ﻫﺮ  19دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ زن در ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

ﺗﺮﺟﻤﻪ :وﯾﺪا ﺑﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ در ﮐﻠﻤﺒﻮ  14ﺟﻮﻻی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ در ﻫﺮ  19دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ زن در ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﻣﻘﺎم ﭘﻨﺠﻢ را در ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دارد .ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ
اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ در ﻓﻀﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر  95%زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺎوزات ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮاﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻂ و ﻣﺸﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎران و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺨﺸﺶ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.اﯾﻦ روﻧﺪ ﻏﻔﻠﺖ ﮔﺮاﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺎﯾﺖ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
راﯾﺞ اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻧﺒﻮد.ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
رو ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط اﺳﺖ.ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎزا ”ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ اﻧﺤﻄﺎط
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ”ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزا ”اﺻﻼﺣﺎت
ﭘﻠﯿﺲ و دﯾﮕﺮ ارﮔﺎن ﻫﺎ را ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﺪون اﻋﺘﺒﺎر داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﻣﺮدم ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود و آن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﻟﺖ در
اﻧﺠﺎم ﺑﺴﯿﺎری از وﻇﺎﯾﻒ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده و ﺑﺠﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺷﮑﻨﯽ ﺧﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاﻧﻊ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ”اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮرا ﺑﺮ روی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،در روز
ﻋﺸﺎق،ﮕﺮوه ﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دوﻟﺖ از ﻣﺘﻬﻤﺎن و ﻣﻌﻮق ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺠﺎزات ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺠﺎوز و دﯾﮕﺮ
ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﺪی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻋﺘﺮاض ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.روﯾﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در
ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﻧﺤﻄﺎط ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ.
دادﮔﺎه ﻏﺎﻟﺒﺎ ”ﺑﻪ وﮐﻼ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﺪی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺮای اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ را ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﭼﻨﺪﯾﻦ وﮐﯿﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﯿﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ”ﻣﻀﺤﮏ و ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ .اﻓﺴﺮان
ﭘﻠﯿﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ را اداره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دﭘﺎرﺗﻤﺎن دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺴﺎدی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺧﻮد دادﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎزش ﻫﺎ و ﺗﻮاﻓﻘﺎت در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻼل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ .اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی زﻧﺎن ﮐﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﻣﯽ
دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻨﺰوی ﺷﺪه اﻧﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از وﮐﻼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
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