮐﺎر را ﺗﻮﺳـﻌﮫ دادﻧﺪ و ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺑﮫ ﻣﺴـﺎﯾﻠﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮی
ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺒﺬول ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ دوﻟﺖھﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫای از راه رﺳـﯿﺪن روز ﻣﻮﻋﻮد از ﮐﻨﺎر آﻧﮭﺎ رد ﺷـﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ .در  ٢٠٠١اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ ﻓﯿﺼﻠﮫ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﻋﻠﯿﮫ
اﺷـﮑﺎل ﺟﺪی ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻋﺮﺻﮫ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎع -اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ اﮔﺮ ﺑﮫ ﻃﻮر آﮔﺎھﺎﻧﮫ از آﻣﻮزش ،دﺳـﺖ
ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮭﺪاﺷـﺖ ﻋﺎﻣﮫ ،ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﮐﺎری و داﺷـﺘﻦ درآﻣﺪ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑﺮای زﻧﺎن
ﺟﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷـﻮد ،ﻣﺒﺎرزه را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
ﮐﺎرزارھﺎی ﮐﮫ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺳـﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ راه اﻧﺪازی ﺷـﺪه اﻧﺪ در راﺑﻂ ﺑﮫ
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﻧﺴـﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻋﻠﯿﮫ ﺷـﮑﻨﺠﮫ وﻏﯿﺮه ،ﺧﺼﻠﺖ ﺟﮭﺎن ﺷـﻤﻮل داﺷـﺘﮫ اﺳـﺖ .در
ﻣﻮاردی ھﻢ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻮﺟﮫ زﻧﺎن در ﮐﺸـﻮر ﻣﻌﯿﯿﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻋﻤﻞ
ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺘﻞھﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن ،ﺗﺠﺎرت زﻧﺎن از ﮐﺸـﻮر روﺳـﯿﮫ ﺑﮫ اﺳـﺮاﯾﯿﻞ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﻧﺎن در
زﻧﺪانھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮﺧﻮرد ھﺎی ﻧﺎدرﺳـﺖ ﺑﺎ زﻧﺎن در ﮐﺸـﻮر ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﻌﻮدی و
ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮑﯽ در روﺳـﯿﮫ ،را ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
وﻟﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـﺖ ﮐﮫ
ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﺴـﺎﯾﻞ ،ﭼﮫ در ﺳـﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻮی و ﻣﻠﯽ وارد ﮔﺮدد .اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﻮﺳـﯿﻠﮫ دوﻟﺖھﺎ و ﺳـﺎزﻣﺎنھﺎ ﺑﻠﮑﮫ ھﻢﭼﻨﺎن ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻮﺳـﺴـﺎت و اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ در ﻋﻤﻞ ﮔﺬاﺷـﺘﮫ
ﺷـﻮﻧﺪ .ﻣﻨﺸـﻮرھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺎده ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷـﺪه و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ از

اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳـﯿﺴـﺘﻢھﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺸـﺪاوریھﺎ،
ﺷـﯿﻮهھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎور اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن را ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺮدﻧﺪ.
ﭘﺮوﺳـﮫ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ در ﭘﯿﺸـﺪاوریھﺎی ﮐﮫ رﯾﺸـﮫ در ﻣﺴـﺎﯾﻞ
ﻣﺬھﺒﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷـﻮد .ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻮﺳـﺴـﺎت ﻣﺬھﺒﯽ و
ﻋﻨﻌﻨﻮی و ﻣﻮﺳـﺴـﺎت ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ را ﻓﺮاه ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ھﻤﮫ آن ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن را
ﺗﺸـﻮﯾﻖ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،راه ﻧﺪھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴـﺎﻧﯽ زﻧﺎن را اﺣﺘﺮام ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﯾﮏ ﺳـﺮی ﭘﯿﺸـﻨﮭﺎدھﺎ را ﺑﺮای ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ" ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ "،
ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی و اراﯾﮫ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ .ﮐﮫ درآن ﺣﺮف در ﺑﺎره ﻣﻨﻊ ھﻤﮫ اﺷـﮑﺎل ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ
وﺳـﯿﻠﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ و ﻣﺎﻣﻮران آن ،ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ در ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﮫ ﻣﯿﺎن ھﻢ ،ﮔﺮوهھﺎ و
ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺷـﺨﺎص اﻧﻔﺮادی ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
اﯾﻦ دﻋﻮت و ﭘﯿﺸـﻨﮭﺎدھﺎ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،دوﻟﺖھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺘﻮﺟﮫ ھﻤﮫای آﻧﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐﮫ
در ﻣﻨﻊ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ وﺳـﮭﻤﯽ داﺷـﺘﮫ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ ﺑﺒﺎر آورد ﮐﮫ از ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺳـﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ﺟﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷـﻮد .ﺑﮫ ﻋﻼوه
اﻣﻨﯿﺴـﺘﯽاﻧﺘﺮﻧﯿﺸـﻨﻞ دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ :ﺗﺎ ﺑﮫ وﯾﮋه از آن ﻓﻌﺎﻻن اﻋﻢ از ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
ﮐﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن را ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده و ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ از وﻗﻮع آن ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﯿﺸـﻨﮭﺎدات در ﺗﺤﺖ ﭼﮭﺎر ﻋﻨﻮان آﺗﯽ ﺧﻼﺻﮫ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ:
.1


داوری در ﺑﺎره ﺧﺸـﻮﻧﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﺑﺪون ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ ھﻤﮫ اﺷـﮑﺎل ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن را ﻣﻮرد داوری و ﺑﺮرﺳﯽ

ﻗﺮار دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺴـﺆوﻟﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺷـﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﯾﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﮫ ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ
آﻧﺎن دارای اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﮫ رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ) اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﺪ ﻧﺎم ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ (؛ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان
ﮐﮫ از ﮔﺮوهھﺎی ﺳـﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛


وﺳـﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮد در اراﯾﮫ ﺧﺒﺮ و ﺷـﮑﻞ ﺑﺨﺸـﯿﺪن ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در

ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن دارای ﻣﺴـﺆوﻟﯿﺖ وﯾﮋه ھﺴـﺘﻨﺪ؛


ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﮐﺸـﻮرھﺎ و ﺳـﺎزﻣﺎنھﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮد ﻣﺴـﺆوﻟﯿﺖ دﻓﺎع زﻧﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸـﻮﻧﺖ

دارﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از وﺳـﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺳـﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ داوری ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺸـﺨﺺ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ

زﻧﺎن در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺮ دوﻟﺖھﺎی دﯾﮕﺮ اﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﮫ وﯾﮋه داوری ﺑﺮ اﺷـﮑﺎل ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
زﻧﺎن ﮐﮫ در دوران ﺟﻨﮕﮭﺎ و ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﮫ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺑﮫ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد؛
.2


ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸـﻮﻧﺖ
در زﻣﯿﻨﮫ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸـﻮﻧﺖ اوﻟﯿﻦ ﻧﯿﺎز ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳـﺖ

ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﻨﺸـﻮرھﺎ واﻋﻼﻣﯿﮫ ھﺎی ﮐﮫ ﺗﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن را ﺑﻄﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم دارد.


ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷـﺮط ھﻤﮫ اﻋﻼﻣﯿﮫھﺎی را ﮐﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن را ﻣﻤﻨﻮع و

ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات اﻋﻼم ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺴـﺎزﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﮫ اﻋﻼﻣﯿﮫ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺑﺎره زﻧﺎن و اﺳـﺎﺳـﻨﺎﻣﮫ
ﻣﺤﮑﻤﮫ ﺟﺰا ِء ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ؛


در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ ﺧﺸـﻮﻧﺖ و از آن ﺟﻤﻠﮫ ﺗﺠﺎوز در داﯾﺮه ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت زﻧﺎﺷـﻮھﺮی و ﺗﺠﺎرت زﻧﺎن

ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺰاء ﺷـﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷـﻮد؛


در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻔﺴـﯿﺮھﺎی دﺷـﻮار ﺑﮫﮐﺎر ﺑﺮده ﺷـﻮد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ آن ﮔﺮدد ﮐﮫ زﻧﺎن

آزاداﻧﮫ و ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺷـﮭﺎدت اﺑﺮازﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛


ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﺳـﯿﺎﺳﺖھﺎی را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸـﮕﺮی از ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺧﻼهھﺎی آن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛


در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ آﻣﺎر اﺣﺼﺎﯾﮫوی ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر و زﻧﺪه را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷـﺘﮫ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐﮫ در

ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮورت ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ آن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از ھﻤﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ای ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ؛


ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد دادن آﮔﺎھﯽ درزﻣﯿﻨﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺧﺸـﻮﻧﺖ

ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺷـﯿﻮه ھﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی از آن از ﻃﺮﯾﻖ رﺳـﺎﻧﮫھﺎی ﮔﺮوھﯽ ،ﻣﮑﺘﺐھﺎ ،ﺳـﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ وﻏﯿﺮه
وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮﯾﺶ را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ؛
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دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺧﺸـﻮﻧﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﺗﮭﺎﻣﺎت در زﻣﯿﻨﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن را ﺑﮫﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﮫ

ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار دھﺪ؛



ﺑﮫ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ادﻋﺎ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺧﺸـﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷـﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎھﯽھﺎی ﻻزم در زﻣﯿﻨﮫ ﺣﻘﻮق

آﻧﮭﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳـﺮﮔﺬﺷـﺖ و ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن واﻗﻌﮫ را اﺑﺮاز و ﯾﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اراﯾﮫ ﮔﺮدد؛


اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺮف از ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴـﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ﯾﮏ دﮐﺘﺮ

زن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛


در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت اﺗﮭﺎم ،ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد؛



ﻣﺘﮭﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ دادﮐﺎه ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻮرد دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛



ﭘﻠﯿﺲ ،ﻣﺎﻣﻮران ﻋﺪﻟﯿﮫ ) ﮐﺎرﻣﻨﺪان داد ﮔﺴـﺘﺮی ( ،داوران و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺤﺎﻓﻀﺎن ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﮫ

ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺑﮫ درﺳـﺘﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن را ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ
ﻣﻮرد ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻗﺮار دھﻨﺪ؛


آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ در ﻣﯿﺎن اداره ﻋﺪﻟﯽ از اﻣﮑﺎن دﺳـﺘﺮﺳﯽ داﺷـﺘﻦ ﺑﮫ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﮫ ﺧﺸـﻮﻧﺖ

در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴـﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﺪھﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷـﻨﺪ؛


ھﻤﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن در زﻣﺎن زﻧﺪاﻧﯽ و دﺳـﺘﮕﯿﺮ ﺷـﺪن و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻮرد

رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ رﺳـﻤﯽ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻋﺪﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛
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وﺳـﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷـﺘﻦ
ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ھﺴـﺘﻨﺪ دﺳـﺘﺮرﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ و ﺧﺎﻧﮫھﺎی اﻣﻦ ﺑﺪون دﺷـﻮاری

اﺿﺎﻓﯽ اﻣﺮ دارای اھﻤﯿﺖ ﺑﺰرگ اﺳـﺖ؛


ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای اراﯾﮫ ﮐﻤﮏ و ﺧﺎﻧﮫھﺎی اﻣﻦ داﺷـﺘﮫ ﺑﺎﺷـﺪ و ھﻢ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳـﺴـﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ را در اراﯾﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻣﺪاد ھﺎ ﯾﺎری رﺳـﺎﻧﻨﺪ؛


ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﻖ در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴـﺎره را دارﻧﺪ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻔﺮدات آن ﭘﯿﺶ

ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدد؛


در زﻣﺎن ﺑﺎزداﺷـﺖ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸـﻮﻧﺖ

اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ھﻤﺴـﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؛



ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﮐﮫ ھﻢ در ﮐﺸـﻮر ﺧﻮﯾﺶ وھﻢ در ﺳـﺮزﻣﯿﻨﮭﺎی

دﯾﮕﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺑﻮﯾﮋه آﺳـﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ھﺴـﺘﻨﺪ ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﯿﺸـﺘﺮی در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛


در ﺟﺮﯾﺎن اﺳـﺘﻤﺎع و ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ زﻧﺎن ﭘﻨﺎهﮔﺰﯾﻦ و ﭘﻨﺎهھﻨﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ در

زﻣﯿﻨﮫ ﻣﮭﺎرت ﻣﺴـﻠﮑﯽ وﺟﻮد داﺷـﺘﮫ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺠﺮﺑﮫای ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴـﯽ در
ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷـﺪ؛
ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب " آﯾﺎ او را دﯾﺪه اﯾﺪ؟ "
در ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن آن از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﮭﺮه ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ

ﮔﺰارشھﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ از ﺟﻤﻠﮫ " اﯾﻦ در دﺳـﺖ ﻣﺎ اﺳـﺖ ،ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﻨﯿﺪ" ) ﻟﻨﺪن ( ٢٠٠ ٤ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.

