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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﭘﻮر
ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺎﺟﺮا داﺋﻤﺎ در وﺿﻌﯿﺖ دلﺷﻮره و اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺎﺟﺮا در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺗﻨﺶ ،ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ
ﻫﺎﺳﺖ.ی آدم»ﭘﺎ« ذﻫﻦ و ﺑﺪﻧﺶ ﻧﺪارد و ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﺪام در ﺣﺎل دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن
زن ﺣﺴﺮت ﯾﮏ آﻏﻮش دﻟﭽﺴﺐ و واﻗﻌﯽ و ﻋﺎری از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮی دﻟﺶ ﻣﺎﻧﺪه .ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﻣﺮدش
ﺗﻤﺎم« ﺷﺪ:ﻫﺎی دﯾﮕﺮ زن ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﮐﺎش ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮐﺪام از اﻧﺪامﺟﺰ ﭘﺎﻫﺎی او را ﻟﻤﺲ ﻧﮑﺮده .ﻫﯿﭻ ﻣﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﻣﺪت در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ و دﯾﺪارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺳﺒﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﺪام ﭘﺎﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻧﺎن و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدان را
»ام ﺷﺪه.ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻮس زﻧﺪﮔﯽوارﺳﯽ ﻣﯽ
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﭘﺮی ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺑﮕﺬرد ،در ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﮔﺮﯾﺰ ﻧﮕﺎه ﻣﺮدش و در ﺣﺎل دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن رﻓﺖ و آﻣﺪ آدمﻫﺎ
ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﻮر اﺧﺘﻼﻟﯽ ﺑﻪ »ﻓﻮت ﻓﯿﺘﯿﺶ« ﮔﺬرد .او ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﻣﺸﺎور ﻫﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪﻣﯽ
ﻧﺎم ﭘﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺮی ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﺪ اﯾﻦ دلﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﺴﺮش ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﺟﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ؟
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎد آنﻫﺎ را ﻣﯽزاﯾﺪ و ﺗﻮﻓﺎن درو ﻣﯽﮐﻨﺪ
ازدواج ﻣﻮﻗﺖ :ﻋﻬﺪ ﻣﻮدت و ﻋﺸﻖ ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن؟
ﺳﭙﺮدن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﺎن آﻟﻮده آزارﮔﺮ
ﻃﺮﻓﺪاران رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎزه ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﮔﺮوه و ﺗﺸﮑﻞ و ﺻﻔﺤﻪ و دﺳﺘﻪ دارﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ آدمﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞاﻧﺪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮز ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻼت و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺟﻮد دارد.
از ﯾﮏ ﺳﻮ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻼش ﮐﻮﯾﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﺸﺨﺺ از ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒﭘﺬﯾﺮ و ﺧﻂﮐﺸﯽ ﺷﺪه ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺑﯽﭘﺮده و ﺻﺮﯾﺢ در ﺑﺎب
ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺟﻨﺴﯽ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ،دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن را ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ در
ﺟﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻣﺮزﻫﺎی ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﺟﺎ
ﻫﺎﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺑﺎب ﺳﮑﺸﻮاﻟﯿﺘﻪ ﻣﻮرد ﻃﺮح و ﺑﺮرﺳﯽﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮوه »ﻫﺎی ﻣﺎﺑﻨﺪیﺑﯽ« ﺑﻮﮐﯽﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺲ
اﻋﻀﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺣﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺗﻦ و روان را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﺪرت در اﯾﻦ ﮔﺮوه
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ و درﮔﯿﺮی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮐﻨﻨﺪ،ﮔﻮ ﻣﯽوﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮔﻔﺖﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎﯾﺶ در ﺑﺎب ﺗﻨﺎﻧﮕﯽ
ﻃﺮﻓﺪاران آزادی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن زوﺟﯿﻦ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ
اﻧﺪازه درک و درﯾﺎﻓﺘﺸﺎن ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪل از آزادی ﻫﺎی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ داﺋﻤﯽ ﮐﺎری اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪرﻏﻢ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽاﻣﺎ ﻋﻠﯽ
ﻓﺮدی ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺗﯿﻎ دو ﻟﺒﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد.

در ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ ﭼﻨﺪان درازی ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮا آﻣﻮزش ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺷﮑﺎل ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮای
ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
وﻗﺘﯽ ﺗﻨﻮع ﻃﻠﺒﯽ ﺑﻪ آزاررﺳﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد
راﺿﯿﻪ دﻫﺪﺷﺘﯽ ،روانﺷﻨﺎس ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دام ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮدن
دﯾﮕﺮی ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم اﺣﺴﺎس آزار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ.
***
ﺳﻤﯿﻪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش در ﺗﻤﺎم دﻗﺎﯾﻖ ﻫﻢآﻏﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ واﺿﺢ و روﺷﻦ از اﻧﺪامﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ دوﺳﺘﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد،
دارد ﺗﺎﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﺴﺮش او را واﻣﯽ »اﻣﺮوزی« و »ﮐﻮل« ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽدر آزار اﺳﺖ .اﻋﺘﺮاض ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎ او در اﯾﻦ ﻓﺎﻧﺘﺰی ذﻫﻨﯽ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﻤﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر داﺷﺘﻦ ﯾﺎران ﻣﺘﻔﺎوت در ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻢآﻏﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج ﻟﺬت
ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺳﻤﯿﻪ ﻫﻤﺴﺮش را دوﺳﺖ دارد و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻌﺬورﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺮﯾﺨﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ ،ﻫﻤﻮاره در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﻨﻮعﻃﻠﺒﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺴﺮ ﺳﻤﯿﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﻣﺮدی ﻣﺤﺠﻮب  ،ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮده و اﻫﻞ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺟﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮراﺗﯽ ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺳﻤﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﯿﻤﺎ ﺳﺘﺎرزاده ،داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ روانﺷﻨﺎس ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺧﻼق ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﻣﺮز روﺷﻨﯽ ﻧﺪارد:ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﮔﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ«
ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس اﺳﺘﺤﮑﺎم ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ  ۰۰۱درﺻﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ
اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ
»ﺷﻮد و ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻣﯽ
ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ در زﻣﺎن ﺳﮑﺲ ،ﺑﺴﺘﻦ« ﮔﻮﯾﺪ:او در اداﻣﻪ ﻣﯽ
ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻫﻢ ﮔﻠﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .او در
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﺸﮑﻞ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﭽﻪدار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
و ﻃﺮف ﻣﺮد ﻣﺎﺟﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ داد ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺸﺎن اﺛﺮات
»اش ﻧﺒﻮد.ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﮕﺬارد و ﻃﺮف زن ﻣﺎﺟﺮا راﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﺮک رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دﮐﺘﺮ ﻧﺎراﯾﺎﻧﺎ ردی ،ﺳﮑﺴﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ ﻣﺸﻬﻮرﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺮﻣﯽاﻣﺎ روان
ﻫﻨﺪی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﻪای را رد ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽﺷﺎن ﻣﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽﮐﻢ ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﺶ از اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪدر  ۰۲ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،دﺳﺖ«
»ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻧﺰد آﻗﺎی ردی از ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻪﺳﯿﮕﺎر و ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن از ﺷﺮﯾﮑﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮑﺸﺎن ﺑﺪن آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺳﻮزن ﺳﻮراخ ﺳﻮراخ ﮐﺮده و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ و ﻗﻼده ﺳﮓ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ
دﯾﮕﺮان ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﯿﺘﯿﺶ ﭘﺎ و ﻓﻘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
زﻫﺮا روانآرام ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ او و دوﺳﺘﺎﻧﺶ در زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ درﺑﺎره رﻓﺘﺎرﻫﺎی

ﺷﻮﻧﺪ.رو ﻣﯽروﺑﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻋﻠﻤﯽاﻧﺪ .ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﮕﺎه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯽﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺳﮑﺲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده
ﺷﻮد.ﯾﮏ اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ »ﭘﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ« آرام در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪﺧﺎﻧﻢ روان
ﻋﻀﻮ اﺳﺖ .ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮﺷﺘﻪ در ﯾﮏ ﮔﺮوه اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽﺷﻨﺎس ﺳﻮال ﻣﯽﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ از اﯾﻦ روان
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ ﭘﺎ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﮏ ﻋﺪه ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﭘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﻨﺰﺟﺮان اﯾﻦ ﻣﯿﻞ.
ﻓﺮﺷﺘﻪ زﻧﯽ  ۸۲ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ازدواج ﮐﺮده .ازدواج ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ.
او در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر ﻫﯿﭻ ﻟﺬﺗﯽ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﻧﺒﺮده اﺳﺖ .او ﺣﺘﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش
آور ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻼﻗﻪﻫﻤﯿﺸﻪ در رﺧﺘﺨﻮاب ﺧﺸﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪش« ﮐﻨﺪ:را ﻣﻨﺰﺟﺮﮐﻨﻨﺪه و وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ
ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎی ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اواﯾﻠﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ را ﻓﻠﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮا ﺑﻪ زور ﻣﯽﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ و ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ زدن ﺷﻼق ﺑﻪ
ﮐﻒ ﭘﺎﻫﺎی ﻣﻦ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻦ روﺑﻪرو ﺷﺪ ﺑﻪ روش دﯾﮕﺮی رو آورد .ﻧﻮازش ﮐﺮدن و ﻗﻠﻘﻠﮏ دادن ﭘﺎﻫﺎی ﻣﻦ .ﺧﻨﺪهام
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ آنﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﻟﺨﻮری ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ دﯾﺪم ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺪی اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد .او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎی ﻣﺮا ﺑﺒﻨﺪد و ﺑﺎ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﺒﻮدش ﮐﻨﺪ .راﺑﻄﻪای ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف و زﺟﺮآور ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻢ
»اﻧﺪاﺧﺖ.ﻫﺮاس ﻣﯽ
ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ اوﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺮوع راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ
زدن ﺑﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ آنﻗﺪر ﮐﻪ راه رﻓﺘﻦ در روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺮای زن ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ آرام ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ،
ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ از او ﻣﻌﺬرتﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ رﻓﺘﺎرش را ﺗﮑﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ام .دﯾﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯾﻢدار از او ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎی ﺳﺎق ﺑﻠﻨﺪ و ﻧﺎزک و ﮐﻔﺸﺎی ﭘﺎﺷﻨﻪﺧﻮب ﻣﻦ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺟﻮراب« ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ:
رﻧﺞآور اﺳﺖ .ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﺑﭽﻪدار ﺷﻮم اﻣﺎ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻦ ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺮا ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎی زنﻫﺎی
»ام.رﻧﺠﺎﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻢ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻧﺮﻣﺎل و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪدور و ﺑﺮﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﺮا ﻣﯽ
ﻣﻦ آن ﺣﺮف را ﺟﺪی« ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺘﮑﺶ ﺑﺰﻧﺪ:ﻗﺪر دوﺳﺘﺶ دارد ﮐﻪ دﻟﺶ ﻣﯽدر روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ آن
»ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﯾﮏ ﺷﻮﺧﯽ ﯾﺎ ﻣﺰاح از ﺳﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت اﺳﺖ.
ﺑﺎ زﻧﯽ دﯾﮕﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه .زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدش را ﺑﻪ اﺻﺮار ﺧﻮد او ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اوج ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﯽ
اﻓﺘﺪ .ﻣﺮد از اﺣﺴﺎس ﻣﻐﻠﻮب ﺑﻮدن وﺳﺤﺮ ﺑﺎ ﭼﻮب و ﺗﺮﮐﻪ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺷﻮﻫﺮش ﻣﯽ« ﮐﻨﺪ:ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ و ارﮔﺎﺳﻢ ،ﻓﻠﮏ ﻣﯽ
»ﺑﺮد.ﺑﺮده ﺑﻮدن ﻟﺬت ﻣﯽ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ،ﺗﻤﺎم روﯾﺎی ﺳﺤﺮ در اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ وادار ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪه در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮش را ﮔﻢ ﮐﺮده
ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر« ﮐﻨﺪ:ﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺧﻮدش اﺻﺮار ﻣﯽﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮی و ﺣﻤﺎﯾﺖاﺳﺖ .ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﯿﺸﻪ
ﻧﺪارم .ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺣﺴﺎس وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ از ﺧﻮد ﺑﯿﺰاری ﻣﯽرﺳﻢ .ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻠﻢ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه و
ﻗﺼﺪ دارم درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﺑﺪﻫﻢ  .ﺑﺎ وﺟﻮد دو ﻓﺮزﻧﺪم إﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﭼﻨﺎن ﻣﺮا ﺳﺮﺧﻮرده واﻓﺴﺮده
»ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ در رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﻫﻢ دﭼﺎر ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺷﺪه ام.
آﯾﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ و آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺳﺤﺮ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﻣﺮداﻧﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه درﺳﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ؛ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﻣﺎﺟﺮا اﺣﺴﺎس ﺗﺤﻘﯿﺮ و در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟

ﯾﺎدداﺷﺘﯽ از ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر  ME TOO/ﻣﺎ و ﺟﻨﺒﺶ
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ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده :ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ،ﺑﻪ رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ > ﺧﺎﻧﻮاده – ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ زودی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد .ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ،ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻗﻮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺮﺿﺎت و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎﻫﺶ و ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ ﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽﺗﻮ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ را در اداﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:

ﺗﺎر و ﭘﻮد ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﺷﻜﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ رواﺑﻂ اﮔﺮ ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و رﻋﺎﯾﺖ
ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎری
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .رواﺑﻂ در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺪرﺳﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺤﯿﻂ ﻛﺎر و در ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس روﺣﯿﻪ
ﻫﻤﻜﺎری ،ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻜﺮدن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛﻼﻣﯽ و رﻓﺘﺎری و ﻧﻔﯽ ﺗﻬﻤﺖ ،ﻧﻔﺮت
ﭘﺮاﻛﻨﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری ﺑﻮده و در ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﭼﻨﯿﻦ رﺧﺪاد آرﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ و دﺷﻮاری ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﯾﻢ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ در آﻣﻮزه ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﺒﺴﻮط و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ وارد
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺷﺪه اﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﯾﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اراﯾﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺴﺎوات اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد
ﺑﻮده و اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﻮای آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ،رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف در رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد را ﻋﻼوه ﺑﺮ
راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺗﺴﺮی داده و ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ آﻣﻮزه ﻫﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ،اﻣﺎﻧﺘﺪاری و ﺻﺪق ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ از
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ،ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﻓﺮدی و ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق و ﺗﺤﻘﯿﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﻮد .ﻣﺜﺎل ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮآن ﻛﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻏﻤﺾ ﺑﺼﺮ
اﺳﺖ و اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻟﺤﻦ ﺻﺪا و ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ دارد ﮐﻪ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻛﻼن ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

ﻧﻈﺎم رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻗﺮآن و ﺳﯿﺮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺋﻤﻪ )ع( ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻮده ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺣﻀﻮر زﻧﺎن و ﻣﺮدان در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ ،در ﻋﯿﻦ آﻧﮑﻪ از اﺣﺘﺮام و ﮐﺮاﻣﺖ زن و ﻣﺮد ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮد .اﺟﺮای اﯾﻦ
ﻧﻈﺎﻣﺎت در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻛﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه ،ﻓﺮاز و
ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺪ از روح اﯾﻦ آﻣﻮزه دور ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺬﮐﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب آﻧﻬﻢ ﻓﻘﻂ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪات ﻗﺮآﻧﯽ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﻛﺮدن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ،
آزادی و ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای آن ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ آزادی و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﻣﻮزش ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺷﻜﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻮردارﻫﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪ
ای ﺗﻮام ﺑﺎ ﻋﺘﺎب ﻛﻪ ﺑﻪ آزردﮔﯽ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺛﺮات ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻨﯽ را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮده و اﯾﻦ
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻬﻢ را ﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در دﻧﯿﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ از اﺑﻌﺎد ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ Me Tooﻣﺜﺎل ﺑﺎرز اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺟﺪی در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ راه ﺣﻞ رواﺑﻂ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺗﻮام ﺑﺎ اﺧﻼق و ﺑﺪون ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ

و آﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ؟
ﺑﺴﯿﺎری از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﯾﺸﻪ در ﻋﺪم ﺧﻮدﺑﺎوری ،ﻓﻘﺪان ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻧﺒﻮد آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﻼك
ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و ﺷﻬﺮوﻧﺪی دارد .ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯾﺶ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﻣﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ

زﻣﺎن آﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﻮع ﺧﻮاﻧﺶ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد را از اﺟﺮای ﺿﻮاﺑﻂ در ﻛﺸﻮرداری ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺰدﯾﻚ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ روح ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم
ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی )ص( و ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺮاغ راه آﯾﻨﺪه ﻗﺮار دﻫﯿﻢ؛ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﻛﻪ
اﮔﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ،آزادﻣﻨﺸﺎﻧﻪ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﻨﺪه در اﺻﻼح رواﺑﻂ ﻓﺮدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺌﻮﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت از ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺸﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﯾﭽﻪ ای ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻠﻤﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ دﭼﺎر
ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﻣﺮﯾﮑﺎ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺳﺎل  2018را ﺳﺎل اورژاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد اﻋﻼم ﻛﺮد .در آن ﮐﺸﻮر ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ رو
ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻧﺮخ ﺧﻮدﻛﺸﯽ و ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﻫﺎ روﻧﺪی اﻓﺰاﯾﺸﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺧﯿﺮاً رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی آن ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ 10
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در  25اﯾﺎﻟﺖ ﺣﺪود  30درﺻﺪ ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶ و ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ Me Tooﺑﺮای
اﻓﺸﺎی ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از زﻧﺎن و ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻮدﻛﺎن در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ در ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪی
آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻨﺎن ﮐﺎرد را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان زﻧﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﻮارد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﺗﻌﺮض
ﺟﻨﺴﯽ در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﻌﺮوف و ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ ﻫﺎ اﻋﻼم و ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮده ای را در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﮏ زن ﻋﻠﯿﻪ ﻛﺎواﻧﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻮردی ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻪ آن وﻗﻌﯽ ﻧﻨﻬﺎد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺮاه
ﺷﺪ ،ﺣﺎﻛﯽ از وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺄﻛﯿﺪات ﺑﺮ اﺣﺘﺮام و ﮐﺮاﻣﺖ و آزادی ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در آن ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی
ﭘﺎراداﯾﻢ ﻓﻌﻠﯽ آزادی ﻫﺎی ﻣﻔﺮط ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﻧﻮع آزادی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎﻟﯿﻮودی ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
روﻧﺪ و روﯾﻪ ای در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺷﺪه و در زﻧﺠﯿﺮه ای ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎزار ﻛﺎﻻ ،ﻟﺒﺎس ،ﻫﻨﺮ ،رﺳﺎﻧﻪ ،ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ زودی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد .ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ،ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻗﻮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺮﺿﺎت و ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.
در ﻫﺮﺻﻮرت ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﮔﺎﻫﯽ ،آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت آﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻋﺒﺮت
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﯿﻞ ﺧﻮد و ﺧﺮد ﺑﺸﺮی ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ای آﮔﺎه ،ﻫﻮﺷﯿﺎر ،اﯾﻤﻦ و ﺑﺎ اﺧﻼق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ

اﻟﻬﻪ اﻣﺎﻧﯽ/ﺳﮑﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ اﺳﺖ
Photo: Lonely11/depositphotos.com
ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ و آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و آﮔﺎه ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺗﻌﺮض
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺑﯿﻦ ﻧﺒﻮده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ و
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد .در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﮐﻪ ﺑﺤﺚ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد( ،اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻓﺮدی از ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺳﻦ ،رﻧﮓ
ﭘﻮﺳﺖ ،ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ و ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮان آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﻓﺮد
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺪر ـ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺪرت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ ﺗﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺠﺎوز
ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ و اذﯾﺖ و آزار ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪون ﺳﻼح ﺳﺮد ﯾﺎ ﮔﺮم ،در
ﺳﮑﻮت و در ﻓﺮﯾﺎد اﻋﺘﺮاض ،آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﯿﻞ و اراده ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﻟﺰاﻣﺎً ﻧﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﯾﺎ در ﻓﻀﺎی ﻧﺎاﻣﻦ ،ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ،
اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت زوﺟﯿﻦ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان زﻧﺪاﻧﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﻓﻀﺎی زﻧﺪان ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻣﺮﯾﮑﺎ و رواﺑﻂ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎن ﻧﯿﺰ اﺷﺎره دارد.
ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن و ﻓﻤﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ )ﺗﺠﺎوز ،ﺗﻌﺮض و آزار( ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﺳﮑﻮت در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
و ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر و ﺻﺮﯾﺢ ﺣﻘﻮق و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی 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 ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ”و واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ از
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻠﺦ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن .در ﺧﻼل  ۰۶ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ادﺑﯿﺎت ﻏﻨﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎ،
آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪه و ﺻﺪای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺒﻌﺎت آن ﻫﺮ
روز رﺳﺎﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت ،ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت ﭘﺮﺗﻮ اﻓﮑﻨﺪه ﺗﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎوز در زﻧﺪان
ﻫﺎی ﻋﺎدی ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺪان ﻣﺮدان )در آﻣﺮﯾﮑﺎ( و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺮض ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ 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 ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،آﻣﺎرﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً دﻗﯿﻘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد دارد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاﻧﻊ
ﻋﺪم ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻃﯽ ﺑﺮآورد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ  ۶۱ﻫﺰار زن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،
 ۳٫۸۱درﺻﺪ از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۲٫۲۴درﺻﺪ ،زﯾﺮ ﺳﻦ ۸۱
ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻣﺎرﻫﺎی ﻓﻮق ،ﻫﻨﻮز ﺣﺘﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺰارش داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺪرن ،زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻓﺮودﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﺮه“ داراﯾﯽ ”و“ ﺛﺮوت ”ﺑﺨﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ -ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ ،-ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ .ارزش اﯾﻦ“ ﺛﺮوت ”ﺑﺎ“ ﭘﺎﮐﯽ ”و“ ﻋﻔﺖ ”زن در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده و ﭼﻨﺎن ﭼﻪ زن ﯾﺎ دﺧﺘﺮی ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ارزش
ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﺑﺎر آن را ﺑﺮ دوش ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی“ ارزش ”اﯾﻦ داراﯾﯽ و“ ﺛﺮوت ”ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان درک ﻧﻤﻮد 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 ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺳﮑﻮت ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ“ ﺗﺠﺎوز ”و“ ﺗﺤﻤﯿﻞ ”و ﯾﺎ“ راﺑﻄﻪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ”ﺣﺘﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ از

ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻧﻈﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۰۹۹۱ﻣﻄﺮح ﺑﻮد .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،در اواﯾﻞ دﻫﻪ ،۰۰۰۲
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ را در زﻣﺮه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻬﺎن اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﻧﺪارد و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزش ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺪر-ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺳﻨﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد“ ﻣﺎﻟﮏ ”اﺳﺖ و“ ﺣﻖ دارد ”از آن ﭼﻪ ﺑﻪ وی ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺘﻤﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت ﺑﺮدﮔﺎن ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ زن و ﻣﺎﻟﮑﺎن آن ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﺳﺎﺳﺎً“ ﺗﺠﺎوز ”ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪه و ﺣﺘﯽ دارای ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺮد ﻣﺎﻟﮏ ،در واﻗﻊ“ ﺣﻖ ”ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮدﮔﺎن
ﺧﻮد ﻫﺮ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ.

دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،اﺳﺎﺳﺎً ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﻮرد زﻧﺎن روﺳﭙﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ در“ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ”ﻣﺮدی ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ“ داراﯾﯽ ”و“ ﺛﺮوت ”ﻣﺮدی آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻮاداران ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺟﺮﻣﯽ
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در واﻗﻊ ادﻋﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﭘﺪر-ﻣﺮدﺳﺎﻻری را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه و زن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ
ﻧﻪ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ و ﻫﻮاداران ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ
زﻧﺎن از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ:
۱ـ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زﻧﺎن از ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﻖ ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد .ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮدان ﺑﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ زن ،ﺑﺪن زن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻟﻮده ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﭘﺪر-
ﻣﺮدﺳﺎﻻری ،ﻧﻈﺎم ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻪ اﺳﺖ.
۲ـ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺠﺎوز ﻫﻤﭙﺎی ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن“ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن ”ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه آﺳﯿﺐ ﻫﺎی رواﻧﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دراز ﻣﺪت ﺑﻮده و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی زن و دﺧﺘﺮ را از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ و رواﻧﯽ
ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد.
۳ـ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل آزادی زﻧﺎن را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی زﻧﺎن را از آزادی و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽ اﻧﺪازد.

۴ـ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در زﯾﺮ ﭼﺘﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺳﺘﻢ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎ
و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ﮐﻠﯿﻨﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺪر-ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﮔﺮدﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻪ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺪر-ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،آﺳﯿﺐ ﻫﺎی آن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ دوش ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده و اﻓﺮاد ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ راه اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻣﺴﺪود ﮐﺮده اﻧﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز،
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ.
اﻧﮕﺎره ﻫﺎی 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 ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺗﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺷﻨﯿﻊ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد و ﯾﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ“ ﻣﯿﺎﻧﻪ ”ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺑﺮاز ﻣﯽ دارﻧﺪ
ﮐﻪ“ ﺣﺘﻤﺎً ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮدش ﺑﻮده ﮐﻪ وی )ﻣﺮد( را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده ﮐﻪ او اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ” “،ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﮐﺮده” “،ﺑﺮای اﺧﺎذی اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ را ﭼﯿﺪه” “،اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری از ﻣﺮد ﻧﻤﻮده” ،و دﯾﮕﺮ اﻇﻬﺎراﺗﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ ﻓﺮد
ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز و اذﯾﺖ و آزار
ﺟﻨﺴﯽ“ اﻧﺘﺨﺎب ”ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز و ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻓﺮدی در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی“ ﺗﺠﺎوز”،
“ﺗﻌﺮض ”و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻤﻮده؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﻋﻤﺎل
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد“ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻣﯽ دﻫﺪ ”ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﯽ داﻧﺪ از زﯾﺮ ﺑﺎر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ آن ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت ﭘﺪر-
ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ و اذﯾﺖ و آزار ﺟﻨﺴﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎن و ﮐﻼم زن
ﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﺪن زن را ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻧﻤﻮده و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ اﻣﺮی“ ﻋﺎدی ”و“ ﻧُﺮم ”در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
* ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ دوش ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮد را در ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دادن؛
اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﭼﻮن“ ﺧﻮدش ﺧﻮاﺳﺘﻪ” “،ﮐﺮم از ﺧﻮد درﺧﺖ اﺳﺖ”.
* ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ اﻇﻬﺎراﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ“ ﻣﺮدﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ” “،زن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ”.
* ﺟﻮک ﻫﺎ و ﻣﺰاح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯽ و زن ﺳﺘﯿﺰ اﺳﺖ.
* ﺳﮑﻮت و ﺗﺤﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ.
* ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از دوش ﻓﺮدی ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺮده و ﻗﺮار دادن آن ﺑﺮ روی رﻓﺘﺎر ،وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ ،ﻟﺒﺎس زن،
اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ و ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻓﺘﺎری زن و ﻏﯿﺮه.

* ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮداﻧﮕﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺎ واژه ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻂ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻬﺎﺟﻢ.
* ﺗﻌﺮﯾﻒ زﻧﺎﻧﮕﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در زﺑﺎن ﺑﺎ واژه ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻄﯿﻊ ،ﺳﺎﮐﺖ ،ﭘﺬﯾﺮا ،و از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻨﻔﻌﻞ.
* ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺮض را ﺑﻪ دوش ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺑﺎ اﻧﮕﺎره ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﭼﻮن“ زن ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ”ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
* ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن آزادی زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ ،ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر ،ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن ،و ﺣﺘﯽ رﺑﻮدن ﺷﺎداﺑﯽ
ﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ دوش آن ﻫﺎ ﻧﻬﺎدن و ﻣﺮدان را از ﻫﺮ ﻗﯿﺪ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد آزاد ﻧﻤﻮدن.
* ﻋﺪم ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ و رواﻧﯽ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق
و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﺎن.

اﯾﺮان
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﮐﻢ ﺗﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﯾﻢ .واﻗﻌﻪ ﺗﺠﺎوز ﺗﮑﺎن
دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎل  ۵ﺳﺎﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺑﻮده ﺷﺪن ،ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،در واﻗﻊ
ﭘﺮده از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی 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  ۰۵درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ( ،اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻤﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ «:ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮا را اﻓﺸﺎ ﮐﺮد ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺤﺸﺎ را رواج دﻫﺪ».
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻇﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۰۵۱داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﭘﻮرن و ﺧﻮراﻧﺪن ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری
رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ وادار ﻧﻤﻮدن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﭼﻨﯿﻦ رواﺑﻂ ﻧﺎﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن زده اﺳﺖ .اذﯾﺖ و آزار ﺟﻨﺴﯽ داﻧﺶ
آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ،ﺗﻌﻠﻞ و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﻮﺳﺲ ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﺮق ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ رواﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﻮاﻻت ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﺮک ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ
ﺣﺮاﺳﺖ ،ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر رواﻧﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ  ۶۱داﻧﺶ آﻣﻮز را ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ؟ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺧﺒﺮ آزار و ﺗﻌﺮض و
ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ »واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ـ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ آن
ﭼﻨﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎی اﻣﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻧﯿﺰ ،ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺮوﻫﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﻮی ﻃﯿﺐ ﻣﻼزﻫﯽ ،اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ
ﻧﻮر اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ  ۱۴دﺧﺘﺮ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .وی از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﺪی
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد .ﻣﻮﻟﻮی ﻃﯿﺐ ﻣﻼزﻫﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﺧﺘﺮان آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از وی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و از وﻗﻮع ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺷﻮد.
ﺟﺎی ﺗﺎﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب زاﻫﺪان ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را در ﻣﻮرد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ـ و
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت در ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ـ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارد «:ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ 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 ﻣﺴﺌﻮل ﯾﮑﯽ از
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺳﺎﮐﻦ و ﺟﺰو ﻣﻌﺎﻧﺪان ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﺤﺼﻦ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ».
دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ دﻫﺸﺘﻨﺎک اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از زﻧﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺎوز ﮔﺮوﻫﯽ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﺮان اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،آن ﻫﺎ را ﻟﮑﻪ ﻧﻨﮕﯽ ﺑﺮ داﻣﺎن
ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ“ ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ”دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن در اﯾﺮان
از ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ واﻫﻤﻪ دارﻧﺪ .ﻣﮑﺎﻧﺴﯿﻢ ﻫﺎی“ ﺷﺮم ”و“ آﺑﺮو ”در ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺮار دادن زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان درﺟﻪ دو و ﻓﺮﻫﻨﮓ زن ﺳﺘﯿﺰ،
ﻋﺪم ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺮدان از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺪر ـ ﻣﺮدﺳﺎﻻری ،ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮐﻼن در ﻧﺤﻮه و ﻣﯿﺰان ﮔﺰارﺷﺎت

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ دارد.
ﻗﺮار دادن ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی 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 ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﻪ ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ“ ﺷﺮﻋﺎً 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 ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﺪ .اﻧﺴﺠﺎم و ﭘﺎﯾﺪاری ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در
ﮔﺮو آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺶ ﺗﺮی دارﻧﺪ ،دﻓﺎع ﻧﻤﻮده و اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻬﺮوﻧﺪان
را ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮای آراﻣﺶ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﻂ ﺻﻠﺢ

ﺳﮑﺲ و دوﻟﺖ :ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
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اﻣﯿﺪ ﺷﻤﺲ
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﺪرت و ﺳﮑﺲ ﭼﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻤﻮن ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﭼﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﻤﺪن اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺪوی
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻧﻤﻮد اﯾﻦ راﺑﻄﻪ رﻗﺎﺑﺖ و زورآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﮑﺲ ﯾﺎ اﻧﻮاع آﯾﯿﻦ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﻤﺪن
ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺳﮑﺲ را از ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد
و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای از دﻻﻟﺖ ﻫﺎ و ارزش ﻫﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ را ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ رواﺑﻂ ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯿﺎن ﻗﺪرت و
ﺳﮑﺲ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎ و ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻧﻮاع ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺖ
ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﺮوری ﻣﻮﺟﺰ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﻮﻟﻮد اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﭼﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ در اﺳﻼم و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت و ﺗﻌﺎرﺿﺎﺗﯽ ﻋﻤﯿﻖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﺪاف ،ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی وﯾﮋه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺗﻮرﯾﺘﺎرﯾﺎن ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺑﺤﺮان زده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺪرن و ارﺗﺠﺎع ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه
و اﻣﮑﺎن رﻫﺎﯾﯽ از ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ
ﮐﻨﺘﺮل ،ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻤﺸﯿﺖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ از اﺑﺘﺪای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻨﺴﯽ از
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ .در دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﺪ :زﻧﯿﻬﯽ زن ﭘﺘﯿﺨﺸﺎﯾﻪ )ازدواج ﻣﺘﻌﻬﺪ( ،ازدواج اﺑﺪاﻟﯽ ،راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ .ازدواج ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ رﺳﻢ ازدواج ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺪرﺳﺎﻻری ﺑﻮد ﮐﻪ زن را ﺟﺴﻤﺎً و روﺣﺎً ﻣﻠﮏ ﻣﺮد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ ازدواج اﺑﺪاﻟﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﺗﺪاوم ﮐﻨﺘﺮل
ﺟﻨﺴﯽ زن ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭘﺴﺮی از او ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﻮه او را ﺑﻪ ازدواج ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ در
ﻣﯽ آوردﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﯿﻮه ای در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد دﺧﺘﺮش اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و اﮔﺮ زن ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮک او زﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ او ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﭘﺴﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ وﺻﻠﺖ زاده ﻣﯽ ﺷﺪ ،از آن ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ازدواﺟﯽ را ازدواج اﺑﺪاﻟﯽ
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ و دﻟﯿﻞ آن اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ در دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ رﺳﺘﮕﺎری ﺑﻮد (۱) .ﻧﻮع ﺳﻮم از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،راﺑﻄﻪ
ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﻮه ای ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ دار ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ازدواج اﺑﺪاﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ او ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﺨﻮاﺑﻪ ای ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ و ﻫﻤﺨﻮاﺑﻪ در ﻋﻮض ﺳﮑﺲ وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺖ از او و ﮐﻮدﮐﺶ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔﺮ
اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﮑﺲ از ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ وارث اش وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه زن ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﯿﺎﺑﺪ.
در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﺎ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﮑﺲ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺠﺎزات( اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺳﮑﺲ
را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ارزش ﻣﺼﺮف در ﻧﻈﺎم ﮔﺮدش ﺳﺎده ﮐﺎﻻ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻓﺮوش )ﺳﮑﺲ( ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ )ﻣﻌﯿﺸﺖ( .ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ای ﻧﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻧﻪ وﯾﮋه آن دوران .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل راﺑﻄﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﮑﺲ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ ،ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎ و ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ

ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آداب و ﺣﺪود ﺳﮑﺲ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ ،ﻫﻤﻮاره ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻌﻞ ﺑﻪ
ﻧﻌﻞ و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در دوران اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﭘﺎرت ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺮای زﻧﺎﮐﺎری ،در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ
از اﯾﺮان رواﺑﻂ ﺧﺎرج از ازدواج ﺑﺮای زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮدار ﻧﻪ ﻣﺬﻣﻮم ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ(۲) .
اﻣﺎ آن ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﮑﺲ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ؟
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﮑﺲ در اﯾﺮان ﭘﺲ از اﺳﻼم اﻫﻤﯿﺘﯽ وﯾﮋه دارد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﮑﺲ در ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ورود اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ در اﯾﺮان ﭘﺲ از اﺳﻼم در ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داده ،آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .و دوم اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ از ﺳﺨﻦ ﺟﻨﺴﯽ را ﮐﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯿﻞ در اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽ ﻧﻬﺪ.
اﺳﻼم ،ﻣﯿﻞ و ﺳﺨﻦ ﺟﻨﺴﯽ
در اﺳﻼم ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ“ ﻗﻮه ﺑﺎه ”ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاﻧﺎن را ﻧﺼﺤﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ازدواج ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ“ روزه ﻗﻮه ی ﺑﺎه را ﻓﺮو ﮐﺎﻫﺪ” .اﮔﺮﭼﻪ در ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯿﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﻣﺮی ﺑﺎﻟﺬات ﭘﻠﯿﺪ و
ﻣﻀﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در واﻗﻊ اﺳﻼم ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ دﯾﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﮑﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﻤﺮﮐﺰ وﺳﻮاﺳﯽ اش ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ ،ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ در ﺑﺎب ﺳﮑﺲ را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ دﯾﻦ زرﺗﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود و ﺷﮑﻞ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ای
ﮐﻪ وﺻﻒ آن رﻓﺖ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﺳﻼم ﺑﻪ رﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺮوح ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺳﺨﻦ ﺟﻨﺴﯽ را در ﺑﺴﺘﺮی ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از دوﮔﺎﻧﻪ ای ﻏﺮﯾﺐ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ اﺳﻼﻣﯽ دارد .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،و در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
اﻧﺴﺎن ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺸﯿﻦ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺗﮏ ﺷﻮﻫﺮی اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ )و ﻧﻪ رﻓﺘﺎر( ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ازدواج و ﺳﮑﺲ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰار
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ داﯾﺮه وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮای اﻣﯿﺎل ﺟﻨﺴﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ داﻣﻨﻪ آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﻔﻬﻮم ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺎرغ از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻫﻢ در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮات ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﺮان ﭘﺲ از اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﻌﺎدی ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﻪ ﺻﺮﯾﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ ﺳﺨﻦ ﺟﻨﺴﯽ در اﺳﻼم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ وﺟﻪ ﺳﻠﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح وﺟﻮﻫﯽ اﯾﺠﺎﺑﯽ دارد
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ وﺟﻮه اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ.
ﺣﻠﯿﻪ اﻟﻤﺘﻘﯿﻦ از ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
«ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ در ﺷﺐ اول ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺟﻤﺎع ﮐﺮدن و از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪرى ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﺎﻟﺖ ﭘﻨﺎه وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﺮت
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﭼﻮن ﻋﺮوﺳﻰ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺷﻮد ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﮑﻦ ﺗﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺸﻮ و آن آب را از درﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ
ﻣﻨﺘﻬﺎى ﺧﺎﻧﻪ ﺑﭙﺎش…
ﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﮔﺮ ﺟﻤﺎع ﮐﻨﻰ در ﺷﺐ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ و ﻓﺮزﻧﺪى ﺑﻬﻢ رﺳﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻌﺎدت اﺳﻼم او را روزى ﺷﻮد و دﻫﺎﻧﺶ ﺧﻮﺷﺒﻮ و دﻟﺶ رﺣﯿﻢ و دﺳﺘﺶ
ﺟﻮاﻧﻤﺮد و زﺑﺎﻧﺶ از ﻏﯿﺒﺖ و ﺑﻬﺘﺎن ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﮔﺮ ﺟﻤﺎع ﮐﻨﻰ در ﺷﺐ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﻓﺮزﻧﺪى ﺑﻬﻢ رﺳﺪ ﺣﺎﮐﻤﻰ از ﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﺎ
ﻋﺎﻟﻤﻰ از ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ وﻗﺘﻰ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب در ﻣﯿﺎن آﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰدﯾﮑﻰ ﮐﻨﻰ ﺑﺎ زن ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪى ﺑﻬﻢ رﺳﺪ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺰدﯾﮏ
او… “
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
“از ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﻰ زن ﺧﻮد را ﻋﺮﯾﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﺎو ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﭼﻮﻧﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﻟﺬﺗﻰ از اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ و اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺎ ﻓﺮج زن و ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﺎزى ﮐﻨﺪ ﭼﻮﻧﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺎﮐﻰ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻐﯿﺮ اﺟﺰاى ﺑﺪن ﺧﻮد ﭼﯿﺰى دﯾﮕﺮ در
آن ﺟﺎ ﻧﮑﻨﺪ .و ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﻣﯿﺎن آب ﺟﻤﺎع ﺑﮑﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺎﮐﻰ ﻧﯿﺴﺖ»(۳) .
ﺻﺮاﺣﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد در اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﻧﺎدر اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺮاﺣﺖ و وﺳﻮاس در ﺟﺰﺋﯿﺎت وﺟﻪ
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی ﺳﮑﺲ اﺧﺘﺼﺎص دارد.
اﯾﻦ داﯾﺮه ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺨﻦ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻦ ﺻﺮاﺣﺖ و ﺟﺰﺋﯽ ﻧﮕﺮی ،دو ﺳﻮﯾﻪ اﺳﺎﺳﯽ را ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺮﻣﺴﺎری ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و اﻧﺰﺟﺎر ﻓﻄﺮی از ﺳﮑﺲ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺎرز اﺳﺖ ،اﺳﻼم ﺑﻪ وﺿﻮح ﺳﮑﺲ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﯿﻞ را اﻟﺒﺘﻪ در ﻗﻮاﻟﺐ ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .و در وﻫﻠﻪ دوم ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ روح اﺗﻮرﯾﺘﺎرﯾﺎن اﺳﻼم و رﻏﺒﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺶ

ﻫﺎی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ
ﺑﺮ ﺧﻼف روﯾﻪ ﻓﺎش و ﺻﺮﯾﺢ اﺳﻼم در ﻗﺒﺎل ﺳﺨﻦ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺨﻦ ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺟﻨﺴﯽ
از ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎی وﯾﮋه ای در ﻗﺒﺎل ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی ﺳﮑﺲ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ زداﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺪه آل ،ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺪام ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ
ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻣﯿﻞ اﺳﺖ .ﻣﺤﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﮑﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻋﻈﯿﻢ در آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻣﻄﺎﯾﺒﻪ ﮔﻮن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯿﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﻘﺪان دارد .ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﻓﻘﺪان و دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﻮدن اﺑﮋه اﺳﺖ .ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺑﮋه ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻞ را ﻣﺎدر و دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﻮدن او و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﮋه ﻫﺎی ﻣﯿﻞ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺑﮋه ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ(۴) .
ﻻﮐﺎن درﺑﺎره ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ «:ﻣﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺎﻧﺘﺰی اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ ﺻﺤﻨﻪ ﭘﺮدازی )ﻣﯿﺰاﻧﺴﻦ( ﻣﯿﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮژه
در ﺣﺎل ﻣﺤﻮ ﺷﺪن ﺑﺎ اﺑﮋه ﻣﻔﻘﻮد روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﻞ را در او اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ»(۵) .
ﻣﺤﻮ ﮐﺮدن ﺳﺨﻦ ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺳﮑﺲ و ﻓﻘﺪان ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ“ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺎﻧﺘﺰی ”ﺑﺪل
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻮران ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ ﻣﯿﻞ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﺧﺸﻮﻧﺖ
و ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ اﺳﻼﻣﯽ را ﻫﻢ ﺳﮑﺲ زداﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﺼﻮل ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻏﯿﺮﻋﺎدی ،ﺷﻮک آور و ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺳﮑﺲ در
ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺋﯽ ﻧﺪارد ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ -ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،-ﺑﺎ ﺳﮑﺲ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را داﻣﻦ زده
اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺪن ،اﻧﺪام ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،و ﻣﯿﻞ در ﻣﯿﺎن ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﯾﮏ
ﮐﺸﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻫﺮ ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ای رخ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﮏ ﺟﻨﺴﯽ .اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎر آورده ﮐﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی دروﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ دروﻧﯽ ،ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرن ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺗﻮرﯾﺘﺎرﯾﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺬﻫﺐ درﺧﻮدﻓﺮوﻣﺎﻧﺪه و ﺳﺘﺮون اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺧﻮد را در ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﻄﺒﺎق
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ و ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺑﺮای ﻣﺮاوده ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﮑﯿﻪ ای ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮی و دروﻏﯿﻦ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرن ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺳﺖ ،از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن در ﻫﺮ دو ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی ،ﮐﻮدک آزاری و ﺗﺠﺎوز ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﻀﺎد و دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای آﺷﺘﯽ دادن ﺳﻮﯾﻪ
ﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اش در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪرن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
در ﺳﺎل  ،۳۱۳۱در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان در ﻣﺎده  ،۱۴۰۱ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ۵۱
ﺳﺎل ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و  ۸۱ﺳﺎل ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .در ﺳﺎل  ،۳۵۳۱ﻣﺎده  ۳۲ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ،اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻨﯽ را ﺑﻪ
۸۱ﺳﺎل ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و  ۰۲ﺳﺎل ﺑﺮای ﭘﺴﺮان اﻓﺰاﯾﺶ داد.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﻣﺎده  ۳۲ﻟﻐﻮ و ﻣﺎده  ۱۴۰۱ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ،۰۷۳۱ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﺑﻪ  ۹ﺳﺎل ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ۵۱
ﺳﺎل ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ،۱۷۳۱ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج ﺑﻪ  ۳۱ﺳﺎل ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و  ۵۱ﺳﺎل
ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻨﻮز ﻣﺠﻠﺲ در ﮔﯿﺮ و دار ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﺮوز ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﯾﺮان ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻮدک آزاری و آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺸﮑﻞ زاﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ روح اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ:
«ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زوﺟﻪ اى ﮐﻢ ﺗﺮ از ﻧﻪ ﺳﺎل دارد وﻃﻰ او ﺑﺮاى وى ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ زوﺟﻪ داﺋﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ،و اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎم ﮔﯿﺮی
ﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﻟﻤﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﻮت و آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺗﻔﺨﯿﺬ ) (۶اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﯿﺮﺧﻮاره ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﻧﻪ ﺳﺎل او را وﻃﻰ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ
اﻓﻀﺎء ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮔﻨﺎه ﭼﯿﺰى ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﻰ ﻣﺠﺮاى ﺑﻮل و ﻣﺠﺮاى ﺣﯿﺾ او را ﯾﮑﻰ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺮای
ﺣﯿﺾ و ﻏﺎﺋﻂ او را ﯾﮑﻰ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ وﻃﻰ او ﺑﺮ وى ﺣﺮام ﻣﻰ ﺷﻮد(۷) ».

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد و ﻓﺎرغ از ﻧﺺ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز و ﻣﻨﺰﺟﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮدک آزاری اﺳﺖ ،ﻧﻔﺲ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از
ﭘﯿﮕﺮدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﻮدک آزاری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺣﮑﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻮاط ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
«اﮔﺮ ﮐﺴﻰ ﻣﺬﮐﺮى را وﻃﻰ ﮐﻨﺪ و در او دﺧﻮل ﮐﻨﺪ ﻗﺘﻞ او و ﻗﺘﻞ ﻣﻔﻌﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ و
ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ … ،و اﮔﺮ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻔﻌﻮل ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ دﺧﻮل ﻓﺎﻋﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻣﻔﻌﻮل ﺗﺎدﯾﺐ ﻣﻰ ﮔﺮدد ،و
اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﮐﻮدک ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ دوﺗﺎدﯾﺐ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ، …،و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻐﻰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻟﻎ اﻋﺪام و ﮐﻮدک ﺗﺎدﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد(۸) ».
در اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح ﮐﻮدک را ﻣﻘﺼﺮ و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﻮدک از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺣﻖ ﺗﻤﯿﯿﺰ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻗﺒﺎل ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻤﯿﯿﺰ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا ﺣﮑﻢ او ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﺎﻟﻎ
اﺳﺖ )وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮای دادﮔﺎه ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﻮه ﺗﻤﯿﯿﺰ و ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ( .و اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﭼﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻪ ﺻﺎﺣﺐ
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺗﺠﺎوز ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻫﺮاس ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ از ﮔﺰارش ﻣﻮارد ﮐﻮدک آزاری ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺗﺠﺎوز دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دﺧﻮل ﻣﺤﻮری در ﻧﻈﺎم
ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼﻣﯽ )ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ( ،ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎﺣﺶ در ﺳﻄﺢ ﻣﺠﺎزات در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﺟﻮد اﯾﻦ اﺣﮑﺎم از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﻣﻀﺤﮏ را ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﺮان و در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺗﺮ ﺑﺮای اﯾﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ .در ﺣﯿﻄﻪ ﺳﺨﻦ و
آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز ﺗﺮ و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺶ ﺗﺮی ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﮑﺲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺼﺎوت ﻫﺮ ﺳﺨﻨﯽ از ﺳﮑﺲ را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﺎره ای ﻧﺪارد ﺟﺰ آن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ در اﺟﺮای اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﻌﻠﻞ ﮐﻨﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ دو ﺷﻘﻪ ﮔﯽ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮ دو ﺳﻮی ﻣﻨﺎزﻋﻪ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .در ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺗﻮﺣﺸﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ای از ﺣﮑﻮﻣﺖ
داری ﻣﺪرن اﺳﺖ ،و در ﭼﺸﻢ اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺷﺒﻪ ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺬار در دﯾﻦ.
اﻣﺎ رﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ و
ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﺖ .ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻫﺎ ،ﻣﺪارس ،ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﺎر و در ﻫﺮ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ و ﺗﻤﮑﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز
اداره اﻣﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﮑﺲ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﺳﮑﺲ در اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺴﻠﯿﻢ
و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺰو اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﺶ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎراﺗﺶ را از او ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم
داراﯾﯽ اش را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﻨﺪ .درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﮑﺲ در اﯾﺮانِ ﭘﺲ از  ،۷۵از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
در آن ﺳﻮی وﺿﻌﯿﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ در آن اﻣﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺧﻮدآﻣﻮز ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻓﻮران ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ ﻣﯿﻞ ،ﻫﻢ ﭼﻮن ﺳﻮدوم و
ﮔﻮﻣﻮرا در ﻗﻠﺐ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﯽ زﯾﺪ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه دوران“ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ”) (۹اﻟﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ در
ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه اﯾﺮان ،ﺳﮑﺲ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﮕﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ،ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻓﺮاﻃﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﯿﻞ و
ﺳﮑﺲ در ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺷﮑﺎرا در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان وﯾﮋه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ
ﮐﻢ وزﻧﯽ و ﺑﯿﺶ وزﻧﯽ ،ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﻓﻮرﻣﺎﺳﯿﻮن ﭼﻬﺮه ﯾﺎ اﻧﺪام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدی ﻫﻢ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﮑﺲ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ
ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧﺪارد.
ﻓﻘﺮ و ﻓﻘﺪان و رﯾﺎﺿﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﺳﮑﺲ راﯾﺞ در ﺳﺪه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻫﻢ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎزار
ﺳﯿﺎه ﺳﮑﺲ در اﯾﺮان ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه دﯾﮕﺮی ﺳﺮﺷﺎر از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻗﺴﺎوت اﺳﺖ و ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ از ﻫﺰاران ﻣﺎﺟﺮاﯾﺶ از
ﭘﺮده ﺑﯿﺮون ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﻬﺖ و ﻣﺎﺗﻢ ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮد.
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ﻗﺮار دادن آﻟﺖ در ﻣﯿﺎن ﭘﺎﻫﺎ و اﻟﺘﺬاذ ﺑﺪون دﺧﻞ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،روح اﻟﻠﻪ ،ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ،ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم ،ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ۲۱
ﻫﻤﺎن ،ﮔﻔﺘﺎر در ﻟﻮاﺣﻖ ،ﻓﺼﻞ دوم در ﻟﻮاط و ﺳﺤﻖ و ﻗﯿﺎده
دوران ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﻟﮑﻞ در آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۰۲۹۱ﺗﺎ  ٫۳۳۹۱در اﯾﻦ دوران ،ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﺣﺪود ﺷﺼﺖ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ از زﻣﺎن
ﭘﯿﺶ از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و ﭘﺲ از آن ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻮد.

ﺧﻂ ﺻﻠﺢ ﻣﻨﺒﻊ:

!ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻢﻣﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﮑﺲ ﻣﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ

ﭘﺪری ﻣﺠﺮد ﺑﻮدم ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره ازدواج ﮐﺮدم .ﭼﻪ ﺣﻤﺎﻗﺘﯽ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﺸﺪار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮدم.
ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ او ﻣﺮا ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ازدواﺟﻤﺎن ،زﻧﺪﮔﯽام ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻮس ﺷﺪ.
زﻧﻢ از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد.
در درﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮا ﻣﯽزد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻮی ﺻﻮرﺗﻢ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرم؛ ﭼﻮن او داﺋﻤﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺪی ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﺮا وادار ﺑﻪ ﺳﮑﺲ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوم ﭼﻮن رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺮک ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﺑﻮد.
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﻣﺎدرم را در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮕﺬارم اﻣﺎ او ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻔﺖ «:ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ او ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮ اﯾﻨﻄﻮر
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ؟ »اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﻤﺴﺮم ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮود .ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺼﺮ
اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻔﺘﻢ واﻗﻌﺎ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮم آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﺸﺎوری ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ از دﺳﺖ دادن ﮐﺎر ﭘﯿﺸﺶ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﻣﺎﺟﺮا را ﮔﻔﺘﻢ .آن زﻣﺎن ﻫﯿﭻ دوﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﯽﻋﺮﺿﮕﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻢ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﻬﻤﯿﺪم
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮدم و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻫﺪف ﻣﯽداد .ﻋﺸﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ اﻣﺎ ﺗﺮدﯾﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﻫﺮﮔﺰ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺖ .از آن وﻗﺖ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ زﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد
ﻫﻤﺴﺮم از ﻣﻦ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪ و رﻓﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ او ﻫﻤﺎن دوران ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎی دﯾﮕﺮی راﺑﻄﻪ داﺷﺖ و ارزﺷﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮد .او ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮد اﻣﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد .ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دوران زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﻮد.
ﭼﻄﻮر ﻗﻮیﺗﺮ ﺷﺪم
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮدم ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﻮدم .ﻣﺸﺎورم ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮم آزار را ﺑﻔﻬﻤﻢ.
او ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﻐﺖ « ﺗﺠﺎوز »را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد و ﻣﻦ ﺗﺎزه ﻓﻬﻤﯿﺪم آﻧﭽﻪ در اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﭼﻪ ﺑﻮد .ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ

اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم.
ﻣﻦ در ﺧﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدم و ﻫﯿﭻ واژهای ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و وﺣﺸﺖ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ « درﮐﺘﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ» .وﻗﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﻗﺮار دارﯾﺪ اﻓﮑﺎر ﻣﻐﺸﻮش زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺘﺎن ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ زﯾﺎدی ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ وﮐﻼ و ﻏﯿﺮه
دارﯾﺪ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ و
ﻋﺸﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽdvrcv :

اﺳﺖ »ﯾﻮﺗﯿﻮب« وﻗﺘﯽ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ،ﺳﻬﻢ زﻧﺎن از ﺣﻀﻮر در
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ﻓﺮﻧﺎز ﺳﯿﻔﯽ

ﻧﺘﯿﺠﻪی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺎزه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻦآوری ،رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وﯾﺪﺋﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺠﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻧﻈﺮاﺗﯽ روﺑﺮوﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﯽرﺑﻂ ﺑﻪ وﯾﺪﺋﻮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺖزده .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪی اﺳﺖ از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی.

«ﭼﻪ زن زﺷﺘﯽ! آﻧﻘﺪر زﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎرم».
«ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎﯾﺖ زل زده ﺑﻮدم…ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺐﻫﺎﯾﺖ زل زده ﺑﻮدم».
«ﺑﺮﮔﺮد ﺑﺮو آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ درﺳﺖ ﮐﻦ».
اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻈﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در« ﯾﻮﺗﯿﻮب »زﯾﺮ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی زﻧﺎن ردﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ،
ﻓﻦآوری ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و رﯾﺎﺿﯿﺎت وﯾﺪﺋﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺪام در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺاﻧﺪ .اﯾﻨﻮآﮐﺎ آﻣﺎراﺳﮑﺎرا ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ وﯾﻞ ﮔﺮﻧﺖ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺎزهای ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪی
«» Public Understanding of Scienceﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻈﺮ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﯾﻮﺗﯿﻮب زﻧﺎن
را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻦآوری و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ
ﻣﺘﺨﺼﺺاﻧﺪ.
ﭘﮋوﻫﺶ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی« ﯾﻮﺗﯿﻮب »ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻋﻠﻤﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺟﻨﺴﯿﺖزده ،آﻟﻮده ﺑﻪ
ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﻤﺴﺨﺮ و اﯾﻦﺟﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ« ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻠﻔﺖ »داﺷﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان دو ﮐﻠﻤﻪ ﺣﺮف ﺣﺴﺎب زد و آﻣﻮزش داد.
اﯾﻦ دو ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﻈﺮﻫﺎ را در  ۶ﮔﺮوه دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدﻧﺪ :ﻣﺜﺒﺖ ،ﻣﻨﻔﯽ )ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎدی( ،ﺟﻨﺴﯽ ،ﺟﻨﺴﯿﺖزده ،درﺑﺎرهی ﻇﺎﻫﺮ ،ﺧﻨﺜﯽ ﯾﺎ ﺑﺤﺚِ

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع وﯾﺪﺋﻮ.
اﯾﻨﻮآﮐﺎ آﻣﺎراﺳﮑﺎرا ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﻈﺮاتِ ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﻮﻫﯿﻦ و ادﺑﯿﺎتِ
ﺟﻨﺴﯿﺖزده و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽرﺑﻂ ﺑﻪ وﯾﺪﺋﻮی زﻧﺎن ﻓﺮاوان ﺑﻮد .اﯾﻦ دو ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ۴۱درﺻﺪ ﻧﻈﺮات زﯾﺮ
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی زﻧﺎنِ ﺳﺎزﻧﺪهی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻦآوری ،اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ۶
درﺻﺪِ ﻧﻈﺮات اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ زﻧﺎن ،ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻈﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎرهی رﯾﺨﺖ و ﻗﯿﺎﻓﻪی ﺧﻮد
ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ .دﺳﺖﮐﻢ  ۵.۴درﺻﺪ ﻧﻈﺮات زﯾﺮ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی آنﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً درﺑﺎرهی ﻗﯿﺎﻓﻪ و اﻧﺪام و ﻟﺒﺎس آنﻫﺎﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدان
ﺗﻨﻬﺎ  ۴.۱درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺳﻪ درﺻﺪ ﻧﻈﺮات وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی زﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﯾﺎ ﻣﺼﺪاق ﺟﻨﺴﯿﺖزدﮔﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﭼﻬﺎرم درﺻﺪ اﺳﺖ.
آﻣﺎراﺳﮑﺎرا و ﮔﺮﻧﺖ در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺷﺪﻧﺪ :ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻓﻦآوری زﻧﺎن در« ﯾﻮﺗﯿﻮب»
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎراﺳﮑﺎرا ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﭼﻨﺪان ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﻤﺎر
اﻧﺪﮐﯽ از زﻧﺎنِ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ در ﯾﻮﺗﯿﻮب راه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .ﻓﻀﺎ ﭼﻨﺎن ﺟﻨﺴﯿﺖزده و ﺑﯽرﺣﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن،
ﻋﻄﺎی اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ ﻟﻘﺎﯾﺶ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﻫﺮ روز در ﻣﻌﺮض ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼت و ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻤﺴﺨﺮی ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ در وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی« ﺗﺪﺗﺎک »ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ
ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴۱۰۲درﺑﺎرهی وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی« ﺗﺪ ﺗﺎک »اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .در
آنﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۱درﺻﺪ ﻧﻈﺮات زﯾﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی« ﺗﺪ ﺗﺎک »زﻧﺎن ،ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻧﺪارد و ﺻﺮﻓﺎً درﺑﺎرهی
ﻇﺎﻫﺮ و اﻧﺪام زنِ ﺳﺨﻨﺮان اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی« ﺗﺪ ﺗﺎک »زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐ« اﺣﺴﺎﺳﯽ »ﻣﯽﺧﻮرد و در ﻣﺠﻤﻮع
ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﻈﺮ – ﭼﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﭼﻪ ﻣﻨﻔﯽ -زﯾﺮ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی زﻧﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﯿﻮ(  (Pewدرﺑﺎرهی آزار ﻣﺠﺎزی ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ۷۱۰۲ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان زن،
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺮد در ﻣﻌﺮض« آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖزدهی آﻧﻼﯾﻦ »ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ  ۱۲درﺻﺪ زﻧﺎن  ۸۱ﺗﺎ ۹۲
ﺳﺎل در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ ،روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدان در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽِ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۹درﺻﺪ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﯿﻦ  ۳۵درﺻﺪ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏﺑﺎر ﻓﺮدی ﻋﮑﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺟﻨﺴﯽ را ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮای آنﻫﺎ
ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ :آزار آﻧﻼﯾﻦ ،اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ
آزار و اذﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﺪﯾﺪهای ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮان و درﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
«ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ »در ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۷۱۰۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آزار و اذﯾﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺷﻤﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از
زﻧﺎن را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ ،اﺿﻄﺮاب ،اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و از دﺳﺖ دادن اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
«ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ »ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪی اﯾﻦ ﮔﺰارش ،از ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ« » IPSOSﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ زﻧﺎن  ۸۱ﺗﺎ  ۵۵ﺳﺎﻟﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،داﻧﻤﺎرک ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﺳﻮﺋﺪ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ درﺑﺎرهی ﺗﺠﺮﺑﻪﺷﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ
درﺻﺪ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی آزار و اذﯾﺖ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دارﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،زﻧﺎنِ آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۳۳درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎنِ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ درﺻﺪ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏﺑﺎر اﯾﻦ آزارﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ آنﻫﺎ در ﺟﻬﺎن
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺧﻄﺮ روﺑﺮو اﺳﺖ .ازﻣﯿﻨﻪ ﻫﺮودﯾﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ« ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ »در ﺣﻮزهی ﻓﻦآوری و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد «:اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﻤﻮم ﺑﺎﺷﺪ .زنﺳﺘﯿﺰی ،ﺟﻨﺴﯿﺖزدﮔﯽ و آزار ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ آزارﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ رود و ﭼﻄﻮر
ﺣﺲ اﻣﻨﯿﺖ آنﻫﺎ را در ﺑﯿﺮون از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ».
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ۳۶درﺻﺪ زﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی آزار و اذﯾﺖ و ﺗﻤﺴﺨﺮﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﻮاب آنﻫﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ۵۵ ،
درﺻﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪی ﻋﺼﺒﯽ ﯾﺎ اﺿﻄﺮاب روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ۶۵ ،درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ آنﻫﺎ ﺑﺮای اﻣﻮر روزﻣﺮه ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ ۱۶ ،درﺻﺪ
اﺑﺮاز ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ آنﻫﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﺑﺎورﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﺷﺎن را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و  ۶۷درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ روﯾﻪی
اﺳﺘﻔﺎدهی ﺧﻮد از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اذﯾﺖﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ .در ﺗﺤﻘﯿﻖ« ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ »۶۴درﺻﺪ زﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
آزار و اذﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖزده ﺑﻮد.

در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﭼﻨﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺴﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ،زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را از وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺗﻮﺋﯿﺘﺮی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﮑﺴﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺣﯿﻮان و ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﮑﺴﯽ از ﺧﻮد در ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و آرام آرام اﻧﮕﺎر ﻣﯿﺪان را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
زن ﺟﻮان  ۶۲ﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ذﮐﺮ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﭘﯿﻮ ) (Pewﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد «:ﻫﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻧﻈﺮی و
ﻋﻘﯿﺪهای دارد ،ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮداﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺸﺖ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻗﺎﯾﻢ ﺷﺪه و ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺎن را آزار ﺑﺪﻫﻨﺪ و آﺳﯿﺐ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .آزارﮔﺮان آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ،ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪی ﺿﻌﻒ ،اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﻋﯿﺒﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﻣﺜﻞ ﭼﮑﺶ
ﻣﺪام و ﻣﺪام ﺑﺮ ﺳﺮت ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ».
ﻣﻨﺒﻊ :آﺳﻮ

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺮد ﮐﻪ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻮر آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
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از آدمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮایﺗﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ راز ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺮی را ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﮑﻮت ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﮐﺎﺑﻮسﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ،از ﻧﮕﺎهﻫﺎی زﺟﺮآور و
از اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻔﺮﺷﺎن .آنﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪدار ﺷﺪن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﮑﻪ
ﺳﯿﺎه
آن ﺣﺎدﺛﻪ را از ذﻫﻦﺷﺎن ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺟﻮان در ﻣﺪرﺳﻪای در ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮج ﺳﻬﻤﮕﯿﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﮑﺎر و آرزوﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺪران و
ﻣﺎدران داﻧﺶآﻣﻮز را ﻏﺮق ﮐﺮد .ﺧﺒﺮ ﺗﻠﺦ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور ﺑﻮد؛ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎﻇﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺧﻮد را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد؟!
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه و روحآزار ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮ ﺷﺪ از ﺳﯿﻞ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان درﺑﺎره آزار و
اذﯾﺖ و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺴﺮ در ﻣﻘﺎﻃﻊ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻴﺰ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﻠﺦ ﺧﻮد در ﺳﺎلﻫﺎی
دورﺷﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی دردﻧﺎک و ﺗﻠﺦ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ از ﺗﻌﺮﺿﯽ ﮐﻪ در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﺷﺪه ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .دو ﻧﻔﺮﺷﺎن ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ در ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺣﻀﻮری ﮔﭙﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل از ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮری ﺻﺮف
ﻧﻈﺮ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪن ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن از ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽ واﻗﻌﯽ آﻧﺎن ﺧﻮدداری ﮐﺮدهاﯾﻢ.
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ از ذﻫﻨﻢ ﭘﺎک ﻧﻤﯽﺷﻮد
«ﺳﻌﯿﺪ »را در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺻﺮه رﯾﻞﻫﺎی آﻫﻦ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺟﻮاﻧﯽ  34ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﺪ و ﻫﯿﮑﻠﯽ درﺷﺖ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ورزش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﭗ زدن ،از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺮک ﻣﻮﺗﻮرش ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ را
ﻧﺸﺎﻧﻢ دﻫﺪ .او ﻣﺮا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺴﺮاﻧﻪای ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪﻧﺶ ﭼﻬﺮهاش ﺑﺮ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪای ﺳﮑﻮﺗﺶ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و
ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ« :آﻗﺎ اﯾﻦ ﺧﺮاب ﺷﺪه رو ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ را ﺳﯿﺎه ﮐﺮد .از ﺳﺎل اول دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدم؛ دﻟﯿﻠﺶ ﻫﻢ ﻧﺎﻇﻢ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ داﻧﺶآﻣﻮز را ﺷﻨﯿﺪم ،ﯾﺎد ﺧﻮدم اﻓﺘﺎدم .در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ را ﺧﻮاﻧﺪم ،ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﮔﺮﯾﻪام ﮔﺮﻓﺖ.
زﻧﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؛ روﻳﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق  20 – 19ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﺮ ﺧﻮدم ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﺎﻇﻢ ﻧﺎﻣﺮد ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺖ؟ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﺴﯽ آدم را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮ ﻛﺴﻲ آﻣﺪه ،ﺷﺎﯾﺪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ آن ﺷﺨﺺ دﻟﺪاری ﺑﺪﻫﺪ وﻟﯽ ﭘﺸﺘﺶ ﺑﻪ او ﻫﺰار اﻧﮓ ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ ﻓﻼن

و ﺑﯿﺴﺎر ﺑﻮده».
از او ﻣﻲﭘﺮﺳﻢ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯽ اﯾﻦ راز را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﮕﻮﻳﯽ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
«راﺳﺘﺶ ﭘﯿﺶ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ و در روزﻧﺎﻣﻪﺗﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺪرﻫﺎ و ﻣﺎدرﻫﺎ ﺣﻮاسﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎيﺷﺎن
ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪای ﻧﮑﺮده ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺑﺎزرس ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺎﺟﺮا را ﺷﺮح دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
«ﺳﺎل اول دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎﻇﻤﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎی … ﮐﻪ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺖ ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻪاﺳﺘﮑﺎﻧﯽ .ﺑﭽﻪﻫﺎ از او ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .دﺳﺘﺶ ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﻣﯽزد ،ﯾﮑﯽ از او ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ ﻫﻢ از دﯾﻮار .ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻼس ﺷﻠﻮغ ﮐﺮدهﺑﻮدم ،ﻣﻌﻠﻢ از ﮐﻼس ﺑﯿﺮوﻧﻢ اﻧﺪاﺧﺖ .از
ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺪ ﻧﺎﻇﻢ ﻣﻦ را ﺗﻮی راﻫﺮو دﯾﺪ و ﺻﺪاﻳﻢ ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا از ﮐﻼس اﺧﺮاج ﺷﺪهام .ﻣﻦ ﻫﻢ از ﺗﺮس ،دروغ ﮔﻔﺘﻢ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎﺟﺮا را از
ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮد دﻓﺘﺮ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺪرم زﻧﮓ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻴﺎﻳﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﺧﺮاﺟﻢ ﮐﻨﺪ .ﭘﺪر
ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﺶ ﻫﻢ زﯾﺎد ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽآﻣﺪ،ﺪﺳﺘﻢ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوم .ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ
اﻓﺘﺎدم و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪﻣﺎن زﻧﮓ ﻧﺰﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻃﻲ دارد؛ ﻣﻦ را ﺑﻪ زﻳﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﺮد و…».
ﺳﻌﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎی داﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺻﻮرﺗﺶ از اﺷﮏ ﺧﯿﺲ .اﻧﮕﺎر آن ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی زﺟﺮآور ﺑﺮای ﻫﺰارﻣﯿﻦﺑﺎر
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ .او ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﯽ آرامﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اداﻣﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ« :ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از
ﺑﭽﻪﻫﺎ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎﻇﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و روز ﺑﻌﺪ در ﮐﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی… ،ﺳﻌﯿﺪ را ﺑﺮده زﯾﺮزﻣﯿﻦ و … آﺑﺮوﯾﻢ را ﺑﺮدﻧﺪ و
ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪم ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﮔﺮدم و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدم».
از او ﻣﻲﭘﺮﺳﻢ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎﻳﺖ ﻧﮕﻔﺘﯽ؛ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
«ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﭘﺪرم ﭼﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ؟ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮی ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻦ ﺑﻼ ﺳﺮم آﻣﺪه؟ اﮔﻪ ﭘﺪرم ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻮی ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﺎ
اﮔﺮ ﭘﺴﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮش ﺑﯿﺎﻳﺪ ،آﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﯽرود .ﻣﻦ از ﺗﺮس ﺑﯽآﺑﺮو ﺷﺪن ﭘﺪرم ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی
ﻧﮕﻔﺘﻢ .اﯾﻦ راز را ﺣﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ آدمﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽام ﻫﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.
از او ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق و ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه و ﭼﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ«:ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺗﻮی ﺧﯿﺎﻃﯽ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم .ﺧﯿﻠﯽ اﻓﺴﺮده ﺑﻮدم و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺪﻧﻢ از ﺗﺮس ﺧﯿﺲ ﻋﺮق ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ روﺑﻮﺳﯽ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺖ ﭘﻠﯿﺪی ﺗﻮی ذﻫﻨﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ  15ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ازدواج ﮐﺮدم
وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪت وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎی دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻢ را ﻣﯽدﯾﺪم ،ﭘﯿﺶ ﺧﻮدم ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ درﺑﺎره ﻣﻦ ﭼﻪ ﻓﮑﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﻣﻦ آدم ﻫﺮزهای ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮدم رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ زﯾﺮزﻣﯿﻦ؟ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل آزارم داده و ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ دو
ﺳﺎﻟﻪای دارم ،ﺑﺎز ﻫﻢ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶﮐﻨﻢ».
ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ از ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮدم ﻫﻢ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم
«ﻣﺤﺴﻦ »را در ﻣﻐﺎزهاش در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺟﻮان  30ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﭘﺮﮐﻼﻏﯽ و ﻗﺪ و ﻗﻮارهای ﺑﻠﻨﺪ و ﻻﻏﺮ .ﺟﻮان ﺧﻮشﺑﺮﺧﻮرد
و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮﺧﯽ اﺳﺖ .او ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﭼﻨﺪ داﻧﺶآﻣﻮز ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ راز زﻧﺪﮔﯽاش را ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش ﺳﺒﮏ ﺷﻮد ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ.
او ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ  15ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮاﯾﺶ رخ داده،ﺸﻚ دارد؛ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ و ﺣﺮﻓﺶ را ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﻪ او
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﻓﺘﺎده وﻟﯽ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ درک ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزاردﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ او را آزار ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ« :ﺳﺎل دوم
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎﻳﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﺑﺮای ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ زﻧﮓ ﻣﯽزدﯾﻢ و ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ
از دوﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺳﺘﻢ ﮐﯿﻮان از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺷﮑﺎل درس
رﯾﺎﺿﯽ .رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮب ﺑﻮد و ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم .ﭘﯿﺶ ﺧﻮدمﮔﻔﺘﻢ ﮐﯿﻮان روزی ﺑﺮادر زﻧﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ راﺑﻄﻪام از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ او ﺧﻮب
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮﻇﻬﺮ رﻓﺘﯿﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﯿﻮان .ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﻫﺮم ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺑﻪ او زﻧﮓ
ﻣﯽزﻧﯽ؟ زﯾﺮﺑﺎر ﻧﺮﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ داری اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﯽ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ رو آورد و ﻧﺸﺎﻧﻢ داد ،ﺑﺎ دو ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ از ﻗﺒﻞ
ﺑﺎﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و …  .ﮐﯿﻮان ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد راﺑﻄﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮش راﺑﻄﻪ ﺟﺪی ﺑﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺗﻌﺮض ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮس دﯾﮕﺮی دﺳﺖ درازی ﮐﻨﺪ ،ﻣﺠﺎزاﺗﺶ اﯾﻦ

اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺮش را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻢ ﻧﺪﯾﺪهﺑﻮدم».
ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺮش را ﻣﯽاﻧﺪازد ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻋﺮق ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﯿﮕﺎری روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﮏﻫﺎی ﻣﺤﮑﻤﻲ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ
دﻗﯿﻘﻪ ﺳﮑﻮت اداﻣﻪ ﺣﺮﻓﺶ را ﻣﯽﮔﯿﺮد«:ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﺑﮕﻮﻳﻢ وﻟﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪم؛ از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺪر ﯾﺎ
ﻣﺎدرم از ﮐﯿﻮان ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ او ﻫﻢ آﺑﺮوﯾﻢ را ﺗﻮی ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺤﻞ ﺑﺒﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ او و دو ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﺮض
ﮐﯿﻮان ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮی ﻣﺪرﺳﻪ آﺑﺮوﻳﻢ را ﺑﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮدم ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻼش ﮐﺮدم و ﺑﻪ دروغ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺎ
ﻣﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﺪرﺳﻪام را ﻋﻮض ﮐﺮدم وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻠﮏ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺨﺮهام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﮕﺎهﻫﺎی
ﺑﭽﻪﻫﺎ آزارم ﻣﯽداد و ﭘﯿﺶ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮم آﻣﺪه و از ﻣﻦ ﺧﻮشﺷﺎن
ﻧﻤﯽآﻳﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺧﺪﻣﺖ رﻓﺘﻢ ،ﺷﺐﻫﺎ ﺗﻮی آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪم ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪم .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮس از اﯾﻦ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ﺧﻔﺘﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺮض ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﻤﺮاﻫﻢ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ازدواج ﮐﺮدم ،از ﻣﺤﻠﻪﻣﺎن ﮐﻮچ ﮐﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ.
دﯾﮕﺮ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﺑﻪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮوم .ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﻫﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺪ .ﻧﻤﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺮای
ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺳﺒﮏ ﺑﺸﻮی .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﮔﺮ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدرم ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺎد .آﯾﺎ آنﻫﺎ دﻟﺪاریام
ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﻦ را ﭘﯿﺶ روانﺷﻨﺎس ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻃﺮدم ﻣﯽﮐﺮدن و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺣﻘﺎرت ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟»
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽام را ﺗﺒﺎه ﮐﺮد
از ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺻﺪای ﮔﺮﻣﯽ دارد .ﺧﻮدش را« ﺳﯿﺎﻣﮏ »و  27ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻫﻢ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺗﻠﺨﯽ دارد .دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر
ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮود .ﺳﯿﺎﻣﮏ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺑﺮای
ﻣﻼﻗﺎت را ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪن ﻫﻮﯾﺘﺶ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮم دارد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﺎه و ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪاش را ﺑﺎ او ﻣﺮور
ﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻮﻧﮏ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼح ﺗﻬﺮان ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪاﺳﺖ .ﭘﺪرش راﻧﻨﺪه ﺗﺮﯾﻠﺮ
ﺑﻮده و ﻣﺎدرش ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪدار .ﯾﮏ ﺑﺮادر و ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﺧﻮدش ﻫﻢ دارد.
او از ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :ﭘﺪرم ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﺎل را ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد .ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﺮﯾﻠﯽ ﺗﻮی ﺟﺎدهﻫﺎ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ آن ﺷﻬﺮ ﺑﺎر ﻣﯽﺑﺮد .راﺳﺘﺶ
ﻣﺎدرم ﻫﻢ از ﭘﺲ ﻣﻦ و ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮم ﺑﺮﻧﻤﯽآﻣﺪ 15 – 14 .ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد و ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم .ﺗﻮی ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی از
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﺒﺘﺬل ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺧﺐ اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮی ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻣﺎ ﺗﻬﯿﺞﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﻮي
اﯾﻦ ﺳﻦ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎ ﮔﻔﺖ ﺗﻮی ﺧﻮﻧﺸﻮن ﻓﯿﻠﻢ ﺻﺤﻨﻪدار دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن رﻓﺘﻢ و ﻓﻴﻠﻢ را دﻳﺪﻳﻢ.
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻣﯽدﯾﺪم .ﺳﺮم داغ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﻮدم را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻢ .دوﺳﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﮐﺎرﻫﺎی
آدمﻫﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﻢ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ.
او ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺮض ﮐﺮد و از ﻓﺮداﻳﺶ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﻧﺮوم ،آﺑﺮوﻳﻢ را ﺗﻮی ﻣﺤﻞ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺑﺮد .او از ﻣﻦ آﺗﻮ داﺷﺖ و ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﺜﯿﻔﺶ ﺗﻦ ﺑﺪﻫﻢ .ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش ﺗﻦ ﺑﺪﻫﻢ .او ﻫﯿﮑﻠﺶ از ﻣﻦ درﺷﺖﺗﺮ ﺑﻮد و زورش ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ.
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﻫﺎش ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻢ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ آن ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ.
ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر ﭼﻬﺎرم ازﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮوم ﺑﺎ ﺧﻮدم ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺮدم .ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻢ .ﺑﺎﻫﻢ دﻋﻮا ﮐﺮدﯾﻢ
و ﻣﻦ ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ ﺑﺎزوﻳﺶ زدم و از آن روز دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺮﻓﺘﻢ .او ﻫﻢ ﺟﺮات ﻧﮑﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ ﯾﺎ ازﻣﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﭘﺪرم از
ﺳﻔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوم ﺑﻪ دروغ ﮔﻔﺘﻢ دوﺳﺖ ﻧﺪارم درس ﺑﺨﻮاﻧﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ درﺳﻢ را اداﻣﻪ
ﺑﺪﻫﻢ وﻣﻬﻨﺪس ﺷﻮم ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﺎزی ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺨﺶ اداری ﻓﻼن اداره ﺷﻮم.
وﻗﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﺪاﻧﻢ ﺧﻠﻮت ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ ﭼﺮا ﻫﻤﺎن ﺑﺎر اوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻦ ﺗﻌﺮض ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ .اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﺎر دوم و
ﺳﻮﻣﯽ درﮐﺎر ﻧﺒﻮد و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯽﺷﺪم ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﺗﻌﺮض و آزار و اذﯾﺖ ﺑﭽﻪای را ﻣﯽﺷﻨﻮم ،ﯾﺎد
ﺧﻮدم و ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن روزﻫﺎ داﺷﺘﻢ ،ﻣﯽاﻓﺘﻢ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻫﯿﭻوﻗﺖ از ذﻫﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﺎک ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﺎ
آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ آدم ﻫﺴﺖ».
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺤﺖ آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺖ و ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد .درک اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ
زﺧﻤﻲ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﺮ ﮐﻨﯽ و ﻧﺘﻮاﻧﯽ ﻣﺮﻫﻤﯽ روی آن ﺑﮕﺬاری ،آﻧﭽﻨﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻗﻠﺐ آدم ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﯾﮏ
اﺷﺘﺒﺎه ،ﯾﮏ ﻏﻔﻠﺖ ﯾﺎ ﺗﺮس از ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .آدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ رویﺷﺎن را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
در ﻣﺬﻣﺖ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری

ﻣﻨﺼﻮره ﻣﻮﺳﻮی /ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺧﺎص ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻧﯿﺴﺖ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
ﺧﺸﻮﻧﺖ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و آزارﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ و رواﻧﯽ ﺗﻌﺎدل ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ،ﻫﻮل و وﺣﺸﺖ ،اﺿﻄﺮاب و دﻟﻬﺮه و
اﺣﺴﺎس ﻋﻤﯿﻘﯽ از ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ وﺟﺴﺖوﺟﻮی راﻫﮑﺎرﻫﺎی دﻗﯿﻖ و
ﻇﺮﯾﻒ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ رﯾﺸﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ آن از زواﯾﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻔﺎوتﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮآﻧﻢ ﺳﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﻬﻢ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺪارس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻪ اﺧﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ دو
ﺗﻬﺮان ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮم؛
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ و از ﻃﺮف ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ دارای ﻗﺪرت ﺑﺪﻧﯽ ،ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻓﺮادی ﺑﯽﻗﺪرت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ .رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯽ ﺟﺰو ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ آن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ )ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻧﯿﺰ اﻧﻮاﻋﯽ دارد( در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا آﺛﺎر ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺘﯽ ﻧﺪارد و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪن آن و ﺗﺎﺑﻮ ﺑﻮدن )ﺑﻪ
وﯾﮋه در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ( اﻓﺸﺎی آن را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،آزارﮔﺮان ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﺷﺪﯾﺪی از ﮔﻨﺎه و ﻧﺎاﻣﻨﯽ رواﻧﯽ در
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن،ﺂنﻫﺎ را ﻃﻌﻤﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺎم ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﻣﺪارس ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻧﻮاع ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎ ،اﺟﺒﺎرﻫﺎ و اﻟﺰامﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺛﺎﺑﺖ و
ﺑﯽوﻗﻔﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺎت داﻧﺶآﻣﻮزان را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﻘﯿﺎد و اﻃﺎﻋﺖﭘﺬﯾﺮی را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮی ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺪﻧﯽ« ﻣﻄﯿﻊ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار »اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﮕﺬارد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ« ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ »و« ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدن »را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ،ﺗﻄﻤﯿﻊﻫﺎ و … وادار ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﻪ آﻣﻮزشﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ آﮔﺎه ﺳﺎزی درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﺎ« ﻫﻨﺠﺎری
ﮐﺮدن »اﯾﻦ رازﻫﺎی ﻣﮕﻮ ،رﻓﺘﺎری را« درﺳﺖ »و« ﺑﻬﻨﺠﺎر »ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﻏﻠﻂ» «،ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ »و« آﺳﯿﺐ زﻧﻨﺪه »اﺳﺖ و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را وادار ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻣﯽﻛﻨﺪ.
ﺿﺮوری ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﺸﺪن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی آﺳﯿﺐ اﻳﻦ ﻗﺸﺮ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .اﮔﺮﭼﻪ
ﻣﺎده  2ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺼﻮب  1381در اﯾﺮان ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و آزار ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺴﻤﯽ،
روﺣﯽ ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺷﻮد و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و روانﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد ،ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دادﺧﻮاﻫﯽﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ،روﺷﻨﮕﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و روشﻫﺎی
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮم از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﮐﻮدک ﻣﺤﻮری و
اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ رﺧﺪادﻫﺎی ﺗﻠﺦ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎیﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮدم و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :اﺳﮑﺎن ﻧﯿﻮز

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻮدکآزاری را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ؟
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درک رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻮدکآزاراﻧﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻼﺋﻢ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺴﺌﻮل
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و آزار ﻗﺮار دارد را از درد و رﻧﺞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺠﺎت

دﻫﻨﺪ.
در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻫﺮ ﻓﺮد زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل ﮐﻮدک )ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮان( ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ )ﯾﺎ اﮔﺮ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ( ﮐﻮدکآزاری اﺳﺖ ﯾﺎ دﺳﺘﮑﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻮدکآزاری را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻮدکآزاری در ﮐﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع دارد :ﻋﺎﻃﻔﯽ )رواﻧﯽ( ،ﺑﺪﻧﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ.
آزار ﺟﺴﻤﯽ :ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﻄﻤﻪ ﯾﺎ آزار ﺑﺪﻧﯽ؛ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺘﮏ زدن ،ﺗﮑﺎن دادن ﺷﺪﯾﺪ ،ﺳﻮزاﻧﺪن ،ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدن و ﻫﻞ دادن ،ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدن ،ﺧﻔﻪ
ﮐﺮدن و اﻣﺜﺎل آن.
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع آﺳﯿﺐ ﯾﺎ ﻟﻄﻤﻪای در ﺑﺪن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ زﯾﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻮدکآزاری را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ:
آﺳﯿﺐ در ﺑﺪن ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪارد )ﻫﻨﻮز رﺷﺪ ﻧﮑﺮده ﯾﺎ دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ( ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ
در ﺟﺎﯾﯽ از ﺑﺪن ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﺳﯿﺒﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ،
ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﯾﺎ دﻟﯿﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد
رﺳﺪ )ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعﺳﺮﭘﺮﺳﺖ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺪارد ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ/ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ(.
اﻧﺪ ،ﺑﺮایاﻧﺪ ﯾﺎ اﺻﻼ ﮐﻤﮏ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ رﻓﺘﺎری ﻣﺸﮑﻮک دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ از ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪ/ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﻮدک از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﺠﻠﻪ دارﻧﺪ و اﺻﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﺧﻮب رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﺧﺘﺮ( ﻣﺎدر ﯾﺎ ﭘﺪر ﺑﺎﺷﺪ/.ﭘﺪر و ﻣﺎدر از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻬﺪه ﻫﻤﺴﺮ )ﯾﺎ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ
ﮐﻮدک اﻏﻠﺐ ﻏﻢزده ،ﻣﻨﺰوی ،ﺗﺮﺳﯿﺪه ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺖزدﮔﯽ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﺑﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آزار دﯾﺪن ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آزار
ﺟﺴﻤﯽ

ﺗﻮﺿﯿﺢ؛ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ

ﮐﺒﻮدی

ﮐﺒﻮدی ﯾﺎ اﺛﺮ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﯽء ﺑﺮ ﺑﺪن ﻣﺜﻼ ﻗﻼب ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ،ﮐﺒﻮدیﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﻫﻢاﻧﺪازه و ﻫﻢﺷﮑﻞ

ﺟﺎی ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﺟﺎی ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺴﺎن )ﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻮدک دﯾﮕﺮ( ،ﺟﺎی ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت )ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﮐﯽ از
ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ(

اﻧﻮاع زﺧﻢ

زﺧﻢﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﻗﺮﯾﻨﻪ ،ﻫﻢﺷﮑﻞ در ﺟﺎﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ،ﺟﺎی ﻃﻨﺎب ﺑﺮ ﻣﭻ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﯾﺎ ﮔﺮدن

ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ

وﻗﺘﯽ ﺟﺎی ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺷﯽء ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺜﻞ اﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻋﻠﺖ ،ﻓﺮو ﮐﺮدن ﻋﻀﻮ
ﺑﻪ زور در آب ﺟﻮش اﺳﺖ

ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ

ﺷﮑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ رادﯾﻮﻟﻮژی دﯾﺪه ﺷﻮد

آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺳﺮ و ﺟﻤﺠﻤﻪ

ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ در ﮐﻮدک زﯾﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل دﯾﺪه ﺷﻮد ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی داﺧﻞ ﭼﺸﻢ،

آﺳﯿﺐ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ،اﻋﻀﺎی
داﺧﻠﯽ و دﻫﺎن

اﮔﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ
اﻧﻮاع

ﺗﻮﺿﯿﺢ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ

ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻟﺒﺎس ،ﮐﻔﺶ و ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻓﯽ ،ﺗﮑﺮر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﭙﺶ ﺳﺮ ﯾﺎ ﮔﺎل ،ﻋﺪم رﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ
ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ درﻣﻮرد
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ،ﺑﻮی ﺑﺪ ﯾﺎ ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮدن ﮐﻮدک ،ﻧﺨﻮردن ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری ﮐﻮدک )ﻏﺬا ،ﻟﺒﺎس،
ﮐﻮدک ﺑﺪون ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺜﯿﻒ و ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺣﻤﺎم ﻧﺒﺮدن و ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ،
ﺟﺎی اﻣﻦ(
ﺗﺼﺎدف
ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ واﮐﺴﻦ ﻧﺰدن ،ﻧﺪادن دارو ﺑﻪ ﮐﻮدک ،ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ،ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﮐﻮدک ،ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،در آب اﻓﺘﺎدن و ﺧﻄﺮ ﻏﺮق ﺷﺪن ،ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان،
و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدک
ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺮﻓﺘﻦ ،ﻏﯿﺒﺖ زﯾﺎد از ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻧﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )ﻫﻮش ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ( ﮐﻮدک ﻣﯽﺷﻮد
ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺒﻮد ﻗﺎﻋﺪه و ﻗﺎﻧﻮن در ﺧﺎﻧﻪ

ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺘﻤﺮار در ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺎﻋﺪه و اﻋﻤﺎل آن ،ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاب ،ﻏﺬا ،درس و ﻏﯿﺮه

آزار رواﻧﯽ )ﻋﺎﻃﻔﯽ( :اﯾﻦ ﻧﻮع آزار ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری آن را ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻮدکآزاری
ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع آزار ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع آزار دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻧﻮاع آزار رواﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ آن در ﮐﻮدک

●
●
●
●

●

●
●

آزار دﯾﺪه.
آزار رواﻧﯽ )ﻋﺎﻃﻔﯽ(
اﻧﻮاع

ﺗﻮﺿﯿﺢ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ

ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻓﻘﻂ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮدک ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﯿﺶ
و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮدک را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و او را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﺑﺮوی ﮐﻮدک را ﺟﻠﻮی دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،اﯾﺠﺎد
از ﺣﺪ
اﺣﺴﺎس ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺘﯽ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮدن در ﮐﻮدک
ﻧﺒﻮد ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻪ و
ﻃﺮد ﮐﻮدک

در آﻏﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ،ﻋﺪم اﻇﻬﺎر ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻼﻣﯽ و ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﺮادرﻫﺎ

ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺗﻮﺟﻪ

ﭘﺎداش ﻧﺪادن ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮدک ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدک ،ﺑﺎزی ﻧﮑﺮدن ﺑﺎ ﮐﻮدک ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﻤﺒﺎزی،
ﻏﯿﺒﺖ زﯾﺎد از ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﭘﺪر و ﻣﺎدر

ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﭘﺪر ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺎﺳﯽ دارد ،ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ رﻓﺘﺎری ﭘﺎداش ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﺑﺸﺪت ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺻﺒﺢ ﺧﻮش ﺧﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺐ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ و ﺗﻨﺪﺧﻮ و ﮐﻮدک را ﻃﺮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
)ﻣﺎﻧﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻮدک ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد(
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮک ﮐﻮدک

ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻮدک )ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻠﺖ ﺧﻄﺎی ﺟﺰﺋﯽ( ﺑﻪ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪن از ﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﺮ راه ﮔﺬاﺷﺘﻦ ،ﺑﻪ ﯾﺘﯿﻢﺧﺎﻧﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدن ،ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد(

ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن ﻣﺎدر ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﻋﺘﯿﺎد ،اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮔﻨﺎهﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻃﻼق ﺑﻪ ﮔﺮدن ﮐﻮدک ،اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدک
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﺮسﻫﺎی ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺧﺸﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﻮدک ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاری از ﯾﮑﯽ از
واﻟﺪﯾﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدک ﺑﺮای آﺷﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﺗﻮﻗﻊ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻌﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﻨﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺜﻞ روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻃﻠﺒﮑﺎر
ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ آزار ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ دﻟﯿﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻬﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻨﺶ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﺪم رﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد.
ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آزار رواﻧﯽ ﮐﻮدک
رﻓﺘﺎر ﮐﻮدک

رﻓﺘﺎر ﭘﺪر و ﻣﺎدر/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

ﮐﺎﺑﻮسﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﻃﺮد ﮐﻮدک

اﺿﻄﺮاب ،رﻧﺞ و ﻏﻢ ﺷﺪﯾﺪ

ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﮐﻮدک ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﯿﺰ

ﭘﺮﻫﯿﺰ از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان

اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺎﺑﺠﺎ و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﮐﻮدک
)رﻓﺘﺎری ،ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(

اﻧﺰوا و در دﻧﯿﺎی ﺧﻮد ﺑﻮدن

ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدک ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد

رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدک ﺑﺮای ﺑﺮآوردن آرزوﻫﺎی دﺳﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
ﺧﻮد

ﺗﺮﺳﯿﺪه و ﻧﮕﺮان ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد

ﺗﮑﺎن دادن ﺑﺪن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻏﻘﺐ

ﻗﺮار دادن ﮐﻮدک در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮﺳﻨﺎک ،ﻣﺜﻞ ﺷﺎﻫﺪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮدن

رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﺒﺖ

ﮐﻤﮏ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدک

ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ و ﭘﺮﺳﺘﺎر

ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﮐﻮدک ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺑﺪون ﺣﻀﻮر واﻟﺪﯾﻦ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان

ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک

راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﭘﺮﺧﺎش ﺑﺎ ﮐﻮدک

اﻃﺎﻋﺖ اﻓﺮاﻃﯽ
واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارﻧﺪ و دﻟﯿﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻢ
ﻧﺪارﻧﺪ
ﮔﺮﯾﻪ و ﻗﺸﻘﺮق و ﺟﻨﺠﺎل در ﺳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺧﺸﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ
از دﺳﺖ دادن ﻋﻼﻗﻘﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ

ﮔﺮﯾﻪ ﺗﺴﮑﯿﻦﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﮐﻮدک ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻨﺪ
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ
واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ادرار ﯾﺎ ﻣﺪﻓﻮع در رﺧﺘﺨﻮاب )در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺒﻼ ﻧﺒﻮده ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪا
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ(

ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺮای ﺷﺐ ادراری ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ارادی اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ

ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮردن )دزدﯾﺪن ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻏﺬا(
ﻋﻘﺐ ﺑﻮدن رﺷﺪ ﺟﺴﻤﯽ ،رواﻧﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﮐﻼﻣﯽ
واﮐﻨﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻓﺮار ﮐﺮدن
ﺧﻮدآزاری و آﺳﯿﺐ زدن ﺑﻪ ﺧﻮد
آزار ﺟﻨﺴﯽ :ﺑﺮای دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺮﺑﭽﻪﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،اﻣﺎ در ﭘﺴﺮﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻫﺮ دو
ﻃﺮف اﺳﺖ .در ﻓﺮد زﯾﺮ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮد ﺑﺎﻻی ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺑﺎ ﻓﺮد زﯾﺮ
ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﻫﻢ آزار ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ.
آزار ﺟﻨﺴﯽ
ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ

ﺗﻮﺿﯿﺢ

ﺗﺮﺷﺢ ،زﺧﻢ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و آﺳﯿﺐ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﻣﻘﻌﺪ ﺑﺨﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد

ﺑﺪون وﺟﻮد دﻟﯿﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری ﻣﮑﺮر

ﺑﺪون وﺟﻮد دﻟﯿﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﭘﯿﺪا ﺷﺪن اﺷﯿﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ در واژن ﯾﺎ ﻣﻘﻌﺪ
ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﻣﻘﻌﺪ در ﺣﯿﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﺑﺪون وﺟﻮد دﻟﯿﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن آﻟﻮده ﻣﻄﺮح
ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﯽ ﯾﺎ زﮔﯿﻞ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه )ﯾﺎ زﯾﺮ  ۵۱ﺳﺎل(
ﻧﯿﺴﺖ
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺳﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه
ﺧﻮدآزاری
ﻓﺮار
ﺷﺐادراری ﯾﺎ ﺷﺐﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺧﻮدآزاری و آﺳﯿﺐ زدن ﺑﻪ ﺧﻮد
رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ
اﻧﺰوا ،در ﺧﻮد رﻓﺘﻦ ،ﺳﮑﻮت و ﺗﻠﺨﯽ
از دﺳﺖ دادن دوﺳﺘﺎن
ﺧﻮدداری از ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﺮان و ﮔﻮش ﺑﺰﻧﮓ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪا ﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد
در اﯾﺮان ﺑﺮای ﮐﻤﮏﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل در ﻣﻮرد ﮐﻮدکآزاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ۳۲۱ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ،
ﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﯾﺎرا )ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن(.
دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﯽ را ﺑﺮای ﮔﺰارش ﻣﻮارد ﮐﻮدکآزاری اﻋﻼم ﮐﺮده و در اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﯾﺎ دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎم ﻓﯿﺮوزی

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮐﻮدکآزاری ﺟﻨﺴﯽ
Photo: Tatyana_Tomsickova/bigstockphoto.com
ﮐﻮدﮐﺎن درک درﺳﺘﯽ از اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺎ آنﻫﺎ را ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻘﺼﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻓﺘﺎده ،ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ﺑﻮده رﻓﺘﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و از ﺣﺲ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺳﺮدرﮔﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ
آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻪﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ
از ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻄﺎب اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﯿﺎن
ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺷﻤﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی را ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ،آن را در
دل ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺑﺎﻟﻎ و ﺑﺰرگﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم داد ،ﺑﺎزﻫﻢ ﻋﻤﻞ او درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎد ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮐﺮد ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ:
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ ﯾﺎ ﺣﻮﻟﻪی ﺣﻤﺎم ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهاﯾﺪ ،ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ.
از ﺷﻤﺎ ﮐﺎری را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم آن اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺎن دادن اﻋﻀﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ،ﯾﺎ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪن ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ.
ﻧﺸﺎن دادن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﺒﻮده ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﮑﺴﯽ از ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ.
از ﺷﻤﺎ ﻋﮑﺲ ﯾﺎ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﺎ از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮدﺗﺎن ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﺋﻮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ وﻗﺖ ﺑﮕﺬراﻧﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ را ﺑﻪﻋﻨﻮان راز ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ درﺑﺎره آن ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم داده اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﺎ آن ﮐﺎرﻫﺎ را در دل ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ؛ ﻣﺜﻼً
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽزﻧﺪ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع
اﺳﺮار را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ دﻫﺪ و از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ،ﯾﺎ از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﻣﻮرد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ،
ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ
ﮐﺎﻣﻼً ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دردﺳﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ اﮔﺮ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﻣﻮردی ﻧﺪارد .ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ را
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ آﻧﻘﺪر اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؛ در ﺑﯿﺮون ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ؟
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ،اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣﺮﺑﯽ ،واﻟﺪﯾﻦِ ﯾﮏ دوﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ؟

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ رودررو ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﯿﺎم ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ازآﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده را ﺑﮑﺸﯿﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای او ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ واﮐﻨﺶ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،آنﻗﺪر ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺆالﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﺪ
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﻮاب ﺳﺆالﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﻮط زﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺪدﮐﺎران ﺻﺪای ﯾﺎرا ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از او راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی واﺣﺪ ﻣﺪدﮐﺎری ﺻﺪای ﯾﺎرا )ﺗﻬﺮان(:
۳۱۱۱۳۵۸۸ – ۹۰۱۱۳۵۸۸ – ۵۱۴۱۰۵۸۸ – ۴۱۴۱۰۵۸۸
ﺻﺪای ﯾﺎرا ﻫﻤﻪ روزه از  ۹ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۵ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ،ﺑﺮای ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﻓﻮری داﺷﺘﯿﺪ و ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ دﯾﺪﯾﺪ
اﮔﺮ در اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻓﻮری ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
) (۳۲۱ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ  ۰۱۱ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻮدکآزاری ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از , RAINN I Am a Kid and Something Happenedﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺲ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ:

رﺿﺎﯾﺖ ،ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻢﺷﺪه راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
Photo: B-D-S/bigstockphoto.com
دﻧﺎ دادﺑﻪ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ
داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ،در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ژورﻧﺎل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ را از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ «:ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﺮﯾﺢ و ﺑﺪون اﺑﻬﺎم دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻌﻨﺎی آن ﺗﻮاﻓﻖ را
درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ».
در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﭘﯿﺶ رو ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ راﺑﻄﻪ ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ روﯾﮑﺮد
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ درﺑﺎره رﺿﺎﯾﺖ
رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﯾﺎ دوﺳﺘﯽ از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ دﯾﮕﺮی از ﺳﻮیﻣﺮد ﻣﻘﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،واﻗﻌﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
-ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﺮوع راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ،اﺟﺒﺎر و ﺗﺮس ﺑﺎﺷﺪ.

رﺿﺎﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﺿﺎﯾﺖ در ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ.ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺑﺎر رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪاﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ راﺿﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺶ از او ﺳﺌﻮال ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﮑﻮت ﻋﻼﻣﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺴﺖ:
رﻓﺘﺎر و ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪن ،ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮد ،ﻧﺤﻮه ﻟﺒﺨﻨﺪ زدن و ﻃﺮز ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪنﻗﺮار دو ﻧﻔﺮه و ﯾﺎ وﺟﻮد رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ در روزﻫﺎ ،ﻣﺎهﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞازدواج رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ) ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺠﺎوزﻫﺎ در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﺎوزاﻓﺮاد ﻣﺠﺮد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد(.
ﺳﮑﻮت ،ﻋﺪم ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﻋﺪم ﺗﺤﺮک و ﯾﺎ اﻧﻔﻌﺎل )ﭘﺲ از آﻏﺎز راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺳﮑﻮت و ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﺿﺎﯾﺖ اوﻧﯿﺴﺖ(.
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ )اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﮑﻞ و ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺎﺗﻮان از اﺑﺮاز رﺿﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻼﺣﯽﺑﺮای واﻧﻤﻮد ﮐﺮدن رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ اﺳﺖ(.
ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺮد ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ او ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﺪ ،ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺟﺪی ﺑﻪ ﺟﺴﻢ زن وارد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،روح و روان او را ﻧﯿﺰ ﻓﻠﺞ ﮐﺮده و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد.
ﺟﺮماﻧﮕﺎری در اﯾﺮان
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ زن در ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﻨﺸﺎ ﺗﺨﻠﻒ زن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ او ﺑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ از ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن از ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ
ﺷﻮﻫﺮ ﺳﺮ ﺑﺎز زﻧﺪ ،ﺷﻮﻫﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل زن اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ زن ،اﻣﮑﺎن ﻃﺮح دﻋﻮای اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻤﺎن
ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﻔﻘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،روﯾﻪ ﻋﻤﻠﯽ دادﮔﺎهﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﻮای اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و زوﺟﻪ را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ
ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮﺧﯽ از دادﮔﺎهﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻟﺰام زن ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﺑﺮﻗﺮاری
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺟﺎزه ازدواج دوم ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ در ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ از ﺳﻮی زن اﺳﺖ زﯾﺮا ﺷﺮط درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ،
ﻋﺪم ﺧﻄﺎی زوﺟﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ ،ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرزی از ﺧﻄﺎ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ زوﺟﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
ﭘﺲ از ﻃﻼق ،در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ زن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه او ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،دادﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
او اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن راﺿﯽ ﺑﻪ اداﻣﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺤﻖ
درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﺮماﻧﮕﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن از ﺳﻮی ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل  ،۹۹۹۱ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و درﺻﺪ
زﯾﺎدی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﮐﺮده و ﺑﺮای آن ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد.
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻋﻼم روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ

و دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل  ۶۰۰۲ﺧﺒﺮ از ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در  ۴۰۱ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن دﻫﺪ.
ﮐﺸﻮر ﻟﻬﺴﺘﺎن اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را در ﺳﺎل  ۲۳۹۱ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺒﺲ
اﺑﺪ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﭼﮏ ،داﻧﻤﺎرک ،ﺳﻮﺋﺪ و ﻧﺮوژ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﺮماﻧﮕﺎری
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﮐﻮﺗﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اوﻟﯿﻦ اﯾﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۷۹۱ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺟﺮم اﻋﻼم ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻣﺠﺎزات اﯾﻦ ﺟﺮم در اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺟﺮﯾﻤﻪ ده ﻫﺰار دﻻری ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل زﻧﺪان و ﯾﺎ ﻫﺮ دو وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﻨﻮز در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪ ،ﭼﯿﻦ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺷﺮﻗﯽ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
آﻣﺎر ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻨﻬﺎ دو ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﺎری در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻣﺎر ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﻬﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻣﺎری در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎر
ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﺳﺎل  ۵۱۰۲را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ:
ﺳﯽ درﺻﺪ از آﻣﺎر ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ رﺳﻤﯽ ،ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ و ﯾﺎ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ۹درﺻﺪ از ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺒﻠﯽ زن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دارد ،اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻧﺰده درﺻﺪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ.
زﻧﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﯾﺎ دارای ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮدن ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن زن دﯾﮕﺮی اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ.
 ۵۶درﺻﺪ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺤﺪودی از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺒﻞ از ازدواج دارﻧﺪ و ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ و آن را ﮔﺰارش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
 ۵۳درﺻﺪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
 ۹۶درﺻﺪ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن ﻓﺮد ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
داﺧﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻫﺠﺪه درﺻﺪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دردﻧﺎک اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﮑﻮت در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮدن اﺳﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻣﻬﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻫﻢ وزن
ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را اﻓﺮاﯾﺶ دﻫﻨﺪ ،آﻣﺎرﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از زﻧﺎن ،ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﮔﺮوﻫﯽ از رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺸﺎن دادن ﻗﺪرت و ﮐﻨﺘﺮل
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ دو ﺳﻮم آﻣﺎر ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روزﻫﺎی آﺧﺮ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﻃﻼق و ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ
ﻫﻤﺴﺮان اﺳﺖ.

