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قتل های ناموسی فقط مسئله
زنان نیست

قتل های ناموسی هر روز از میان زنان ودختران
قربانی می گیرد. قتل ناموسی شدیدترین نوع
خشونت علیه زنان است که بوسیله مردان

خانواده انجام می شود.
 

 به گزارش روزنامه شرق ساالنه ۳۰۰ قتل ناموسی
در ایران رخ می دهد. وجود هزاران روایت از

قتل های ناموسی نشان می دهد، درجوامعی که
مردساالری حاکم است ، قتل های ناموسی

بیشتر است. 
 

 فرزندان با تصمیم پدر و مادر به دنیا می آیند
،اما والدین مالک فرزندان نیستند و نباید در

صورت انتخاب سبک زندگی متفاوت از والدین،

آنان را تنبیه کنند یا به قتل برسانند.
 

 هیچ انسانی حق ندارد جان دیگری را بگیرد.
عملی زشت تر از قتل وجود ندارد. یک قاتل تا
لحظه مرگش کابوس قتلی را که انجام داده را با
خود همراه خواهد داشت، حتی اگر بازماندگان

مقتول اورا ببخشنند. قاتل هیچگاه سالمت
روانی نخواهد داشت.

 
بی آبروترین فرد کسی است که مرتکب قتل می
شود و خود و خانواده اش را برای یک عمر دچار

پریشانی می کند. کسی که در برابر خانواده و
اطرافیان خود احساس مسئولیت و دوستی
داشته باشد، چگونه می تواند دست به قتل
همسر، خواهر ، دختر و یا مادر خود بزند ؟

 

برای پیشگیری از فاجعه چه
کنیم ؟

خویشتنداری و کنترل خشم ابتدایی ترین راه
است. 

 بپذیریم که فرزند دختر و پسر حق برابر از زندگی و
مواهب آن دارند. اگر دختری از زندگی زناشویی

خود راضی نبود،  ودر خواست طالق کرد به او
اجازه بدهیم تا برای زندگی خودش تصمیم بگیرد.
طالق راه حلی برای کمتر آسیب دیدن بچه ها و زن
و شوهر است. به عنوان والدین بهترین کار حمایت

از تصمیم فرزندانمان است. طالق گرفتن بی
ابرویی نیست. طالق گرفتن یک حق است.

ممکن است انتخاب سبک لباس پوشیدن جوانان
مورد تایید شما نباشد، والدین خوب حق انتخاب
فرزندانشان را نادیده نمی گیرند و درک می کنند

این مرحله ای از رشد آنان است.
به جای مشاجره، سعی کنید با گفتگوی دوستانه

مشکل خانواده را حل کنید. مهارت گفتگو با تمرین
به دست می اید. این وظیفه پدر و مادر است، که
نیاز های فردی و رشدی فرزندان خود را بدانند و

پاسخگوی نیازهای خانواده باشند.
قتل ناموسی به دلیل فرهنگ مردساالری است که
با توقعات نا به جایی که از مردان دارد، به عنوان
مردانگی، آنها را ترغیب به خشونت ورزی و کنترل

زنان می کند، حال آنکه محیط خانواده نیازمند
دوستی و محبت است. به فرزندان خود محبت

کنید و احترام بگذارید به ویژه به دختران تا انتخاب
های مناسبتری داشته باشند. پدر خوب، الگوی
انتخاب یک همسر شایسته برای دختران است.

امنیت، احترام و ابراز وجود باید در خانواده شکل

بگیرد. اگر فرزند شما در خانه احساس امنیت نمی
کند و از خانه فرار می کند به جای خشمگین شدن

بهتر نیست از او بپرسید چرا فرار کرد؟ 
پدر و مادر خوب به فرزندش می آموزد که هر کس

مسئول رفتار خویش است و هیچ کس ناموس
کسی نیست. اگر کسی کار اشتباهی کرد خودش

نتیجه کارش را خواهد دید و دیگران درست نیست
که برای او تصمیم بگیرند و یا او را مجازات کنند

برخی از مردان فکر می کنند زنان
خانواده "ناموس" آنها هستند، اما این
باورغلط متعلق به زمان گذشته است. 

 
در روزگار کنونی همه ترجیح می دهند با کسی
ازدواج کنند که دوستش دارند. بنابراین ، قتل
خواهر یا دختر به جرم دوست داشتن جنایت

است . اگر فکر می کنید آن مرد مناسب خواهر

یا دختر شما نیست، بهتر است به شکل منطقی
با او حرف بزنید. وقتی اعضای خانواده کنارش

بایستند، راحتر می تواند تصمیم بگیرد.
 

برخی از مردان فکر می کنند مالک همسر
خودشان هستند وهمسرشان باید با هر شرایطی
بسازد. ازدواج یک قرار داد اجتماعی بین دو نفر

است، هرکدام ازطرفین که از ادامه زندگی با

دیگری راضی نباشد، حق دارد درخواست جدایی
بدهد.

 
اگر در بین دوستانتان مردانی هستند که نمی

توانند خشم خود را کنترل کند، به آنها پیشنهاد
دهید به مشاور مراجعه کنند. کنترل خشم

مهارتی است آموختنی و همه ما به آن
نیازمندیم، تا درست تصمیم بگیریم ورفتار

بهتری داشته باشیم.
 

برخی از افراد به قول معروف دهن بین هستند.
اگر در بین دوستانتان چنین فردی وجود دارد، به

آنها پیشنهاد دهید به یک مشاور مراجعه کنند.
دهن بینی زندگی را اول به کام خودشان و بعد
باقی اعضای خانواده شان تلخ خواهد کرد. دهن

بین مدام سرگردان است.
 


