
اگر می خواهید به این 0مپین 0مک 0نید، 0افی است از آن آگاه باشید
و به دیگران آگاهی خود را انتقال بدهید.  بهتر 0ردن دنیا 0ار ساده ای 
است اگر ما در آن مشار0ت 0نیم.
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خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان واژه ای است برای 

اشاره به اعمال خشونت آمیزی 0ه به طور 
خاص زنان را هدف قرار می دهد. این 
نوع از خشونت، گروه هدف خود را بر 
اساس جنسیت انتخاب میSند. سازمان 
ملل متحد  خشونت علیه زنان را به این 

شSل تعریف میSند: «هر نوع عمل 
خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت  0ه منجر 
به صدمه یا رجن فیزیSی، جنسی یا روانی 
شود یا زنان را تهدید به این رجن و صدمه 

مناید. این خشونت شامل اجبار یا 
جلوگیری از آزادی های افراد هم می 
شود؛ چه در محیط های جمعی چه در 

محیط های خصوصی. 
 

خشونت
 علیه زنان

  چیست؟

http://www.Freekeyboard.net
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خشونت علیه زنان چه شSل هایی دارد؟
خشونت در محل 1ار 

هر مشSل یا سختگیری یا عملی مخالف با خواسته اصلی زنان 0ه 
در محل 0ار به آنان حتمیل شود خشونت علیه زنان نام دارد. این 

شSل از خشونت انواع مختلفی دارد. مثال گاهی ممSن است از 
یک زن انتظار برود 0ه از طریق زنانگی خود موقعیت 0اری اش را 
حفظ 0ند یا آن را بهبود دهد. گاهی ممSن است به خاطر حضور 
یک زن در محیط، رفتارهای دیگران تغییر 0ند و این تغییر رفتار 

(مثال شیوه صحبت) باعث فشار بر زنان شود. 

سقف شیشه ای
سقف شیشه ای، یSی از مسایل مهم زنان در محیط 0ار است. 
سقف شیشه ای سقفی است 0ه به زنان اجازه منی دهد از رده 
هایی خاصی در محل 0ارشان باالتر بروند. دلیل لفظ «شیشه 

ای» این است 0ه این سقف معموال دیده منیشود؛ نه بخشی از 
قانون است و نه در جایی نوشته شده اما در عمل می بینیم 0ه در 
حین رشد افراد در شر0ت، به خاطر زن بودن شانس 0متری برای 

رسیدن به مراحل باالی 0اری دارند.  

خشونت جنسی
زنان در مورد مسایل مربوط به تولید مثل حق تصمیمگیری برابر 

با مردان دارند. هر گونه اجبار به هر عملی نوعی از خشونت 
مبتنی بر جنسیت و 0امال رد شده است. تنها شSل رابطه قابل 

قبول، رابطه با توافق دو جانبه طرفین است. هرگونه حر0ت دارای 
بار جنسی در محل 0ار نیز از انواع خشونت در محل 0ار بوده و 

شدیدا مطرود و قابل پیگری است.

خشونت خانگی
بنا به آمار، احتمال آزار و اذیت زنان از سوی افراد خانواده 

بسیار باال است. شاید یک جمله آماری بتواند عمق این مساله را 
نشان دهد: ۴۰ تا ۷۰ درصد قتلهای زنان در 0شورهای مختلف، 
توسط همسران یا دوست پسرهای آنان اجنام می شود. خشونت 

خانگی تنها به قتل یا حتی صدمات فیزیSی منحصر نیست بلSه 
خشونت های 0المی و احساسی هم در خانواده ها بسیار رواج 
دارد. دوست پسرها یا همسران، به راحتی به خود اجازه توهین

به زنان را می دهند 0ه نوعی از 
خشونت علیه زنان تلقی میشود. 
چرا 0ه در ساده ترین حالت، 
آرامش روانی آنان را میگیرد. 
معموال برای پاسخ یا موجه جلوه 
دادن این نوع از خشونت، 
شوخی هایی مثل 0تک خوردن 
مردان از زنان یا سلطه زنان بر 
امور تصمیم گیری در جوامع 
شSل می گیرد ولی بنا بر 
حتقیقات موجود، هنوز جوامع بر 
اساس سنت های مردساالرانه 
اداره می شوند و زنان 0ما0ان 
در بسیاری از موارد از حق 
تصمیم گیری های جدی محروم 
هستند.

و اما ما...
به احتمال بسیار زیاد من و شما 0سی نیستیم 0ه مستقیما 0سی را 0تک بزنیم یا 

از 0سی 0تک بخوریم اما بدون شک در زندگی روزمره با انواع خشونت علیه 
زنان درگیریم. چه جSهایی بگوییم 0ه زنان را جنس دوم بدانند و چه در محل 0ار 

شاهد شوخی ای / جدی ای باشیم 0ه جنسیت یSی از همSاران زن را هدف 
قرار داده است، درگیر با موضوعی مرتبط با خشونت علیه زنان هستیم. 

ما به این راحتی ها منی پذیریم 0ه در تسلسل خشونت علیه زنان نقش داریم 
چون نقش جذابی نیست ولی اگر دقیق تر فSر 0نیم، در آن بی تاثیر هم نیستیم.

احتماال در طول سالهای آینده 0سی را 0تک نخواهیم زد و از 0سی 0تک تخواهیم 
خورد ولی دفعه بعدی 0ه شوخی ای شنیدیم یا متلSی شنیدیم، شاید بتوانیم قدمی 

برای بهتر شدن دنیا برداریم. 

NSN سیاست
شر0ت نو0یا زیمنس صریحا در اصول اخالقی خود اعالم می 0ند 0ه مخالف هر 
نوع تبعیض بر اساس هر نوع تفاوت (از جمله جنسیت) است. در شر0ت نو0یا 
زمینس حداقل در سطح تئوری تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و همه با هم 

برابرند و وظیفه افراد، پیروی و توسعه این اصول است.
در عین حال شر0ت، تعهد 0رده 0ه از طریق اینترانت خود امSانی داشته باشد 

برای گزارش و پیگیری اینگونه امور حتی به شSل ناشناس.


