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صالحه وهاب واصل

تحقیق و احصائیه در خشونت
 -1در پاسخ به این پرسش ،داكتر «لینا کول  »Linakoalاستاد پوهنتون منچستر می گوید:
تیله دادن ،كشیدن مو ،مشت زدن ،لگد زدن ،سیلی زدن ،پرتاب كردن جسمی به طرف شخص مورد نظر ،از
بین بردن اشیاء مورد عالقه فرد ،در را روی او بستن ،زخمی یا تجاوز جنسی كردن را می توان جزو خشونتها نام برد.















البته خشونت های لفظی نیز جای خود را دارد .كه به آن  Verbal Abuseمی گویند «کول» در ادامه می گوید:
توهین و تحقیر و تهدید به آسیب رساندن جزو خشونت های لفظی و خشونت های روحی و روانی مردان علیه
زنان می تواند ،در طوالنی مدت اثرات بسیار سوء بر زندگی زناشوهری آنها بگذارد كه این را زمان نشان
داده است .بی توجهی به همسر ،توهین به نژاد ،انتقاد كردن پی در پی ،پرخاش كردن و رفتار زشت ،خانه را
ترك گفتن ،نگاه تحقیر آمیز در میان جمع ،محروم كردن زن از دسترسی به پول و امكانات مادی ،تهمت زدن
و حسادت ورزیدن ،بازداشتن زن از كار یا ادامۀ تحصیل ،همه و همه در مقولۀ خشونت قرار می گیرد.
همانطوری كه در مطالب فوق آمده خشونت مردان علیه زنان فقط لت و کوب نیست بلكه مسائل روحی و
روانی را هم شامل می شود.
« -1مهرانگیز کار» در كتاب خود تحت عنوان «خشونت علیه زنان» ،به نكات خوبی اشاره كرده است .خشونت
علیه زنان امری جهانیست.
وی می نویسد :خشونت علیه زنان به هیچ وجه مخصوص جوامع عقب افتاده یا جوامع مسلمان نیست .در
پیشرفته ترین كشورهای جهان ،زنان و كودكان از تبعات و عوارض ناشی از خشونت ،به خصوص در زندگی
خانوادگی رنج می برند .و آزارهای جسمی و جنسی و روانی نه تنها تندرستی ،سالمت عقل ،تعادل عاطفی و
روانی آنها را به خطر می اندازد ،بلكه جامعه را نیز متضرر می سازد .بهایی كه بابت این صدمات پرداخت
می شود ،دولتها را با مشكالت گوناگون اقتصادی ،فرهنگی و خدماتی مبتال می سازد و در بسیاری موارد
دولت ها قادر نیستند این بهای سنگین را بپردازند .در نتیجه دور باطل ادامه می یابد و پدیدۀ خشونت تشدید و
تقویت می شود .در حالی كه با اجرای برنامه های دقیق و آینده نگر برای مهار خشونت علیه زنان در
درازمدت این دور باطل می شكند .وی ادامه داده می نویسد خشونت علیه زنان امری جهانیست زیرا :
 3۳در صد زنان امریكایی مورد آزار جسمی شوهران خود قرار می گیرند.
 1۳تا  1۳در صد زنان امریكایی به هنگام حاملگی نیز مورد ضرب و شتم قرار می گیرند.
طبق گزارش  FBIدرسال1۹۹1درامریكا ازهر ده قربانی زن ،سه نفر توسط شوهر یا دوست پسر خود كشته شده اند.
 11تا  33در صد زنان در امریكا ،حد اقل یكبار در طول زندگی مشترك ،مورد هجوم و آزار جسمی قرار می گیرند.

در كولمبیا بیش از 13در صد زنان مورد آزار لفظی یا روانی شوهران شان قرار می گیرند.
در سانتیاگوی چیلی ۳3 ،در صد از زنان مورد آزار جسمی قرار می گیرند.
 ۱1در صد از زنان هند بر اثر آزار جسمی همسران خود دست به خود كشی می زنند.
 ۱1در صد از زنان در كینیا بطور مرتب مورد آزار جسمانی همسران خود قرار می گیرند.
درگینه نو ۳۶ ،در صد از زنان روستایی و ۳۳در صد از زنان شهری مورد خشونت جسمی قرار گرفته اند.
 ۳1در صد از مقتوالن زن ،در سال 1۹۹۶میالدی ،در كانادا ،شوهران شان بوده اند.
در بنگله دیش بیش از  ۳3در صد قتلها ،ناشی از خشونت مردان است.
آزار جسمی یا (فزیکی)
در یك بررسی و مطالعۀ كه در امریكا انجام یافته است ،تخمین شده که حدود  33تا  3۳در صد كل زنان امریكایی
در طول زندگی مشترك خود مورد آزار جسمی شوهران شان قرار می گیرند.همچنین در یك ارزیابی دیگر مشخص
گردید 1۳ ،تا  1۳در صد زنان حتی در طول حاملگی نیز مورد ضرب و شتم قرار می گیرند.
طبق گزارش ) (FBIدر سال  1۹۹1میالدی ازهر ده نفر قربانی زن ،سه نفر توسط شوهر یا دوست پسرشان كشته
شده اند .همچنین انجمن جراحان امریكا دوران حاملگی را یك دوران پر خطر زیاد برای لت خوردن و آزار زنان
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توسط شوهران شان ذكر كرده است و پیشنهاد كرده است كه باید بطور روتین در جست و جوی آثار ضرب و شتم
زنان حامله در مراقبت های قبل از زایمان بود .آزردن می تواند به صورت تیله و تکان دادن یا لت و کوب شدید،
شكستگی استخوان های اندام ها ،شكستگی دندان ها ،خونریزی داخلی و آسیب های مغزی باشد .صورت و سینه ها
بیشترین جاهایی هستند كه مورد ضرب و شتم قرار می گیرند و زمانی كه زن حامله است ،شوهر غالبا ضربات را
به شكم همسر وارد می آورد .و این در شرایطی است كه اكثر قربانیان زن آزاری و زن ستیزی را زنانی تشكیل
می دهند كه در سنین  13تا ۱3سالگی قرار دارند .به عبارت درست تر زنان لتخورده كه به مراجع قانونی
مراجعه می نمایند ،بیشتر در این گروه سنی قرار دارند.
اما بد نیست به آماری كه از سوی كمیته تحقیق خشونت مردان برعلیه زنان كه توسط پوهنتون «آكسفورد»
انگلستان جمع آوری شده اشاره ای داشته باشیم:


در اروپا و امریكا ازهرسه زن ،یك زن مورد اذیت و آزار ازسوی شوهرش قرار میگیرد .درهر  11ثانیه یك زن
مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.





بیش از  ۱3در صد از قتل زنان توسط شوهران شان در حیطه اروپا و امریكا بوده است.
 12در صد از زنانی كه دست به خودكشی زدهاند به خاطر رفتار خشونتبار همسرانشانبوده است.
پسرانی كه در شرایط خشونت بار خانوادگی بزرگ می شوند ،هفتاد در صد بیشتر از بقیه گرایش به لت و
کوب همسران شان را دارند .كودكانی كه در شرایط خشونت بار پدران شان بزرگ شده اند ،سی در صد
بیشتر ازجوانان عادی به سوی مصرف مشروبات الكولی و مواد مخدر كشیده شده اند.
تحقیقات به عمل آمده در زندان های كلیفورنیا نشان می دهد كه  ۹3در صد از زنانی كه همسران شان را
كشته ا ند ،به وسیله آنان مورد آزار و ستم واقع شده اند.
از هر ده زوج در امریكا ،شش زوج دست به اعمال خشونت بار خانوادگی می زنند.
در انگلستان هر دقیقه یك تلفن برای كمك خواهی در مقابل خشونت خانوادگی به پولیس انجام می شود.
خشونت خانواده در اروپا و امریكا در تمامی طبقات و نژادها و سطوح مختلف درآمد و تحصیالت وجود دارد.
ده در صد از مردانی كه در امریكا به قتل می رسند ،افراد خشن نسبت به همسران شان بوده اند .در امریكا
رقم زنانی كه به خاطر ضرب و شتم شدید به شعبات عاجل شفاخانه ها رجوع می كنند به مراتب بیشتر از
زنانی است كه به خاطر تصادم موتر تا اتفاق های پیش بینی نشده به شفاخانه ها منتقل می شوند.



 ۹3در صد از كودكانی كه در خانواده های بزرگ می شوند كه پدر خانواده روحیه ای خشن دارد ،از سوی مادر لت
و کوب می شوند.



در امریكا هرسال هفتصد هزار زن مورد تجاوزهای جنسی قرار می گیرد.









در اروپا اكثر زنانی كه مورد ضرب و شتم قرار می گیرند این مسئله را از دوستان و آشنایان خود پنهان می كنند،
چرا كه شرمنده و خجالت زده هستند.



در روسیه ساالنه چهارده هزار زن به دست شوهران شان كشته می شوند
فرار از خانه
حال می خواهیم به مطلبی اشاره داشته باشیم كه چندی پیش در مجله «شپیگل» مجلۀ شهیر جرمنی به چاپ رسیده
«دتمار دیتز» خبرنگار این نشریه می نویسد:
حدود  ۱۳هزار زن جرمنی در سال ،در كشور المان از چهار دیواری خانه های خود فرار می كنند .زیرا از سوی
همسران خود مورد ضرب و شتم قرار می گیرند .اكثر این زنان چنین مشكلی را سال هاست كه به دوش می كشند
ولی به خود جرئت نمی دهند در باره این مسئله با كسی صحبت كنند.
هر روز دکتوران بخش عاجل شفاخانه ها شاهد زنان مجروح و صدمه دیده هستند ،البته این زنان كمتر حاضر به
بیان درد دل خود می باشند.
آنان از سوی شوهران شان لت می خورند و تحت فشارهای روحی و جسمی قرار می گیرند و در نهایت مجبور به
مداوا در شفاخانه ها می شوند.
به تازگی خانه های امن برای این زنان از سوی شورای شهر و سازمان حمایت از زنان در نظر گرفته شده كه
امكان مشاوره مجانی و كمك به آنها در تمام ساعات شبانه روز وجود دارد .در المان آمار خشونت مردان علیه زنان
بسیار باال است.
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روز جهانی منع خشونت
روز جهانی منع خشونت مردان علیه زنان برای اولین بار در سال  1۹۹1از طرف زنان امریكای جنوبی و جزایر
كارایب اعالم شد ،به این وسیله آنها می خواستند از سه خواهری یاد كنند كه دزدیده شده و مورد تجاوز قرار گرفته
و به نحو دلخراشی كشته شده بودند .آنها این واقعه را به عنوان سمبول خشونت علیه زنان برگزیدند.
از سال  1۹۹۹این روز از طرف سازمان ملل متحد به عنوان روز منع خشونت علیه زنان نام گذاری گردید.
پیام های كوفیعنان و صندوق زنان سازمان ملل به این مضمونهاست .مبارزه با خشونتعلیه زنان اولویت برتر
جهانی است و یا باید هرچه زودتر به این ننگ بزرگ پایان دهیم و یا اعمال انواع خشونت علیه زنان نه تنها یک
عمل فراروی همگانی است ،بلكه این خشونت ها ابعاد مرگبار یعنی آلودگی به بیماری ایدز را به همراه دارد
همچنان مدیر اجرائیۀ صندوق زنان سازمان ملل می گوید :ریشه كن كردن خشونت علیه زنان یك اولویت مهم
جهانی است ،نه یك برنامه عادی ،ما معتقدیم هرگونه خشونت علیه زنان باید برطرف شود.
خشونت علیه زنان در عصر ما در حال ازدیاد است و نه تنها در گوشه و كنار کوچه و بازار شاهد این خشونت ها
هستیم بلكه در چهار دیواری خانه ها نیز این خشونتها وجود دارد.
تالش بی نتیجه
طی سال های  1۹۹3تا  1333زنان شاغل امریكایی تالش های زیادی برای گرفتن حقوق شان و ایجاد مساوات و
برابری میان زن و مرد كرده اند اما نتیجه ای نگرفتند.
در این كشور كه همواره دم از عدالت و تساوی حقوق می زند هر روزه شاهد تبعیض های جنسی و نقض حقوق
بشرهستیم .در امریكا زنان نسبت به مردان معاش كمتری می گیرند در حالی كه به همان اندازه و با همان موقعیت
شغلی كار می كنند ،به هر حال تا كنون باهمه اعتراضات ،هیچ حمایتی از آنان صورت نگرفته است.
خشونت در هفته اول ازدواج
در اروپا و امریكا بسیاری از زنان از همان شب اول ازدواج با خشونت فیزیكی همسران شان روبرو می شوند .در
اینباره جامعه شناسان می گویند :مصرف مشروبات الكولی و مست بودن مرد یكی از دالیل خشونت علیه زنان
است .از طرفی سن ازدواج در اروپا و امریكا باالست و كمتر پیش می آید كه در سنین پایین تر از  1۹سال ازدواج
صورت گیرد .بیشتر آمار ها نشان می دهد كه مردان از همان هفته اول در بیشتر خانواده ها نسبت به زنان خشونت
خود را ابراز می كنند.
علل اصلی خشونت
داكتر «استفان بردكینگ» در رابطه با علل اصلی خشونت می گوید:
در اروپا و امریكا مصرف مواد مخدر در گونه ها و روشهای مختلف و مصرف مشروبات الكولی سبب اختالل
روانی مرد میشود كه به این خاطر زن مورد ضرب و شتم و آزارهای جنسی و جسمی قرار میگیرد .هر روزه در
روزنامه ها و رسانه های ایاالت مختلف امریكا در بارۀ خشونت مردان علیه زنان و خطرات آن مطالبی نوشته میشود.
چندی پیش در ایالت كلیفرنیا مردی باعث مرگ همسرش شد به این روش كه مرد با سیخ داغ كباب ،تمام بدن
همسرش را داغ كرد و سپس او را آتش زد و بعد خود را به پولیس معرفی كرد و یا این كه مردی كه به مدت یك
ماه همسرش را در تشناب زندانی كرده بود و پس از یك ماه همسایه ها با جسد زنی در تشناب مواجه شدند .البته
قوانین امنیتی و حقوقی در این كشور ها وجود دارد اما این موارد آن قدر زیاد هستند و مردان آن قدر قدرتمند می
باشند كه زنان در بسیاری از مواقع جرئت دوباره بیان آن را به پولیس ندارند .در فرانسه دختر  1۹ساله ای به
وسیلۀ نامزدش تحت خشونت قرار گرفت .دختر مجبور به برهم زدن نا مزدی شد و پسر را ترك كرد .اما چندی بعد
پسر ابتدا دختر را و سپس خودش را كشت .در هسپانیه بسیاری از زنان مورد ضرب و شتم قرارمی گیرند و خانه
را ترك می كنند اما به دلیل این كه هیچ محلی برای زندگی و یا درآمدی برای ادامهۀ زندگی ندارند مجبور به
بازگشت هستند .در فرهنگ هسپانیایی مرد ساالری حكم فرما است .این ها همه نمونه هایی از خشونت مردان علیه
زنان می باشد .به هر حال همه به نوعی در صدد هستند كه این مشكالت را حل كنند ،اما آیا می شود؟ با حرمت
تنظیم نوشته و ارسالی :صالحه وهاب واصل
منبع  :مجله خانواده سبز
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