ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻧﮑﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺠﺎوزات ﺟﻨﺴﯽ در
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

ﻋﮑﺲ :ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻗﺎﻧﻮن« ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ زﻧﻨﺪه زﻧﺎن »ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ،اﻋﻢ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﻧﮕﺎرش ،ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ زﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد را ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ،ﺗﺎ
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از« اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ »ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻬﺮ ﺑﻤﺒﺌﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻧﮑﻦﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺑﺮﻫﻨﻪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻟﺒﺎس زﯾﺮ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯿﺰان روزاﻓﺰون ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﻪ زﻧﺎن را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺎور ﺣﺰب ﺑﻬﺎراﺗﺎ ﺟﺎﻧﺎﺗﺎ ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﺑﻤﺒﺌﯽ اراﺋﻪ داده ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﮑﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻮ دو ﺗﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻦ دارﻧﺪ را در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
ﻟﺒﺎس زﯾﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻤﺒﺌﯽ ﭘﺲ از دﻫﻠﯽﻧﻮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻫﻨﺪ را داراﺳﺖ و اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ آﻣﺎر
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﯾﺘﻮ ﺗﺎوﯾﺪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ «:ﻣﺎﻧﮑﻦﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻟﺒﺎس زﯾﺮ ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ را اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺎﻧﮑﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻮﻫﺎی دو ﺗﮑﻪ ﺗﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﻦ دارﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ذﻫﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮای ﺗﺠﺎوزی ﮐﻪ در دﻫﻠﯽ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد».
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮداری ﺑﯿﺮﻫﺎﻣﻮﻣﺒﺎی ﮐﻪ دارای  227ﻋﻀﻮ اﺳﺖ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد از ﻃﺮح ﻣﺸﺎور ﺣﺰب
ﺑﻬﺎراﺗﺎ ﺟﺎﻧﺎﺗﺎ را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺧﺼﻮﺻﺎً زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ« ﻣﺮدان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﺷﻬﻮت ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ »و از دﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﺎﻧﮑﻦﻫﺎ در
ﭘﯿﺎدهروﻫﺎ آزرده ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ ﻫﻨﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  21.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ
دارد و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﭘﻮﺷﺎک دﯾﮕﺮی در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
واﯾﺮن ﺷﺎه ،رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﻧﺠﻤﻦ رﻓﺎه ﺗﺠﺎر ﺧﺮده ﻓﺮوش ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻧﮑﻦ اﺟﻨﺎس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﮔﻬﯽﻫﺎ از ﻣﺪلﻫﺎی زﻧﺪه و ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا ﻓﻘﻂ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟»
در ﻫﻨﺪ در ﻫﺮ ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد و از ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳﺎل  24 ،2013ﻫﺰار ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از ﺗﺠﺎوز و ﻗﺘﻞ داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ
ﺳﺎل  ،2012ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﮕﺎن را در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻤﺒﺌﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺠﺎری ﻫﻨﺪ اﺳﺖ و از ﺳﺎل  2002ﺗﺎ  2012ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود  183ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ در آن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 39 .درﺻﺪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻤﺒﺌﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻟﯿﻮود ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻨﺪ ،اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از زﻣﺎن واﻗﻌﻪ ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
زﯾﺮا ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﮑﺴﯽ ﺧﺎﺻﯽ را در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﺎوﯾﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮوط« ﻗﺎﻧﻮن )ﻣﻨﻊ( ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ زﻧﻨﺪه زﻧﺎن ﺳﺎل » 1986را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ« ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ زﻧﻨﺪه زﻧﺎن »ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺷﮑﻠﯽ ،اﻋﻢ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﻧﮕﺎرش ،ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ زﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد را ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از« اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ»
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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