ﺳﮑﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ
اﻟﻬﻪ اﻣﺎﻧﯽ
»ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ«» ،ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ« و »آزار ﺟﻨﺴﯽ« ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ادﺑﯿﺎت ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و آﮔﺎه ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺑﯿﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز
ﺻﺮﻓﻦ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و
ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد( ،اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻓﺮدی
از ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺳﻦ ،رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ و ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ از دﯾﮕﺮان آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﺴﺘﻪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﻓﺮد در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد .در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﭘﺪر-ﻣﺮدﺳﺎﻻر،
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺪرت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ،
ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ و اذﯾﺖ و آزار ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪون ﺳﻼح ﺳﺮد ﯾﺎ ﮔﺮم ،در ﺳﮑﻮت و در ﻓﺮﯾﺎد
اﻋﺘﺮاض ،آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﯿﻞ و ارادهی ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﻟﺰاﻣﻦ ﻧﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﯾﺎ در ﻓﻀﺎی ﻧﺎاﻣﻦ ،ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس ،ﺑﻞﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ،
اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
زوﺟﯿﻦ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﻣﺮدان زﻧﺪاﻧﯽ ﻗﺪرتﻣﻨﺪ در ﻓﻀﺎی
و رواﺑﻂ ﻫﻢﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﺎن ﻧﯿﺰ اﺷﺎره

ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ
زﻧﺪانﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در آﻣﺮﯾﮑﺎ
دارﻧﺪ.

ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن و ﻓﻤﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
)ﺗﺠﺎوز ،ﺗﻌﺮض و آزار( ﻋﻤﺪﺗﻦ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢراه اﺳﺖ و
ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر و ﺻﺮﯾﺢ ﺣﻘﻮق و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﻮاداران ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯽ -ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺮ آن
ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آن ﮐﻪ »ﺳﮑﻮت ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد« و اﯾﻦ ﮐﻪ
»ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد« و واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ از زﻧﺪهﮔﯽ ﺗﻠﺦ
دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن .در ﺧﻼل  ۶۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ادﺑﯿﺎت ﻏﻨﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﻞﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ
و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ
ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪه و ﺻﺪای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺒﻌﺎت آن ﻫﺮ روز
رﺳﺎﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت ،ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت ﭘﺮﺗﻮ
اﻓﮑﻨﺪه ﺗﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎوز در زﻧﺪانﻫﺎی
ﻋﺎدی ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺪان ﻣﺮدان )در آﻣﺮﯾﮑﺎ( و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺮض
ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﺧﺮد ﮐﺮدن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭼﻪ در ﻣﻮرد
زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ،ﯾﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﻧﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ
از ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد
را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻓﻀﺎی واﻗﻌﯽ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،آﻣﺎرﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﻦ دﻗﯿﻘﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
وﺟﻮد دارد و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاﻧﻊ
ﻋﺪم ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻃﯽ ﺑﺮآورد
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ  ۱۶ﻫﺰار زن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ۱۸٫۳ ،
درﺻﺪ از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﻣﺮﺣﻠﻪای از زﻧﺪهﮔﯽ ﺧﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۴۲٫۲درﺻﺪ ،زﯾﺮ ﺳﻦ  ۱۸ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪی
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻋﻠﯽرﻏﻢ آﻣﺎرﻫﺎی ﻓﻮق ،ﻫﻨﻮز ﺣﺘﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺰارش داده ﻧﻤﯽﺷﻮد .واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرن،
زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﻧﯿﺮوی ﻓﺮودﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﺮهی »داراﯾﯽ« و »ﺛﺮوت«
ﺑﺨﺶ ﻗﺪرتﻣﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ -ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ ،-ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ارزش اﯾﻦ »ﺛﺮوت« ﺑﺎ »ﭘﺎﮐﯽ« و »ﻋﻔﺖ« زن در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﭼﻨﺎنﭼﻪ زن ﯾﺎ دﺧﺘﺮی ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ارزشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ،
ﺑﺎر آن را ﺑﺮ دوش ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
»ارزش« اﯾﻦ داراﯾﯽ و »ﺛﺮوت« ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان درک ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺎ ﺟﺒﺮان
ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﻢ از ﭘﺪر ،ﻫﻢﺳﺮ ،ﭘﺴﺮ زن و دﺧﺘﺮ ﻣﻮرد

ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺳﮑﻮت ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺘﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪی ﺟﻬﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ »ﺗﺠﺎوز« و
»ﺗﺤﻤﯿﻞ« و ﯾﺎ »راﺑﻄﻪی ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ« ﺣﺘﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ از
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻧﻈﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۹۹۰
ﻣﻄﺮح ﺑﻮد .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،در اواﯾﻞ دﻫﻪی  ،۲۰۰۰ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ را در زﻣﺮهی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﻗﻠﻢداد ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻬﺎن اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﻧﺪارد و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺎﺳﻦ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزشﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺪر-ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد
»ﻣﺎﻟﮏ« اﺳﺖ و »ﺣﻖ دارد« از آن ﭼﻪ ﺑﻪ وی ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪی ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﺘﻢﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ
و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت ﺑﺮدهﮔﺎن ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ زن و ﻣﺎﻟﮑﺎن آن ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﺳﺎﺳﻦ »ﺗﺠﺎوز« ﯾﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺟﺮم
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪه و ﺣﺘﺎ دارای ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﺮد ﻣﺎﻟﮏ،
در واﻗﻊ »ﺣﻖ« ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮدهﮔﺎن ﺧﻮد ﻫﺮ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ.
دﻗﯿﻘﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،اﺳﺎﺳﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در
ﻣﻮرد زﻧﺎن روﺳﭙﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ در »ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ« ﻣﺮدی ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ،
ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ »داراﯾﯽ« و »ﺛﺮوت« ﻣﺮدی
آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ

اﻋﺘﺒﺎر

ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﻪی

ﺗﺎرﯾﺨﯽ

و

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻓﻮق

اﺳﺖ

ﮐﻪ

زﻣﺎﻧﯽ

ﮐﻪ

ﻫﻮاداران ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را
ﺟﺮﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در واﻗﻊ ادﻋﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮا
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﭘﺪر-ﻣﺮدﺳﺎﻻری را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه و زن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﯾﮏ
اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻧﻪ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺮد ﺑﻞﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﻗﻠﻢداد ﻣﯽﮐﻨﺪ .رویﮐﺮدﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ و ﻫﻮاداران ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ
زﻧﺎن از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر وﯾﮋهﮔﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ:
 -1ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زﻧﺎن از ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﻖ ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد .ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮدان ﺑﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ
زن ،ﺑﺪن زن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﭘﺪر-ﻣﺮدﺳﺎﻻری،
ﻧﻈﺎم ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﺳﺘﻢﮔﺮاﻧﻪ اﺳﺖ.
 -2ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺠﺎوز ﻫﻢﭘﺎی ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن »ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن« ﺑﺴﻂ و
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻞﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی آﺳﯿﺐﻫﺎی رواﻧﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دراز ﻣﺪت

ﺑﻮده و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی زن و دﺧﺘﺮ را از زﻧﺪهﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ و
رواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد.
 3ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل آزادی زﻧﺎن را
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی زﻧﺎن را از آزادی و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻧﺪازد.
 -4ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در زﯾﺮ ﭼﺘﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی
ﺳﺘﻢ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ و
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪی ﺗﺴﻠﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ﮐﻠﯿﻨﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ـﺪ
ـﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـ
ـﺪر-ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿـ
ـﺘﻢ ﭘـ
ـﺎی ﺳﯿﺴـ
ـﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫـ
ﺟﻨﺴـ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت ﺳﺘﻢﮔﺮاﻧﻪ و
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﻄﻪی ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺪر-ﻣﺮدﺳﺎﻻرﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ
ﮐﻠﯿﻨﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،آﺳﯿﺐﻫﺎی آن ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از
ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺎسﺧﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎر ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ دوش ﻓﺮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﻋﻤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻓﺮاد ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ راه اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه
ﻣﺴﺪود ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز ،زﻧﺪهﮔﯽ
ﺳﺎﻟﻢ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ.
اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ذﻫﻨﯽ ﭼﻮن »ﮐﺮم از ﺧﻮد درﺧﺖ اﺳﺖ«» ،ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮد
زن اﺳﺖ« آب ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺑﺮ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز و ﻣﻌﺘﺮض رﯾﺨﺘﻪ و دﺳﺖ وی را ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺷﻨﯿﻊ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺣﺘﺎ اﻓﺮاد و ﯾﺎ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ »ﻣﯿﺎﻧﻪ« ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺑﺮاز ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ
»ﺣﺘﻤﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮدش ﺑﻮده ﮐﻪ وی )ﻣﺮد( را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ او اﯾﻦ
ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ«» ،ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﺮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده
اﺳﺖ« ،ﺑﺮای »اﺧﺎذی اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ را ﭼﯿﺪه اﺳﺖ«» ،اﺳﺘﻔﺎدهی اﺑﺰاری از
ﻣﺮد ﮐﺮده اﺳﺖ« ،و دﯾﮕﺮ اﻇﻬﺎراﺗﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﻋﻤﺎل
ﮐﺮده اﺳﺖ از ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز
و اذﯾﺖ و آزار ﺟﻨﺴﯽ »اﻧﺘﺨﺎب« ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز و ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ
ﻓﺮدی در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی
»ﺗﺠﺎوز«» ،ﺗﻌﺮض« و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻨﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮد »اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻣﯽدﻫﺪ« ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺪ از

زﯾﺮ ﺑﺎر ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ آن ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت ﭘﺪر-ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺷﺎﻧﻪ
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ و اذﯾﺖ و
آزار ﺟﻨﺴﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎن و ﮐﻼم زن ﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ اﻋﻤﺎل
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺪن زن را ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﺮده و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ اﻣﺮی »ﻋﺎدی« و
»ﻧُﺮم« در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
– ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ دوش ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ
واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮد را در ﭼﺮﺧﻪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دادن؛ اﻇﻬﺎراﺗﯽ
ﭼﻮن »ﺧﻮدش ﺧﻮاﺳﺘﻪ«» ،ﮐﺮم از ﺧﻮد درﺧﺖ اﺳﺖ«.
– ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ اﻇﻬﺎراﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ »ﻣﺮدﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ«،
»زنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
– ﺟﻮکﻫﺎ و ﻣﺰاحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯽ و زن ﺳﺘﯿﺰ اﺳﺖ.
– ﺳﮑﻮت و ﺗﺤﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ.
– ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ از دوش ﻓﺮدی ﮐﻪ اﻋﻤﺎل
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺮده و ﻗﺮار دادن آن ﺑﺮ روی رﻓﺘﺎر ،وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ ،ﻟﺒﺎس زن،
اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﮔﺬﺷﺘﻪی رﻓﺘﺎری زن و ﻏﯿﺮه.
– ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮداﻧﻪﮔﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺎ واژهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻂ ،ﻗﺪرتﻣﻨﺪ و
از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻬﺎﺟﻢ.
– ﺗﻌﺮﯾﻒ زﻧﺎﻧﻪﮔﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در زﺑﺎن ﺑﺎ واژهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻄﯿﻊ،
ﺳﺎﮐﺖ ،ﭘﺬﯾﺮا ،و از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻨﻔﻌﻞ.
– ﺑﺎر ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺮض را ﺑﻪ دوش ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺑﺎ
اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﭼﻮن »زن ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر« ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
– ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن آزادی زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ ،ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر ،ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن ،و ﺣﺘﺎ رﺑﻮدن ﺷﺎداﺑﯽ ﺟﻮاﻧﯽ و
ﺑﺎر ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ دوش آنﻫﺎ ﻧﻬﺎدن و
ﻣﺮدان را از ﻫﺮ ﻗﯿﺪ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد آزاد ﮐﺮدن.

– ﻋﺪم ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪی
زﻧﺪهﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ و رواﻧﯽ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق و
ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﺎن.
اﯾﺮان
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﮐﻪ در اﯾﺮان ﮐﻢﺗﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻮدهاﯾﻢ .واﻗﻌﻪی ﺗﺠﺎوز ﺗﮑﺎن
دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎل  ۵ﺳﺎﻟﻪی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری
در اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺑﻮده ﺷﺪن ،ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،در واﻗﻊ
ﭘﺮده از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﻮدک آزاری و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮداﺷﺖ .ﺟﺎی ﺷﺮم
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ و
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ
 ۵۰درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ( ،اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺧﻤﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮا را اﻓﺸﺎ ﮐﺮد ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺤﺸﺎ را رواج دﻫﺪ«.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻇﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﻪ ﺑﺎ
ارﺳﺎل ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﭘﻮرﻧﻮ و ﺧﻮراﻧﺪن ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری
رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ وادار ﮐﺮدن داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﭼﻨﯿﻦ
رواﺑﻂ ﻧﺎﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن زده اﺳﺖ .اذﯾﺖ و آزار ﺟﻨﺴﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪی دﯾﮕﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ،ﺗﻌﻠﻞ و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﻮﺳﺲ
ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ
ﺷﺮق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺴﺎﻟﻪی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﺴﺖﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ رواﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﻮاﻻت ﺷﺨﺼﯽ
و ﺳﺮک ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪهﮔﯽ ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮاﺳﺖ ،ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎر رواﻧﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ  ۱۶داﻧﺶ آﻣﻮز را ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺧﺒﺮ آزار و ﺗﻌﺮض و ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن ﺑﭽﻪ ﻫﺎیﻣﺎن را
ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟« واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ -ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ آن ﭼﻨﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﻞﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎی اﻣﻨﯽ
ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮوﻧﺪهی ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻧﯿﺰ ،ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺮوﻫﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﻮی ﻃﯿﺐ ﻣﻼزﻫﯽ ،اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻮر

اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد .وی از ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﺮای ﭘﯽﮔﯿﺮی
ﮐﺮد .ﻣﻮﻟﻮی ﻃﯿﺐ ﻣﻼزﻫﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
دﯾﺪه از وی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﮔﺮدﯾﺪه و از وﻗﻮع ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

ﺑﻪ  ۴۱دﺧﺘﺮ
ﺟﺪی درﺧﻮاﺳﺖ
دﺧﺘﺮان آﺳﯿﺐ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ

ﺟﺎی ﺗﺎﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب زاﻫﺪان ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ را در ﻣﻮرد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ -و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت در ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ -اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد» :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺴﺎﯾﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آراﻣﺶ و ﺛﺒﺎت دارد و ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎر و آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮﯾﺐ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺴﻮول ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺳﺎﮐﻦ و ﺟﺰو ﻣﻌﺎﻧﺪان ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ،ﺑﺮای
ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﺤﺼﻦ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ«.
دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ اﯾﻦ واﻗﻌﻪی دﻫﺸﺖﻧﺎک اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از زﻧﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی اﯾﻦ ﺗﺠﺎوز ﮔﺮوﻫﯽ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﺮان
اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،آنﻫﺎ را ﻟﮑﻪی ﻧﻨﮕﯽ ﺑﺮ
داﻣﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻠﻢداد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ »ﺣﺬف
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ« دﺧﺘﺮ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان و
زﻧﺎن در اﯾﺮان از ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ در زﻣﯿﻨﻪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ واﻫﻤﻪ دارﻧﺪ.
ﻣﮑﺎﻧﺴﯿﻢﻫﺎی »ﺷﺮم« و »آﺑﺮو« در ﮐﻠﯿﻪی ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺮار دادن زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﺷﻬﺮوﻧﺪان درﺟﻪی دو و ﻓﺮﻫﻨﮓ
زن ﺳﺘﯿﺰ ،ﻋﺪم ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺮدان از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻗﺪرت و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺪر-ﻣﺮدﺳﺎﻻری ،ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮐﻼن در ﻧﺤﻮه و ﻣﯿﺰان ﮔﺰارﺷﺎت
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ دارد.
ﻗﺮار دادن ﺑﺎر ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ از رﻫﺒﺮان
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ »ﻋﺪم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ،ﺟﺒﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
و دوری از ﻣﺮﮐﺰ ،ﺑﺪی آب و ﻫﻮا« را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﭘﺮدهﭘﻮﺷﯽ
ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎر
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺷﺮﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺒﺎر را ﻋﻠﻨﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺗﺸﻮﯾﺶ

اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺮم اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺧﺒﺎر را ﺑﺎ ﻫﺪف آب ﺑﻪ آﺳﯿﺎب
دﺷﻤﻦ رﯾﺨﺘﻦ ﻧﺸﺮ ﻧﺪﻫﯿﻢ« ،ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ .اﻧﺴﺠﺎم و ﭘﺎیداری ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮔﺮو آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی
ﺑﯿﺶﺗﺮی دارﻧﺪ ،دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎمﻫﺎی
ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮای آراﻣﺶ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن و
دﺧﺘﺮان ﺑﺮدارﻧﺪ.
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