ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻫﻢﺟﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن؛ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﯾﻊ و ﭘﻨﻬﺎن
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«اوﻟﺶ ﺑﻪ روی ﺧﻮدم ﻧﻤﯽآوردم .ﻣﺪام ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﮏ داﺷﺖ و وﺳﺎﯾﻠﻢ را ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدادم ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻮ راﺑﻄﻪ دارم ،ﺑﺎور
ﻧﻤﯽﮐﺮد .آنﻗﺪر ﺑﺎورم ﻧﮑﺮد ﮐﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎﯾﻢ را ﻫﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﺑﺎ دﺧﺘﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻮال و ﺟﻮاب
ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻦ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺒﺲ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ازش ﺟﺪا ﺷﺪم».

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﻦ زوجﻫﺎی ﻏﯿﺮدﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮا ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺪت و ﺣﺪت آن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
«اﻟﯿﻨﺎ آذری» ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﮐﻨﺶﮔﺮ ﺣﻘﻮق ﻫﻢﺟﻨﺲﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ را در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺒﻮل ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ .او اﮐﻨﻮن
در ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﮑﻮﻧﺖ دارد و ﺑﺮای« اﯾﺮانواﯾﺮ »از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ راﯾﺞ ﻣﯿﺎن دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺑﯿﻦ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ« رﻓﺘﺎر و ﻣﺪل ﺷﺨﺼﯿﺖ »ﯾﺎ« زﯾﺮﺳﻮال ﺑﺮدن
ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﮔﺮاﯾﺶ »ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ «:در ﻣﯿﺎن زوجﻫﺎی ﻟﺰﺑﯿﻦ دﭼﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻋﺘﻤﺎد از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﻣﺪام ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ“ ﺗﻮ ﻟﺰﺑﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ ”ﯾﺎ“ از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻪ ﺑﺎی ﺳﮑﺸﻮال ﻧﺒﺎﺷﯽ” .ﺑﺎیﺳﮑﺸﻮال ﯾﺎ دوﺟﻨﺲ ﮔﺮا ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﺟﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ و ﯾﺎ ﻋﺎﻃﻔﯽ دارد .اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد».

ﺑﺎیﺳﮑﺸﻮال ﺑﻮدن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی دﮔﺮﺟﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎن و ﻫﻢﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺮای ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪن ﻋﻠﯿﻪ دوﺟﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎن و اﻗﻠﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدن آن ﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽ و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﯿﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺑﺎیﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﻢﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪن آن ﻫﺎ
ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺴﯿﺖ زن و ﻣﺮد اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﻼﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻪ راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺮای
ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽرود ﮐﻪ ﭼﻪ ﻃﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ زن و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻫﻢﺑﺴﺘﺮ ﺷﻮد؛ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ
ﻫﻢﺧﻮاﺑﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻨﻔﻌﻞ در راﺑﻄﻪ اﺳﺖ».

اﯾﻦﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭘﯿﺶ داوریﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ درﺑﺎره دوﺟﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﻢﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﺎن درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ را
ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢﺟﻨﺲﮔﺮاﺳﺘﯿﺰ ﺑﺮ آنﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی از دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ دوﺟﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺟﺰ دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺧﻮد را
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آن ﭼﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻃﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.ﺗﺮﻧﺲﺳﮑﺸﻮالﻫﺎ»)ﺗﺮاﺟﻨﺴﯽﻫﺎ( و
«ﺗﺮﻧﺲﺟﻨﺪرﻫﺎ»)ﺗﺮاﺟﻨﺴﯿﺘﯽﻫﺎ( اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻮﯾﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ آن ﻫﺎ – ﯾﻌﻨﯽ ﻇﺎﻫﺮ آﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد – در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .در اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری
دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮاﺣﯽ و ﻫﻮرﻣﻮندرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﺖﻫﺎی روان ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺣﺎل
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﺮﻧﺲﺳﮑﺸﻮال ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اوراق ﻫﻮﯾﺘﯽ را
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﻧﺲﺳﮑﺸﻮالﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ و ﻫﻮرﻣﻮن درﻣﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﺴﯿﺎری
از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺮﻧﺲﺟﻨﺪر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺨﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻨﺴﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻧﺪارد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺤﺮوم

ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﻓﺮودﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
اﻟﯿﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻓﺎﺣﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﻦ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن اﻧﮕﺎر آدمﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ آنﻫﺎ
راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .دور و ﺑﺮ ﺧﻮدم را ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻢﺗﺮ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ آنﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ آنﻫﺎ در ﮐﺸﻮری
ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻧﺎدا از اﻧﻔﻌﺎل درآﻣﺪهاﻧﺪ و ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ وارد ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ ،اﻣﺮوز آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻦ
دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺗﻼش و ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻨﻬﺎن اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آدمﻫﺎﯾﯽ ﻏﺮﯾﺒﻪ درآﻣﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ
ﺗﺼﻮر اﺷﺘﺒﺎه ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻢ ﺟﻨﺲﺧﻮاﻫﺎن ﻧﯿﺰ راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ“ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ”ﯾﺎ“ ﻧﺮﻣﺎل ”ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن وﺟﻮد ﻧﺪارد».
«ﮐﻨﺘﺮل» «،ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ» «،ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی »و« ﻫﺮاس ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ »از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ زوجﻫﺎی ﻫﻢﺟﻨﺲﺧﻮاه ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ «:ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در رواﺑﻂ دﮔﺮﺟﻨﺲﺧﻮاﻫﯽ وﺟﻮد دارد ،در رواﺑﻂ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ اﯾﻢ .ﺑﻪ وﻓﻮر اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ را دﯾﺪهام ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﻫﻢﺟﻨﺲﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢدﯾﮕﺮ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﮏ و ﭼﮏ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﻦ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی
ﺧﻮد ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ».
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻟﯿﻨﺎ ،ﻫﻢﺟﻨﺲﺧﻮاﻫﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺸﺪه ،ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ «:اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم اﻣﺎ او واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و
ﺑﺎ وﺟﻮد آنﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺟﻨﺒﻪ ﻫﻢﺟﻨﺲﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮد را اﻣﺘﺤﺎن ﻫﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺎ او وارد راﺑﻄﻪ ﺷﻮم و وﻗﺘﯽ ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ
ﺷﻨﯿﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ آزار و اذﯾﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻦ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ .در واﻗﻊ ،اﻓﺮاد ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ ،ﺑﻪ ﺻﺮف ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻫﻢﺟﻨﺲﺧﻮاه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ – ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ».
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻢﺟﻨﺲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺻﺮار
ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﻣﺮز ﺗﺠﺎوز ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ ،رﻓﺘﺎری و در اﻧﺰوا و اﻧﻔﻌﺎل ﻗﺮار دادن ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ در زوجﻫﺎی ﻫﻢﺟﻨﺲﺧﻮاه ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺑﺮاز ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ
ﻃﻮریﮐﻪ اﻟﯿﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ«:ﻣﻌﻤﻮﻻ اﮔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در راﺑﻄﻪای اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﮐﻢﺗﺮ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﺎﺑﻮﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم رواﺑﻂ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در رواﺑﻂ“ اﺳﺘﺮﯾﺖ”)دﮔﺮﺟﻨﺲﺧﻮاه( در ﻗﺒﺎل آن ﺳﮑﻮت ﻣﯽﺷﻮد ،دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﺳﺎﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﮑﻮت آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ».
در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﮐﻪ رواﺑﻂ دﮔﺮﺑﺎﺷﯽ در آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﻮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ را
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ،در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .وﺟﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪدﮐﺎری و درﻣﺎﻧﯽ وﯾﮋه و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ
در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارد ،ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی
اﻗﻠﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ آﺳﯿﺐدﯾﺪهﻫﺎ ﮐﻢﺗﺮ از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
در ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روی ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻫﻢﺟﻨﺲﺧﻮاﻫﺎن «،ﺗﺮس و ﺷﺮم از ﺑﯿﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ »و« ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی ﺟﺎﻣﻌﻪ
دﮔﺮﺑﺎش »از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﮑﻮت در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در رواﺑﻂ دﮔﺮﺟﻨﺲﺧﻮاﻫﺎن آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد ،در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺰ آﻣﺎری در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮﭼﻪ از« اﺳﺘﺮس در اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮدن» «،ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ» «،ﻫﻢﺟﻨﺲﮔﺮا ﺳﺘﯿﺰی دروﻧﯽﺷﺪه »و« ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ »ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﻌﮑﺎس ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﻧﺎن ﻫﻢﺟﻨﺲﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎری ﻣﺮداﻧﻪ دارﻧﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺶ ﺗﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ «:در
رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻤﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪﺗﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او ﻓﺮد ﺧﺸﻨﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری در اﺛﺒﺎت ﻋﮑﺲ اﯾﻦ
ﺗﺼﻮر وﺟﻮد دارد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن ﻫﻢﺟﻨﺲﺧﻮاه ﻧﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻟﺰﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮداﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻮﯾﺖ
ﺟﻨﺴﯽ آن ﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ[اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ]؛ ﻣﺜﻼً ﯾﮏﺑﺎر در ﮐﺎﻓﻪای در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﭘﻨﺞ ﻟﺰﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ ﮔﺸﺎد و ﭘﺰﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﻣﺮداﻧﻪ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎری ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻢ ﺷﺪﯾﻢ .آﻣﺪﻧﺪ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻣﺎ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
دﻋﻮا داد زدﻧﺪ ﮐﻪ“ ﭼﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﻦ ﺷﻤﺎﻫﺎ”؟ در واﻗﻊ ،اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را در ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺮورش دادهاﻧﺪ».
در ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ در ﺧﺼﻮص ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻫﻢﺟﻨﺲﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ آن از ﺳﺎل  ۰۱۰۲ﺗﺎ  ۳۱۰۲ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪ ﻧﺮخ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﺮای ﻟﺰﺑﯿﻦﻫﺎ  ۸.۳۴درﺻﺪ ،ﺑﺮای زﻧﺎن

دوﺟﻨﺲﮔﺮا  ۱.۱۶درﺻﺪ و ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ  ۵۳درﺻﺪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ۶۲ ،درﺻﺪ ﻣﺮدان
ﻫﻢﺟﻨﺲﺧﻮاه ۳.۷۳ ،درﺻﺪ ﻣﺮدان دوﺟﻨﺲﮔﺮا و  ۹۲درﺻﺪ ﻣﺮدان دﮔﺮﺟﻨﺲﺧﻮاه از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ – ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را ﮐﻪ زﻧﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮد و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺳﮑﻮت در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯿﺎن زوجﻫﺎی ﻫﻢﺟﻨﺲﺧﻮاه و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی دﮔﺮﺑﺎش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﮔﺮﺟﻨﺲﺧﻮاﻫﺎن وﺟﻮد دارد؛ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮﯾﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺰوای ﺑﯿﺶ ﺗﺮ آن ﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮانواﯾﺮ

