ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ٢۵ .ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﺑﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮاﺳﻢ و راهﭘﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺧﺒﺎر اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ
را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﯾﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  Prenons La Uneدر ﺳﺎل  ٢٠١۴ﺗﻮﺳﻂ ٣٠
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر زن ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺸﻪای در دﻧﯿﺎی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﺴﺎل در
آﺳﺘﺎﻧﻪ  ٢۵ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ٢٠١۶ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد » راﻫﻨﻤﺎی ﭘﻮﺷﺶ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از
ﯾﺎزده رﺳﺎﻧﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ.

 .١از ﺗﺮﮐﯿﺐ واژه »ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ« ﯾﺎ »ﺗﺮاژدی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ« ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،دوری ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻤﻖ و وﻗﺎﺣﺖ ﺟﺮم را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﮕﯿﺰه و ﻋﻤﻞ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮ
را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ وﮐﻼﯾﯽ ﮐﻪ دﻓﺎع از ﻣﺠﺮم را در ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺮاﺋﻢ از واژهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮏ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ
واژه را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮد .ﺑﻪ ﺟﺎی »ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ« از »ﻫﻤﺴﺮﮐﺸﯽ« ﯾﺎ »ﻗﺘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺰدﯾﮑﺎن« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 .٢در ﻃﻮل ﺑﺮﮔﺰاری دادﮔﺎهﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ دادرﺳﯽﻫﺎ ،از واژهﻫﺎ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻮن »ﻣﺪﻋﯽ« ﯾﺎ
»ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،از »ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد« ﯾﺎ
»ﻓﺮد ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﻨﺪه« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻪ از واژهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ«
 .٣در اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﻌﺎﻟﯽ ﭼﻮن »اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدن« ﯾﺎ »اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻦ« و ﯾﺎ »ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ« دﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎ
ﮔﻔﺘﻦ »او اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ« در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﭘﯿﺶداوری را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد در وﻗﻮع ﺟﺮم دﺧﯿﻞ ﺑﻮده و ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻤﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮔﺰارهای ﭼﻮن »
ﺑﻪ او ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه اﺳﺖ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 .۴ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ »آزار ﺟﻨﺴﯽ«» ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ« و »ﺗﺠﺎوز« را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و از واژه درﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .آزار ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺠﺎوز ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ را در ﭘﯽ دارد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده از واژه »آزار ﺟﻨﺴﯽ« ﺟﺮم را ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
 .۵درﺑﺎره ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻟﺒﺎس ،اﻧﺪام ﯾﺎ ﻋﺎدتﻫﺎی ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﺪﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را دﭼﺎر
اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد در وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در دادﮔﺎه ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ دﻗﯿﻖ ﺻﺤﻨﻪ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ رﺳﺎﻧﻪای ارزش ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ]در ﻓﺮاﻧﺴﻪ[ ﺑﺮای ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺴﺖ اﺳﺖ ﻣﺠﺎزات ﺑﺎﻻﺗﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .۶از ﻧﺼﯿﺤﺖﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »ﺷﺐﻫﺎ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ« ﯾﺎ »ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ« ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
زﻧﺎن ﻣﺴﻮول ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ روا داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 .٧از ﻫﻮﯾﺖ و ﺷﺄن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ .آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﻫﻮﯾﺖ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار
دﻫﺪ .روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻬﺎدت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﯾﺎ ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.
 .٨ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺶ وﺟﻮد دارد ،ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع »ﻫﻤﺴﺮﮐﺸﯽ« را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻻ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﯾﮏ دوره ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻓﺮد ﻣﻘﺘﻮل ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .٩ﭘﻮﺷﺶ » ﻫﻤﺴﺮﮐﺸﯽ« و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﺣﺎﺷﯿﻪای .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﺴﺮﮐﺸﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ
ﺟﻨﺴﯽ رخ داده در ﺳﺎل ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ ] .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ [ ﻫﺮ ﺳﺎل  ٢١۶٠٠٠زن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺎرﺗﻨﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﺎ
ﭘﺎرﺗﻨﺮﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 .١٠ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق
دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ و زﻧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﺪ.
 .١١ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی اﺿﻄﺮاری را ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎره اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ١٢٣ﻣﺮﺟﻊ ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ.

