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کند، و همچنان مصمم به کارش ادامه  يک دهه است که از خشونت حرف می زند، کارگاه برگزار می کند، تئاتر اجرا می حدود
اما برای  ممکن است برخی از فعاالن حقوق زنان او را هنوز نشناسند. دغدغه کار دارد نام باشدبيش از آن که جويای . می دهد

گريز از خشونت و احترام به حقوق . کمپين نامی آشناست شرکت کنندگان در کارگاه های خشونت، و برای بسياری از فعاالن
کمپين يک  ای اوليه مرکز فرهنگی زنان و فعالبا ناهيد جعفری از اعض.از ويژگی های اوست برابر چه در حرف و عمل

  :ميليون امضا به گفتگو نشسته ايم

 کار در زمينه زنان را از کجا شروع کرديد و چه انگيزه ای شما را به موضوع خشونت عليه زنان حساس کرد؟

 .از وقتی با مرکز فرهنگی زنان آشنا شدم

 آذر سال 16در . کنم که درباره مسائل مختلف زنان کار می کنند هايی کاريعنی دغدغه هايی داشتم و برايم جالب بود که با جا
کارگاه و کارگاه خشونت در  ، "ورک شاپ"تا آنجا که به ياد می آورم با واژه ی . های مرکز فرهنگی پيوستم  به جمع بچه81

 تان و بعضی از اطرافيانم را ديده بودم کهکارگاه خشونت شايد اين بود که دوس و يکی از انگيزه هايم به کار در. مرکز آشنا شدم
 .به انحاء مختلف مورد خشونت قرار می گيرند

می خواهم بدانم پيش از اينکه . درباره خشونت چطور فکر می کرديد ،پيش از اينکه وارد ان جی او مرکز فرهنگی زنان شويد
آن زمان وقتی  نگاه می کرديد؟ به موضوع خشونتببينيد يا در بحث های جمعی درباره خشونت شرکت کنيد، چطور  آمارها را

وقتی با هم هستيم درباره . زنان در اين باره حرف نمی زنيم خشونت های جاری در اطرافم را می ديدم، فکر می کردم چرا ما
رف حتی وقتی ح.زنيم زنيم، ولی در اين باره که همه زندگی ما را تحت الشعاع قرار می دهد حرف نمی هر چيزی حرف می

درباره خشونت های روانی که از طرف مادرشوهر وخواهر شوهر  می زنيم بازهم زنان را مقصر می دانيم، مثل حرف زدن
 .اعمال می شود... 

اين که چرا مثال وقتی . زنان درباره اين مسائل حرف نمی زنيم بنابراين چنين دغدغه و پرسشی هميشه در ذهنم بود که چرا ما
بگويم که من درگير چه مشکالتی  ونت واقع می شود نمی آيد با من حرف بزند يا من چرا نمی آيم بهشمورد خش دختر عمه ام

هميشه فکر می کردم خصوصی دانستن مسئله خشونت خيلی به ضرر زنان . کنيم هستم که بتوانيم از تجربه های هم استفاده
اين مشکالت را داری و هيچوقت   اين تو هستی کهچون وقتی حرفی از اين مشکالت نمی زنی هميشه فکر می کنی که .است

ولی در اين سالها که اين . و فکر می کنی مشکل تو از همه بزرگ تر است فکر نمی کنی که ديگران هم با تو همدرد هستند
يم و درباره اش از ذهن خودمان بيرون نياور ها را گذاشتيم عميقا به اين اعتقاد رسيدم که تا وقتی ما زنان مشکالتمان را کارگاه

زنان  خصوصی به حوزه عمومی نکشانيم، از حل مسائلمان از جمله از مسئله خشونت عليه حرف نزنيم و مشکل را از حوزه
 .خيلی عقب می مانيم

 چطور شد که به فکر برگزاری کارگاه های آموزشی مقابله با خشونت برای زنان افتاديد؟

جلسه ای بود که در آن خانم . ديگران را نمی دانم. مرکز آشنا شدم در" کارگاهی" کار همان طور که قبال گفتم با کارگاه و شيوه
ديده در آمريکا را داشت در  شکرلو از سازمان زنان خاورميانه که تجربه کار با زنان رنگين پوست خشونت پروشات

 تهران، تعاريف 6ر شهرداری منطقه  در آمفی تأت81 ديماه سال 12تاريخ  هماهنگی با مرکز فرهنگی زنان در کارگاهی در
يادم هست خانم رشديه در محل  خشونتگر و خشونت ديده را برايمان گفت واز تجربيات خودش گفت و بعد از آن هم ،خشونت

 کارگاهی گذاشت که در واقع چگونگی برگزاری کارگاه و اداره کردن آن و انجمن حمايت از آسيب ديدگان اجتماعی يک
 .کننده ی همان روش آشنايی در کارگاه بود زش داد و تاريخچه ای از روش کار کارگاهی را گفت که تکميلتسهيلگری را آمو

 آيا می توانيم بگوييم مرکز فرهنگی از اولين مجريان کارگاه های آموزشی برای زنان بود؟

اما بطور قطع ميتوانم بگويم که کارگاههايی . بوده اما من خبر نداشتم احتماال برگزاری اينطور برنامه ها در گروه های ديگرهم
و البته همواره در روند برگزاری . خشونت مرکز می گذاشت هم تعداد شرکت کننده هايش زياد بودند و هم تعداد کارگاه های که

شده ای نبود  يم کار کنيم شيوه آزمودهگرفتيم و تجربه می کرديم چون شيوه ای که می خواست کارگاهها خود ما هم خيلی ياد می
 .حداقل برای من



 گروه اوليه برگزار کننده کارگاه چه کسانی بودند؟

. سه يا چهارنفره تقسيم شديم که هر کميته وظايفی به عهده گرفت  اعضای مرکز فرهنگی زنان به چند گروه يا کميته81از سال 
نوشين احمدی خراسانی، ناهيد کشاورز،  رها، سخنرانيها، و کارگاهها بود کهکميته ها، کميته برگزار کننده سمينا يکی از اين

 .داديم و در روند کار گروهی تسهيلگری کارگاهها را از هم يادگرفتيم و به هم ياد .طلعت تقی نيا و من عضو اين گروه شديم

 

 اولين کارگاه را به خاطر می آوريد که کی برگزار کرديد و تقريبا چند کارگاه گذاشتيد و به چه موضوعاتی پرداختيد؟

کننده از طرف مرکز دعوت شده بودند و تمام سالن آمفی تأتر پر  افراد شرکت. اولين کارگاه همان بود که در باال توضيح دادم
تعريف خشونت و . قرار گرفته بودند  داشتند راجع به خشونت بدانند يا بنويسند يا خودشان مورد خشونتکه دوست بود از زنانی

من  بود به طوری که در آخر همان کارگاه زنی با چشمان گريان گفت مثل اينکه درد انواع آن عمده ترين موضوعات آن کارگاه
 .درد خيلی هاست

 نفری از رده 25 گروه 3 در ساختمان ورشو با 81اسفند  16" مسئوليت فردیخشونت خانگی و "دومين کارگاه با موضوع 
 .سنی برگزار شد های مختلف اجتماعی و

هستيا انديش، موسسه رشديه، انجمن (او ها . جی. مرکز با ان  جلسات متعددی در فرهنگسرای بانو غير از1382از اوايل سال 
کردند مثل پرديس قندهاری،  ه در حوزه های مختلف اجتماعی و زنان کار میو افرادی ک...) زنان ايران و  ايرانمهر، سايت

بختيارنژاد، پروانه قاسميان، و خيلی های ديگر که حضور ذهن ندارم راجع  دالرام علی، سونا محسنی، نازنين کيانی فر، پروين
 شهريور سال 18 و 11 و 4هها در کارگا اين.  روزه ی خشونت جنسی شد3خشونت داشتيم که منجر به برگزاری کارگاه  به

 کمپين زنان و مردان" شرکت کننده برگزار شد و نتيجه اش هم فراخوان 100از   در پارک نظامی گنجوی با حضور بيش82
بود برای من بخصوص که از افرادی مثل خانم  اين کارگاه سه نوبته تجربه بسيار ارزنده ای. بود"  مارس8عليه خشونت تا 
تعداد  .نتيجه ی خيلی خوبی هم داشت. رابطه با روانشناسی خشونت جنسی صحبت کنند  دعوت شده بود که دردکتر رسوليان

 کارگاه خشونت 83 آذر ماه سال 25 و 24در . کردند خيلی زيادی از مردان و زنان هم طومار حمايت از اين فراخوان را امضا
با همکاری انجمن   در دانشکده ادبيات دانشگاه تهران83ی ماه سوم د. شهرستان يزد برگزار کرديم با شرکت کنندگانی از

در سرای ژيمناستيک در . آزارهای جنسی در محيط کار را داشتيم کارگاه خشونت جنسی يا. اسالمی آن دانشکده برگزار کرديم
داشتيم و در کنار اين کارگاه  در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.  کارگاه خشونت گذاشتيم85ارديبهشت   و84بهمن 

 .بوديم که نمادهای خشونت را نمايش ميداد کارگاه يک نمايشگاه خيلی کوچکی را ساخته

تمام توانمان را روی کمپين متمرکز کرديم وقفه ای در برگزاری  ،ولی بعد از شروع به کار کميپين فعاليت مرکز محدود شد
بعد . و در عين حال لذت بخش بود د چون کار چهره به چهره خيلی زمانبرخشونت افتاد که البته به نظرم طبيعی بو کارگاههای

را از سر گرفتيم در خانه کودک سرچشمه و در مرکز کردهای مقيم تهران  از چند ماه دوباره برگزاری کارگاههای خشونت



کارگاهها به شهرستانها هم شدن اين  خشونت گذاشتيم و در شهرهای سنندج و رشت هم کارگاه خشونت داشتيم که کشيده کارگاه
 . تجربه خيلی زيادی را به همراه داشت

 بگوييد" مارس8کمپين زنان و مردان عليه خشونت تا "مختصری را جع به فراخوان 

او ها خواسته بود که در کنار يکديگر و به تدريج و . جی. ها و ان  کميته بود و از همه افراد و انجمن6فراخوان مذکور شامل 
کاهش خشونت عليه زنان  پروژه های کوچک در راستای عمومی کردن مسئله خشونت عليه زنان بکوشند و برای با اجرای

 کميته. 2. امضاء به مجلس، قوه قضائيه و مراجع قانونی برای تغيير قوانين کميته. 1:  کميته عبارت بودند از6اين . مبارزه کنند
کميته آموزش به . 4. هنری عليه خشونت کميته. 3. شونت عليه زنانجمع آوری مدارک و گزارش های مستند مربوط به خ

 کميته خشونت. 6. کميته تهيه و پخش جزوات آموزشی برای دختران و پسران .5. مردان و زنان عليه خشونت بر زنان
 .ی را به عهده گرفتندآمادگی کرده بودند وظايف از اين کميته ها با همکاری افراد و انجمن هايی که اعالم هر کدام. خيابانی

 از چه طريقی مخاطبانتان را جذب می کرديد و چه کسانی می آمدند؟

برای خشونت فقط آدم هايی نيستند که فقيرند و جنوب شهر زندگی  ابتدا می خواهم درباره مخاطب اين را بگويم که مخاطب ما
مختلف مردم و از طبقات  طبان هم از قشرهایآنجايی که موضوع خشونت عليه زنان اصال طبقاتی نيست مخا از. می کنند

منتها اشکال آن فرق دارد، . هم مورد خشونت قرار می گيرند حتی زنانی از گروه زنان روشنفکر. مختلف اجتماعی اند
گرفتيم با زنان جامعه  ما هم بر همين اساس تصميم. شهرها يا کشورهای مختلف اشکال خشونت فرق می کند همانطور که در

درست است که مخاطبان ما در سمينارها يا سخنرانيها بيشتر زنان  .ه روش کارگاهی بر روی مسئله خشونت کار کنيممان ب
. روشی به اندازه کارگاه مفيد نيست هستند ولی چه برای آنها چه برای زنان ديگر به نظر من در تاثيرگذاری هيچ طبقه متوسط

دارد به   پرستار، دانشجو و خانه دار تشکيل می دهند و البته کمی هم بستگیکارمند، ،در واقع مخاطبان ما را زنان کارگر
زنان را به يک موضوع امنيتی تبديل کرده اند دست ما  متاسفانه از وقتی که موضوع. محلی که در آنجا کارگاه برگزار می شود

که مال خود  رند از امکانات شهریبسته تر شده به طوری که ديگر نمی توانيم يعنی نمی گذا برای برگزاری کارگاهها
غيردولتی ورشو که قاعدتأ بايد اختصاص داده شود به  شهروندان است مثل فرهنگسراها، پارکها و حتی ساختمان سازمانهای

کننده داشتيم ولی هميشه  اين سازمانها دارند، استفاده کنيم به طور کلی از هر طيف و سنی هم شرکت جلسات و کارگاههايی که
 نفر آموزش ديدند و هيچ مشکل امنيتی هم مثل حاال برای 100نوبته بيش از  3مثال در آن کارگاه . د دانشجويان بيشتر بودتعدا
 .پيش نيامد کسی

با  اين تجربه. هايی هم در راستای خشونت خانگی با فعاالن حقوق کودکان داشتيد تا جايی که يادم است آن زمان همکاری
  فرقی با تجربه های ديگرتان داشت؟توجه به تفاوت مخاطب چه

يعنی برگزاری کارگاههای خشونت يا به درخواست کسی . داشته در مورد همکاری بايد بگويم که هميشه اين همکاری ها وجود
. دانشکده ها، کميته زنان ان مثال انجمن های اسالمی. دعوت کرديم از افرادی برای شرکت در اين کارگاهها يا جايی بوده و يا

بطور غير مستقيم در جريان کارهای آنجا " خانه کودک ناصرخسرو"افتتاح  از آنجايی که بعد از. او ها و يا طرق ديگر. جی
آشنا شدم و برای مادران " فرهنگی حمايتی کانون"می گرفتم و عالقه دارم که با اين کانون ها همکاری داشته باشم، با  قرار

کيفيت  تفاوت اين کارگاه از نظر. ا تدارک برگزاری يک کارگاه خشونت را ديديمه"او اين ان جی"بچه های تحت حمايت 
دو سه نفر ديپلمه بودند و بقيه يا بی سواد بودند . داشتند برگزاری از اين جهت بود که زنانی که آمده بودند تحصيالت خيلی کمی

که به خواندن نياز دارد استفاده  م يا از امکانات ديگرینمی توانستيم مثل کارگاه های ديگر فليپ چارت بگذاري ما. و يا کم سواد
 برای آنها هم. خب تفاوت عمده اش به لحاظ شکلی با ديگر کارگاه هادر اين بود کنيم، در نتيجه بيشتر با زنان حرف زديم که

لب بود که اين زنان من هم از اين جهت جا برای. جالب بود که من از خودم شروع کردم و اول از تجربه های خودم حرف زدم
 خودسانسوری از تجربه هايشان حرف زدند و برای پيدا کردن راهکارها مشارکت می اعتماد کردند و خيلی راحت و بدون

 .کردند



Fehler!

 

اجتماعی،  ت اجرای تئاتر هم هست يعنی يک جور ايجاد ارتباط بين هنرو مسائلخشون يکی از ويژگی های کار شما در کارگاه
  .ممکن است دراين باره توضيح بدهيد

دادم، اجرای يک مونولوگ يا يک حرکت نمايشی و تأترگونه بود  يکی از کارهايی که در اغلب کارگاههای خشونت انجام می
کار هم برای انتقال مفهوم استفاده  ی اولين کارگاه ها تصميم گرفتم از اينبعد از برگزار. توجه قرار می گرفت که خيلی مورد

 اپيزود کوتاه از زندگی يک زن خشونت ديده يا روزمرگی يک زن يا تبعيضاتی که معموال در دقايق پايانی کارگاه يک. کنم
 . شدت از اين نمايش کوتاه تاثير می گيرندزنان به در اين کارگاه ها جالب است که. قانون بر زنان تحميل کرده را اجرا می کنم

تبعيض آميز را در زندگی روزمره زنان نشان می دهد و باعث بروز  بعد از شروع کار کمپين هم اين نمايش ها که تاثير قوانين
رکت قوانين مطرح بود گاه ش بر زنان می شود را ادامه دادم، در تئاترهای خيابانی هم که موضوع خشونت و انواع خشونت

 تالشگران سالمت غرفه ای در پارک ملت گذاشته بودند و چون موضوع کارشان به اگر اشتباه نکنم هفته سالمت بود و. داشتم
موقعيت مناسب بود برای اجرای تأتر و ما هم نمايشی   ،خشونت مربوط می شد از ما خواستند که يکی از اپيزودها را اجرا کنيم

خانگی را  قوانينی است که باعث می شود زنان برای از دست ندادن فرزندشان خشونتيکی از  با موضوع حق حضانت که
 نفر درگير 300زوجات داشتيم بدون اغراق نزديک به  يا اجرايی که در پارک ساعی با موضوع تعدد. تحمل کنند اجرا کرديم

 .ادامه داشتبعد بحث حق طالق و تعدد زوجات بين حاضرين در پارک  موضوع شدند و تا چند ساعت

حمايتی کودکان و مکانهايی نظير آنجا به غير از حرف زدن،  به طور مشخص می توانم بگويم در کارگاه کانون فرهنگی
 .خال سواد خواندن را در آن کارگاهها برطرف کند نمايش هم می تواند

 رای اين کارگاه ها افتاد؟بعد از کمپين که کار مرکز خيلی کمتر شد و شما هم در کمپين فعال شديد چه اتفاقی ب

که قبال می کرديم را برای مدتی نتوانيم انجام بدهيم اما نه برای  همانطور که گفتم تولد کمپين باعث شد که خيلی از کارهايی
اوليه برگزاری کارگاهها با يکديگر  بعد از کارگاه خشونتی که در سرای ژيمناستيک داشتيم در واقع همکاری گروه .هميشه
و مدارک  امنيتی بر مرکز بيشتر شد که با بازداشت سه نفر از اعضای مرکز و ضبط اسناد البته در کنار اينها فشار. قطع شد



خبری نبود ولی بعد از چند ماه با گروه جديدی دوباره  خالصه اين که برای مدتی از کارگاههای خشونت. مرکز هم همراه بود
که به جنبش زنان وارد شد  گفته نماند که فضای امنيتی و فشارهای شديد امنيتینا. کارگاه خشونت کرديم  شروع به برگزاری

 خشونت را در آخر کارگاههای حقوقی کمپين بگذاريم بد نباشد که البته خيلی بی تأثير نبود در نتيجه فکر کرديم اگر کارگاههای
بخواهيم اين کارگاه را هم اضافه کنيم از  گر ساعت زمان الزم دارد و ا4ادامه پيدا نکرد چون خود کارگاه حقوقی حداقل 

امکان  تصميم گرفتيم با تمام فشارها و نامناسب بودن شرايط امنيتی هرجا اشتياق و حوصله خارج خواهد شد در نتيجه
برگزار کنيم،خيلی از کارگاه های خشونت را هم  برگزاری کارگاه چه از سوی ما و چه از سوی داوطلبان بوده است کارگاه

سايه همکاری  در حال حاضر هم با توجه به استقبال شهرستان ها در. خانه ها برگزارکرديم انند کارگاه های کمپين درم
و در حال حاضر کارگاه های مستقل يا ادغام شده زيادی  مشترک، کارگاه هايی در شهرها هم برگزار کرده ايم و خواهيم کرد

 .داريم

 در اين مدت کارگاه ها چه سير تحولی را طی کرده است؟. زار می کنيدشما سال هاست کارگاه های خشونت برگ

در واقع به تعداد شرکت کننده های هر کارگاه سندی به . می شود به هر حال هر چيزی در اثر تکرار پيشرفت می کند و به روز
مقاالتی که راجع به خشونت  اضافه می شود و اطالعات ما راجع به خشونت بيشتر می شود، با مطالعه کتب و اسناد خشونت

ديده و جمع آوری اين مدارک اميدواريم که بتوانيم کارگاههای پربارتری  نوشته شده و با مشاهده و مصاحبه با زنان خشونت
مثال از دل همين کارگاههای خشونت  در کل هم سير تکاملی داشته و هم تحولی در نحوه برگزاری ايجاد شده. باشيم داشته

 در واقع خانم مرعشی برای افراد خشونت. برگزار می کرد به نام کارگاه نوشتن ی بيرون آمد که خانم مرعشیکارگاه ديگر
در نحوه برگزاری هم تفاوتهايی بعد از مطرح  و اما. ديده اين کارگاهها را می گذاشت که آنها تجربيات خودشان را بنويسند

زمان خيلی روی  گاه ها به مراتب باالتر رفته است به اين دليل که ما آنداده است، کيفيت کار شدن کمپين يک ميليون امضا رخ
حتی در خشونت های خانگی کوچک ترين مسائلی که پيش می آيد  اما می بينيم که. مسائل و خشونت های قانونی متمرکز نبوديم

پيدا می کند که کمپين خواستار  ن ربطاين خشونت ها به يکی از اين قواني. می شود، ريشه در قانون هم دارد و منجر به خشونت
 اين تبعيض های قانونی است که در توليد و بازتوليد خشونت نقش... خانوار و  به حضانت، به حق سرپرستی. تغيير آن است
 .بازی می کند

نمی   است؟است يا اين تغيير نگاه در مخاطبان شما ايجاد شده اين تحوالت به خاطر توجه شما به ريشه های قانونی خشونت
مشکالت قانونی مطرح می شود و در تمام اليه های  هر دو بودند وقتی کمپين و. توانم با قاطعيت بگويم کدام يک تاثير داشته

اطالعات زنان و هم  خيلی نويی هم استفاده می کند که کار چهره به چهره است، هم دغدغه ها و جامعه می رود و از يک روش
هم برای من به عنوان يک تسهيلگر راحت تر است که راجع به  بعيض های قانونی بيشتر می شود وحساسيتشان نسبت به اين ت

ماست که ديگر خشونت  به نظرم يکی از بزرگترين دستاوردهای کمپين، تغيير نگاه مخاطبان. حرف بزنم تبعيض های قانونی
 .را تحمل نکنند

  اين موضوع بگذارد؟در روی فکر می کنيد تغيير و اصالح قوانين چه تاثيری

ترين حکومت ها هم خشونت در اشکال مختلفش عليه زنان  در دموکراتيک. خب خشونت منحصر به ما يا چند کشور نيست
دختر را می کشند چون  مثال در هندوستان. کشورها چقدر قانون نقش بازدارندگی دارد اين مهم است اما در اين. وجود دارد

در ايران از اين جهت وضع . قوانين خيلی دموکراتيکی وجود دارد حالی است که در هندوستانجهاز نياورده است و اين در 
شود که ريشه و توجيه سنتی  که هم قانون عليه زنان تبعيض آميز است و هم خشونت هايی بر زنان اعمال می زنان فرق دارد

ما در زمينه فرهنگی . يادی برای تغيير می خواهنداست که زمان و انرژی ز دقيقا هم همين ريشه های سنتی و فرهنگی. دارند
 .مواردی بسيار پيش تراز قانون و در جاهايی کمی عقب تر از قانون هستيم در



 

 ايد که از تجربه های خشونت خود حرف می زدند اين حرف ها چه تاثيری در نگاه شما به حرف های زنان زيادی گوش داده
 شما به پديده خشونت عليه زنان گذاشته است؟

بعد آنچه شنيده بوديم مدام در ذهنمان تکرار می شد کارگاهی بود که  يکی از کارگاه هايی که خيلی ما را متاثر کرد و تا يک ماه
حرف های دو سه نفری که از تجربه  واقعا. ه کارگر سنندج با همکاری خانم مريم زندی داشتيميک سال پيش در خان نزديک به

عليه  می دانستم که در کردستان محروميت های زيادی وجود دارد و يا خشونت هايی البته از قبل. شان گفتند تکان دهنده بود
مثال يک . انتظار اعمال چنين خشونت هايی را نداشتم ولی. زنان اعمال می شود که کمتر با اين شدت در تهران رخ می دهد

يک شب داشته باشد  جوانی بود که صورتش را نشان داد که به خاطر اينکه رابطه جنسی چند باره در نمونه اش دختر خيلی
اما مهم . دنمونه از کارگاه هايی بود که خيلی برای من سخت بو اين کارگاه يک. شوهرش صورت او را با سيگار سوزانده بود

 .اين کار اين بود که با هر کارگاه به ادامه اين کار مصمم تر از پيش می شوم ترين تاثير

 می توانيد در اين باره بيشتر توضيح دهيد يا نمونه هايی ارائه کنيد؟. شاره کرديد موضوع خشونت عليه زنان طبقاتی نيستا

زنی که به واسطه فقر درگير خشونت . در بروز خشونت ندارد قشیمن معتقدم خشونت طبقاتی نيست ولی نمی گويم فقر هيچ ن
او تحميل می  خشونت است که يکی به واسطه فقر است و ديگری خشونتی است که از طرف مردی به می شود تحت دو نوع

درت بيشتری نسبت به زن دارد و اختيار اعمال ق شود که هر چند خود او تحت ستم يا خشونت اقتصادی است اما قدرت
زن طبقه  ممکن است ميزان خشونتی که بر زن فقير نسبت به. پايين جامعه مضاعف می شود يعنی خشونت برزن طبقه.دارد

معنی نيست که زن طبقه متوسط هيچ وقت مورد خشونت  متوسط اعمال می شود فرق داشته باشد و حتی بيشتر باشد اما به اين
اين خشونت . اند  روانی را الاقل همه زنان در هر طبقه ای باشند تجربه کردهفکر می کنم خشونت من. خانگی قرار نمی گيرد

اما واقعيت . مدلش فرق داشته باشد و هم شايد تعدادش کمتر باشد ها در طبقات باالی جامعه نيز رخ می دهند که ممکن است هم
منصبان ضد زن است يا حتی  ر صاحبمثال زنی که همسر يک نويسنده است، يا همسر يک پزشک است و يا همس اين است که

هست و پيش خودش شان اجتماعی بااليی دارد نمی آيد به من شما بگويد  خودش پزشک و معلم يا تحصيل کرده يا شاغل وغيره
اجتماعی خود را باالتر از اين می  اين مسئله وجود دارد که زنان طبقه متوسط و باال شأن. هايی را تحمل می کند چه خشونت

حالی که  اين پرستيژ اجتماعی گاهی مانع طرح مسئله می شود، در. خودشان حرف بزنند  که در يک کارگاه راجع به کيسدانند
 .اعتماد می کنند و به راه حل ها هم زودتر می رسند برای بيشتر زنان طبقات پايين اين مانع وجود ندارد و راحت تر

خارج از کشور زندگی می کردند و اين دو بارها به خارج از  ندانشانموردی بود که زن و شوهر هردو پزشک بودند، و فرز
برای اين زن تبديل به يک شکنجه  ،اين سفرها که شايد برای خيلی ها آرزو باشد و غبطه اش را بخورند. کردند کشور سفر می
 را که مصرف می کرد به کشور خارج شوند اين آقای دکتر مقدار ترياکی چون هربار که می خواستند از. روانی شده بود
گفت کتک خوردن را به اين  داد تا او قورت بدهد در واقع هر بار تحقيری به زن تحميل می کرد که خودش می همسرش می

 .وضع ترجيح می دهد

 با توجه به تجربه تان فکر می کنيد زنان ايرانی بيشتر تحت کدام يک از اشکال خشونت هستند؟



است، کار کرده ام و در اين گروه خشونت ها بيشتر خشونت های  من بيشتر با طبقه متوسط که خودم و رابطه هايم در اين گروه
در خانه تبديل به بار  حتی موضوعی مثل اقتصاد. اين دليل که خيلی چيزها در اين نوع خشونت می گنجد به. روانی است 

طعنه زدن های کالمی، يا در مقام مقايسه قرار گرفتن زنان در  . سنگينی استخشونت روانی خشونت. خشونت روانی می شود
. های جنسی و جسمی را ديده ام در همين طبقه هم البته خشونت. زياد است و آثار دراز مدت و مخربی هم دارد اين طبقه خيلی

 ،ا مواجه بودم بعد از خشونت روانیبزنيم باز درمورد کسانی که من با آنه اگر کلی و نه فقط درباره طبقه متوسط حرف
 .خشونت جنسی و بعد خشونت اقتصادی و بعد از آن با خشونت جسمی مواجه بوده ام

يعنی بر خالف چيزی که باالفاصله از واژه خشونت در ذهن شکل می گيرد، يعنی خشونت جسمی، اين نوع خشونت در رديف 
 آخر قرار دارد؟

اطرافيانم طالق توافقی گرفته بود و از همسرش جدا شده بود  يکی از. عنی کتک خوردنکال فرهنگ ما اين است، که خشونت ي
پزشکی قانونی و کالنتری محل  پسرش به نظام وظيفه رفته بود، پليس مسئول نظام وظيفه گفته بود بايد از وقتی برای کفالت

اين تنها چيزی است که گاه دليل موجهی برای  .به آنجا شکايت کرده است گواهی بياورد که ثابت کند چند بار کتک خورده و
ديگر خشونت هم بسيار زياد است و  البته که خشونت فيزيکی يا جسمی بدترين نوع خشونت است ولی انواع. می دانند طالق

خشونت های کالمی، اقتصادی، جنسی، . خوردن نيست به نظرم مهم است حداقل ترويج اين موضوع که خشونت فقط کتک
از مصاديق رايج ... رابطه جنسی و  وانی حتی زور کردن به اينکه با چه کسانی ارتباط داشته باشی، اجبار بهر روحی و

 .خشونت است

 زنان بيشتر از چه کسی خشونت می بينند؟

داشته ام ولی در شهرهای ديگر نقش مردان خانواده مثل پدر  در تهران خشونت گر اغلب شوهر است تا آنجايی که من برخورد
تر خشونت از سوی  در شهرستان ها بيشتر دختران تحت خشونت خانگی هستند و در شهرهای بزرگ. است و برادر پررنگ

 .گويم البته اين را بر مبنای تجربه خودم می. شوهر اعمال می شود

وارد چرخه مقابله با   اندمخاطبان از کارگاه تاثير بگيرند و چقدر از اين آدم ها تصميم گرفته از اين کارگاه چقدر پيش آمده که
 خشونت شوند؟

بارها از . در کارگاه بعدی با چند نفر از دوستان و بستگانش بيايد خيلی پيش آمده که کسی برای اولين بار آمده باشد کارگاه و
که از شوهرم کنم حتی به مادرم نمی گفتم  کنندگان شنيده ام که مثال می گفتند من قبال هيچ وقت نمی آمدم با کسی مطرح شرکت

زنی می  يا يک موردی که اخيرا شنيدم. اولين کارگاه حاال با ديگران هم حرف می زنم کتک می خورم ولی بعد از شرکت در
گفتم که مبادا ديگران به خاطر اينکه شوهرم  هميشه فکر می کردم فقط من مشکل دارم و موضوع را به ديگران نمی: گفت

کمک  حداقل تاثير همين است که زنان ياد می گيرند حرف زدن درباره خشونت به حل آن .خوب نيست با من قطع رابطه کنند
 .می کند و اين تابوی سکوت در مقابل خشونت شکسته می شود

 آيا شما راهکاری هم ارائه می دهيد که زنان برای مواجه با خشونت چه کار کنند؟

اين کارگاه ها از چند بخش . خشونت طالب آن هستند راهکار است خيلی جالب است که بيشترين چيزی که زنان در کارگاه های
کنيم، يعنی نسخه آماده ای در  ولی ما راهکار ارائه نمی. که عمده ترين بخش آن پرداختن به راهکارها است تشکيل می شود

ها  سو دادن به اين بحثسمت و . راهکارها از حرف های شرکت کننده ها در می آيد .کارگاه ها به دست شرکت کننده نمی دهيم
را به عنوان پيشنهاد می گوييم و سعی می کنيم  راه هايی. و هدايت نتيجه گيری از حرف های زده شده کاری است که می کنيم

برگزار می شود  در واقع چون کارگاهها به شکل مشارکتی. پيدا کردن راه های عملی سوق دهيم ذهن شرکت کننده را به سمت
از پيش پيچيده شده ای به دست شرکت کننده بدهد در نتيجه راه  علم يا عالم دهر ظاهر نمی شود که نسخه هایو کسی در قامت م
 .مشارکت خود شرکت کنندگان و تسهيلگران داده می شود کارهای عملی با

آن راه ها را ارائه کنيم مقابله با خشونت وجود دارد که ما نمی توانيم  البته اين را هم بايد بگويم که راهکارهای مفيدی برای
مقابله با خشونت فيزيکی وجود خانه های امن  مثال يکی از مفيدترين راه های. اساسا امکانات الزم در جامعه وجود ندارد چون

. قانونی داريم خب ما برای تشکيل خانه های امن اصال منع. زنان آسيب ديده خدمات می دهد است که در کشورهای زيادی به
امن تاسيس کنند که با توجه به قانونی که مرد را سرپرست خانوار  ها و فعاالن حقوق زنان نمی توانند خانه"ان جی او"نه تنها 

روز ايجاد خانه های امن می تواند از ب بهزيستی هم نمی تواند برای تاسيس خانه های امن اقدام کند در صورتی که می داند حتی
نوعی که  دوم اينکه بايد پليس زن داشته باشيم نه از آن. جلوگيری کند... اعتياد و  ،مشکالت ديگری مثل روسپی گری ، تکدی

درباره خشونت عليه زنان آموزش ديده باشند، سوم اينکه بايد   تير با باتوم به سروکله امان ميزدند بلکه پليسی که7در ميدان 
اين . آزادی عمل بيشتر داشته باشيم نهای غيردولتی بيشتری بارايگان بيشتری داشته باشيم و بعد اينکه بايد سازما مراکز مشاوره



. کند حوزه کاری بهزيستی است که خود اين نهاد هم گاهی به بازتوليد خشونت کمک می ها را نداريم و آنچه هم که داريم در
رش و زن را به او صبح زنگ می زنند به شوه زنی را که کتک خورده و به حال مرگ در خيابان رها شده می بری بهزيستی

پرسيدم که چرا  حکايت زنی است که در يکی از اين کارگاهها برخورد کردم و ازش. برگردد می سپارند که باز به همان خانه
که شب توی خونه اش زنش رو کتک می زنه ميخوای  وقتی از شوهرش کتک می خورد به پليس زنگ نمی زند؟ گفت پليسی

مراکز . می کنند  به همه اين محدوديت های قانونی نهادهای متولی هم گاه خشونت را تشديدتوجه پس با!! از من حمايت کنه؟
نيست ولی تا وقتی دولت ها و قوانين همکاری نکنند راه های سهل  محدود دولتی يا غير دولتی وجود دارد که در همه شهرها هم

 .زنان وجود ندارد الوصولی برای

 ها نسبت به خشونت تغيير کرده است؟آيا خشونت پذيری زنان و واکنش آن

نبايد بگوييم زنان . اين سال ها نيز تغيير آن محسوس بوده است من فکر می کنم خشونت پذير بودن زنان قابل تغيير است و در
پذيرد که به حقوق خود آشنا  زنی خشونت را می. و به همين دليل خشونت هم ازلی و ابدی است و می ماند خشونت پذيرند

 .قانونی اطالع ندارند که حتی از حقوقی که در قانون دارند نيز مطلع نيستند بسياری از زنان نه تنها از تبعيض های. دنباش
 .است که در مقابل خشونت می ايستد اين آگاهی. وقتی خشونت پذيری پايان می يابد که زن از حقوق خود مطلع شود

دوست ندارم به زنان برای حل مشکلشان بگويم برويد و طالق  خود من. همثال در اين سالها می گويند آمار طالق باال رفت
افزايش آمار طالق نگاه نمی  چرا از اين زاويه به. واقعيت اين است که زنان ديگر خشونت را تحمل نمی کنند بگيريد، ولی

بيعی است که همه سختی های طالق حمايت می کند و نه نهادی حامی آنهاست، ط جايی که زنان می بينند نه قانون از آنها. شود
اگر بچه من مثل من باشد و همان . کنند به جان بخرند و بخواهند خود را از چرخه خشونتی که در آن غوطه ورند خارج را

 معلوم است جوانان ما نبايد مثل مادر و. باشد، يعنی جامعه رکود داشته است برخورد را در مقابل با خشونت داشته
آگاه تر از قبل شده است و حاال ديگر نبايد  همه شواهد نشان می دهد که جامعه زنان.  ستمی را تحمل کنندمادربزرگشان هر

پذيری زنان تغيير  خشونت. ظلمی را که به او می شود بپذيرد و نخواهد شرايطش را تغيير دهد انتظار داشته باشند که زن هر
درباره خشونت و قوانين و روابط زناشويی حرف می زدی بيشتر  در جمعیاگر ده سال پيش . کرده و من به آينده خوشبين هستم

امروز زنان  .می شنيدی ولی امروز با حرف های ديگری روبرو می شوی... روزمره و آشپزی و  حول و حوش مسائل
 زنان را در بخصوص از بعد از شروع کار کمپين حضور کنشگرانی هستند که حاضر نيستند با قوانين عهد عتيق زندگی کنند

و به نظرم اين . پررنگتر مبارزات مدنی و همينطور استواری در گرفتن مطالباتشان بيشتر ميبينيم و عرصه های اجتماعی و
جنبش زنان با همه محدوديت هايی که در اين چند سال گذشته روبرو  .جهش بزرگی است که از دستاوردهای جنبش زنان است

 .يض ستيزی تاثير زيادی بر جامعه و بخصوص زنان گذاشته استاشاعه ی فرهنگ تبع بوده ولی در

 
 


