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ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮﺷﯿﺪی
«ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ» «،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮلِ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎلِ اﺧﯿﺮ» «،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن »اﯾﻦﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﯿﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐِ ﻗﺎﻧﻮنِ« ﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ »ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رای ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﺣﻀﻮر  ۱۰۶ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی
ﺑﻮﻧﺪسﺗﺎگ)ﭘﺎرﻟﻤﺎن آﻟﻤﺎن( در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ  ۵۳:۲۱دﻗﯿﻘﻪی ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۷۱ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۵۹۳۱ﺑﺮای زﻧﺎن )و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدان( در آﻟﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ از
ﻣﻄﺮح ﺷﺪنِ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻤﺎس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺎوز ﺟﺮمﻧﮕﺎری ﺷﻮد ﻣﯽﮔﺬرد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ،اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف از ﺳﻮی ﮐﻨﺸﮕﺮانِ ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاهِ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و
ﻫﺮﺑﺎر ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ و در ﻫﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ« ﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ »ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪ.
ﻗﺎﻧﻮنِ« ﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ »ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺧﻼﺻﻪ؛ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﺳﺎنﺗﺮ اﺛﺒﺎت و ﻣﺠﺎزت ﺷﻮد .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺎراﮔﺮاف  ۷۷۱از ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺟﺰاﯾﯽ ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن اﺛﺒﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ از ﺳﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
وﮐﻼ آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدنِ روﻧﺪ دادرﺳﯽ از اداﻣﻪی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﻨﺼﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭘﺎراﮔﺮاف  «، ۷۷۱اﺟﺒﺎر ﺑﻪ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ؛ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ »ﻧﺎم دارد و ﺷﺎﻣﻞ  ۵ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺒﺎتِ ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﺷﺶﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﻨﺞﺳﺎل ﺣﺒﺲ را ﺑﺮای ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل و ﻃﺒﻖ
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اﯾﻦ ﭘﺎراﮔﺮاف ،اﮔﺮ ﺗﺠﺎوز ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ آن ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻼح ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻮزه زﻧﺎن و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪی اﺛﺒﺎت آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن)ﻋﻤﻮﻣﺎ زﻧﺎن( ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻼش
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖِ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد زدن .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه و
اﻣﮑﺎن ﻓﺮار را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪﻧﯽ او ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﺘﯽ از وﺣﺸﺖ و ﺷﻮک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺛﺒﺎتِ ﻫﺮ ﮐﺪام از
اﯾﻦ ﻣﻮارد در روﻧﺪ دادرﺳﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮاریﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن« ﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ »ﺑﺮ ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﻂ ﺑﻄﻼﻧﯽ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖِ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺗﺠﺎوز ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ؛ دو
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎراﮔﺮاف اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اول :اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی آن
ﮔﺮوه ،در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻘﺶ و ﯾﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار داد .دوم :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﺠﺎوز ﯾﺎ ﻣﺘﺠﺎوزان از
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪهی اﻗﺎﻣﺖ آنﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺧﺮاج آنﻫﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻫﻤﯿﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ
رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮطِ اﯾﺠﺎدِ آن اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﻤﺲ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدنِ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻠﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز ﺑﺎﺷﺪ .در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ آن آﻣﺪه اﺳﺖ «:ﺷﺮط اول
ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﺻﺮار ﺑﺮ ﺷﺮوع و ﯾﺎ اداﻣﻪ دادنِ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام
از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺪان رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .اﺻﺮار ﺑﺮ اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪای ﻣﺼﺪاق ﺗﺠﺎوز ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻫﻤﯿﺖ
رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو ﻓﺮد ﻧﻪ ﭼﻨﺪان آﺷﻨﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺴﺮان ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻣﺮوزه در
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از راﺑﻄﻪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮان ﻧﯿﺰ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮدن از رﺿﺎﯾﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺷﺮوط اوﻟﯿﻪ و ﻣﻬﻢ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و اداﻣﻪ آن اﺳﺖ» .از ﺳﺎل  ۷۹۹۱ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ
در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺖِ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﺷﺪِ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺪرنﺗﺮ و ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراﮔﺮاف  ۷۷۱و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ« ﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ »داﻧﺴﺖ.
اول( ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ۵۳ :ﺳﺎل از اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ آﻟﻤﺎن“ اِﻣﺎ ” EMMAدر
ﻣﻮردِ ﻟﺰومِ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮنِ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪای را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﻣﯽﮔﺬرد .آﻟﯿﺲ ﺷﻮارﺗﺴﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮلِ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ در ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۹۱ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد «:ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ وﮐﻼ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﮔﺮ
ﭼﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﻮد ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ ،آنزﻣﺎن ﮐﻪ روانِ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .و آن ﻣﺮگِ روح در ﯾﮏ ﺑﺪنِ زﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد» .وی در اداﻣﻪی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮاردی از ﺗﺠﺎوز را ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﭘﺎراﮔﺮاف  ۷۷۱در روﻧﺪﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهی
دادرﺳﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺘﺠﺎوز ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﻨﺸﮕﺮانِ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﻮاره اﺻﺮار ورزﯾﺪهاﻧﺪ و اﺳﺘﻤﺮار و ﺗﻼشﻫﺎﯾﺸﺎن ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ.
دوم( ﻣﺎﺟﺮای ﻟﯿﺰا ﻟﻬﻦ ﻓﯿﻨﮏ :ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۸۰۰۲ﻓﯿﻠﻤﯽ از ﻟﯿﺰا ﻟﻬﻦ ﻓﯿﻨﮏ ﮐﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﻣﺸﻬﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ آﻟﻤﺎن اﺳﺖ در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮی ﮐﻮﺗﺎه در ﻓﺎﺻﻠﻪای ﮐﻢ ﺑﯿﺶ از ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر دﯾﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺒﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
آﻟﻤﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ دو ﻣﺮد ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ -ﺗﺠﺎوز -ﺑﻪ ﻟﯿﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ .او در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺟﻠﻮی دورﺑﯿﻦ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ آن دو ﻣﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﯿﺰا ﺑﻮد ﺑﻪ او داروﯾﯽ
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ وی ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از او ﺳﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ او ﺑﻪ روﺷﻨﯽ« ﻧﻪ »ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ در روﻧﺪ
دادرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺳﻮی دادﮔﺎه رد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﻠﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ
ﺧﺸﻢِ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در آﻟﻤﺎن ﺷﺪ .ﻣﺠﻠﻪی اﺷﭙﯿﮕﻞ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺴﯿﺎری دارد در وب ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﺎرِ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﺣﻖﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﯿﺰا ﺷﺪ .ﺿﺮورتِ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز ﻣﺠﺪد در ﺻﺪر
ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﻮم( ﻣﺎﺟﺮای ﺷﺐ ﺳﺎل ﻧﻮ در ﮐﻠﻦ :اوﻟﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎتِ ﺳﺎل  ۶۱۰۲ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ و آن آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺴﺘﺮدهی
زﻧﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﮐﻠﻦ ﺑﻮد .آن ﺷﺐ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد؟« ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از ﺷﺐ ﺳﺎل ﻧﻮ ،اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اذﯾﺖ و آزار و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ
زﻧﺎن در ﺷﻬﺮ ﮐﻠﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ .در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﮔﺰارﺷﯽ از ﺗﺠﺎوز ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ روز اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای آﻟﻤﺎن را
در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ورود ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪی و ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ،اﺣﺰاب و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ» .ﭘﺲ ﻟﺮزهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﺟﺮای ﺷﺐ ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎری رﯾﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﺷﻬﺮ از
ﺳﻤﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻣﺠﺪد ﺑﺤﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز را ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ آورد .ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻈﺎﻫﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﯾﻦﺑﺎر ﻣﻮﺿﻮع را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﯿﺰﮔﺮدﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ آورد.
–ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ
زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺻﻠﯽ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ در آﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ را آﻣﺎرﻫﺎی دوﻟﺖِ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ وزارت ﺧﺎﻧﻮاده،
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل  ۴۰۰۲ﺻﻮرت داده و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ۰۴ ،درﺻﺪ زﻧﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۶۱ﺳﺎل دارﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﯾﮏﺑﺎر ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ۵۲ .درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻖ زﻧﺎن
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ۲۴ .درﺻﺪ زﻧﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪیِ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﺠﻮم ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻫﺎ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد».
ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن و اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮم ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮدن و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،دﺧﺎﻟﺖِ
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮِ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺗﻮﺻﯿﻪ و اﺟﺒﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽِ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪﺗﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﺠﺎوزان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦِ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ و ﻣﺤﻮ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎن ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺮطِ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر آن
آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﻧﯿﺰ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻣﻦ و ﺑﻪ دور از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺣﻘﻮق و
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن ﻓﺎرغ از ﺟﻨﺲ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ آنﻫﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

