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 ٢٠١٣ جنوری ٠٨

  

 !ھراس از حِق آزادِی زنان  دفاِع بی ھند؛

  ھای جنسی عليِه زنان در ھند گزارشی از خشونت

  
ای که آن را پرورانديم و  ای از اميد روشن شد؛ بارقه ياِن وحشِت غيِرقابِل بيان از تجاوز و اقدام به قتل در دھلی بارقهم

ھا به آتشی استوار بََدل شود و به تماِم  ش بوديم تا جرقهم تا مبادا خاموش شود، مددِرسانھای خود مراقبت نمودي با دست

  .جنگل سرايت کند

ھا با گروھی از  آن. مرِد خودسواِر اتوبوسی در دھلی شد ای که دانشجوِی فيزيوتراپی بود با دوستِ  اله س٢٣زِن جواِن 

او و . با يک مرد بيرون استپراکنی به زن کردند که چرا تا اين وقِت شب  شروع به متلک مردان. مردان تنھا بودند

رحمانه  ھا بی آن. »به او يک درِس حسابی بدھند«فتند سرانجام مردان تصميم گر. ھا نکردند ی به اين متلکدوستش توجھ

ھاياش را  ور شدند و روده مرد را مورد ضرب و شتم قرار دادند و ھمه با ھم به زن تجاوز کرده و وحشيانه به او حمله

  .از ھم دريدند

جوش  ديدِن خشِم خود. وخته شدھاِی اميد با تعداِد بسيار زياِد مردمی که پس از آن برای اعتراض بيرون آمدند برافر بارقه

اما زيباتر از آن، معطوف داشتِن اين عصبانيت به جامعه و . و قاطعيت برای آوردِن متجاوزان پاِی ميِز محاکمه زيبا بود

ھاِی  برای رسيدگی به ريشه) در بين زنان و مرداِن معمولی( مردم ۀاراد. کرد فرھنگی است که اين تجاوز را توجيه می

تری نسبت به لفاظِی نمايندگان در  بخِش اميد و اطميناِن بيش ی و خاتمه دادن به آن، چيزی است که الھامخشونِت جنس

  .مجلس است

  

  به مصاف طلبيدِن فرھنگِ تجاوز

 بود، به من نوشت که ديدِن اين اعتراضات وی را به ھيجان آورده  ن را مشاھده کردهازنی که فلِم تظاھراِت معترض

م از تجاوِز گروھِی دھلی به عنواِن مثالی استفاده ريشان بودم، چرا که والدينبسيار پ« : ی به من نوشتدختِر جوان. است

ديدِن . توانند چيزی بگويند اما اکنون با اين اعتراضھا، ديگر نمی. آيد گردی کنی بر سرت می کنند که وقتی ول می

  .»ھدد بستگِی زيادی می اعتراضھاِی شما به من اميد و احساِس ھم

طلبند،  مبارزه میزنانی که برخی اصول را به . در واقع خشونِت جنسی روِش تحميِل اصوِل مردساالری به زنان است

درونی در   ثابتِ ۀعنواِن مولف ترس از تجاوز و خشونِت جنسی به. شوند شان با تجاوز تنبيه می  دليل جسارت به

ی بر زنان ئھا صورِت اِعماِل محدوديت به شونِت جنسی اکثراً در مقابِل خ» حفاظت«کند و  تصميمھاِی زنان عمل می
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، پيروی از )بسيار متداول است که(ھا  خاموشی در ساعاِت معيِن شب در خوابگاه:  از قبيلِ ئیھا محدوديت. شود انجام می

به ويژه با (، محدوديِت رفت و آمد و ارتباط با دوستان ]١[کردن با گوشِی ھمراه مقرراِت پوشش، ممنوعيِت صحبت

مقابله با آن  که در ئیخشونِت جنسی و اقدامھا.  دور از خانه و غيره ھای ميلی به پذيرش در دانشگاه ی، ب)دوستاِن مرد

 مشابھی تنفس کنند؛ از اين رو جای تعجب ۀشود زنان در ھواِی مردساالران گيرد، سبب می  می طوِر معمول صورت  به

  .نيست اگر ترجيح دھند خاموش بمانند

با بيرون » سوميا«با اصابِت گلوله به قتل رسيد، وزيِر دھلی گفت که » سوميا ويسواناتان«چند سال پيش ھنگامی که 

زنانی که « : ليِس دھلی در کنفرانس مطبوعاتی گفته بودوآخرين رئيِس پ.  صبح، خطر کرده است٣رفتن در ساعِت 

البته اين . » خود بيرون برويدۀبايد با برادر يا رانند. روند، نبايد از عدِم امنيت شکايت کنند  صبح بيرون می٢ساعِت 

کردند و  وقت کار می  که اشاره به زنانی داشت که تا ديرئیشعارھا. ھای معترضان پاسخ گرفت اظھارات با شعار

در مجلس بيان کرد ) BJP(» بھاراتيا جانتا«در مورِد اخير، رھبِر حزِب . ای جز بيرون رفتن در آخِر شب نداشتند چاره

 خود ۀی در بيانيالمللی انگليس يک کانال بين. وقت بيرون نبوده است نشده، او تا دير» احتياطی بی«که قربانی مرتکب ِ 

  .»او تنھا نبود…بيرون نبود او تا ديروقت…کننده لباس نپوشيده بود او تحريک«: اين جمالت را برجسته کرده بود

انگيز  ای لباس بپوشند که تحريک گونه زنان نبايد بدوِن دليلی موجه در شب بيرون باشد، زنان بايد به: ھا يکی است ايده

شان تنظيم کنند و  شان را با توجه به امنيتِ  آمد و پوششِ  و ست که انتظار داشته باشيم زنان رفتتر ا اين قابِل پذيرش. نباشد

عبارِت ديگر تفکری  به. ھا بخواھيم از خود دفاع کنند  که با خشونت مواجه شدند را در محکمه بگذاريم و از آنئیھا آن

اما در . مردان به تجاوز تبرئه کنند» کتحري« اِم ن بايد خود را از اتھ که زنا، پذيرفته شده اين استکه عموماً 

فرھنگی که تجاوز را توجيه کرده و زنان را برای تحريک يا (اعتراضاِت اخير، ديدن و شنيدِن زنانی که فرھنگِ تجاوز 

کاردی بر پال. کنند، بسيار خوشآيند است  و با آن مبارزه مینبرد فر می خوانندرا به ) کند دعوت از متجاوز سرزنش می

پالکارِد ديگر اعالم . »به من چگونه لباس پوشيدن را ياد ندھيد، به پسراِن خود بياموزيد تجاوز نکنند«: نوشته شده بود

 ئیجو ای که توسِط دانش بر روی پالکارد دست نوشته. »م استتر از لباس روِح من باالتر از دامنم و صدايم بلند«: کرد یم

شما به او تجاوز کرديد زيرا « : شد نوشته بود حمل می) کرد عتراضات شرکت میاحتماال بار اول بود که در ا(

  .»کننده است اش شما را تحريک کرد؟ من ھم بايد صورت شما را خرد کنم، چون حماقِت شما برای من تحريک پوشش

ھا و  محدوديتاصطالحی که شامل ( شود   آن پيشنھاد میۀ، در اصطالِح مردساالران»حفاظت«ھنگامی که به زنان 

ساالرانه  ھاِی مرد ما به حفاظ! ممنون. گذاريم، اما نه سپاس« م ئي، زمان آن است که بگو)شود مقرراتی برای زنان می

ھا در دفاع از حِق   و ديگر نھادئیگاِه قضاليس، دستوجای آن بايد خواستاِر اين باشيم که دولت، پ به. »نياز نداريم

روز با دليل يا بدوِن دليل، بدوِن  آمد و رفتاِر آزادانه در ھر ساعِت شبانه و  بودن، پوشش، رفتپروا محدوِد زنان برای بی نا

ھای عمومی به   در مکانئیپروا ھا، داشتِن امنيت و آزادِی برای بی  اينۀپس از ھم. پا خيزند ترس از خشونِت جنسی، به

  .مند است نھايت ارزش  مردم، بیۀکه در فرھنگِ عام شود؛ مردان اعطا می
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  »ناموس«رانه و مردساال» حمايتِ «

 محاصره ئیھا ليِس دھلی عليِه خشونِت جنسی تشکيل شد نگاه کنيد، با چھرهوبه تبليغاِت کمپيِن اخيری که توسِط پ

دھلی را برای زنان « : گويد گر و کارگردان می در عوض، فرھان اختِر بازی. شويد که حتا يک زن نيز در آن نيست می

شد، عکِس  ھا استفاده می  دھلی که برای سالپوليستبليِغ ديگِر . » که به من ملحق شوی؟قدر مرد ھستی آيا آن. تر کنيد امن

گی به او  گاِه اتوبوس به ستوه آمده و مردان و زناِن ديگر به ساد زنی است که از آزاِر گروھی از مردان در ايست

و » افتاد  نه اين اتفاق نمی وگر… ندارد ھيچ مردی در اين تصوير وجود « :  اظھار می دارداين پوستر علناً . نگرند می

گويد کسانی که  اين پوستر می. »داد ساری و صدمه ديدن نجات می او را از شرم «»مرِد واقعی«کند که  استدالل می

 و فقط  کند؛ می) به جای خشم (»ساری شرم«بيند، احساِس  که آزار می زنی.  نيستند»مرِد واقعی«اند  دھندگاِن جنسی آزار

شان توسط   آزادِی زنان و حقوقِ ۀايد ھيچ تالشی برای بيان يا تبليغِ . تواند از زنان محافظت کند  می»مرِد واقعی«يک 

  .است ھاِی دولتی صورت نگرفته دستگاه

!  خشونت عليه زنان استألۀ مسۀکه خود ريش شود درحالی عنواِن راِه حل تجويز می به» گیمردان«مشکل اين است که 

که پدر يا برادر، سِر ) در نقاط مختلف کشور( سلسله حوادثی رخ داده اخيراً . کل خشونت عليه زنان نيستتجاوز تنھا ش

يک مرد از شھِر دارماپوری در ايالِت تاميل نادو، . بَُرد زنی را برای اعماِل زناکارانه يا ازدواِج خارج از کاست می
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 ۀآميز را عليه ھم  چندين عمِل خشونتۀاين واقعه جرق. ھنگامی که دخترش با يک داليت ازدواج کرد، خودکشی نمود

. دفاع نمايند» ساریشرم«زنان برای اجتناب از » اموسِ ن«شوند تا از  مردان تشويق می. افروخت افراد قوم داليت بر

کنند  ا نمیھا ادع آيا آن) شحتا قتِل او در صورِت اعتراض(ندکن ھنگامی که روابِط مادر يا خواھِر خود را نيز کنترل می

  اند؟ مرتکِب جرم شده» ناموس«که در دفاع از 

دھد خود و ديگر زنان را  ھای پيشين، گفت ترجيح می از ملکه» راج پوت«. ربايد زن را می» شرافتِ «بنابراين تجاوز، 

پس از تجاوز، کشِی زنان  يک عامل در تعداِد زياِد خود. زنده زنده بسوزانند تا مورِد تجاوِز ارتِش فاتح قرار نگيرند

  .شده و ديگر ارزِش زيستن ندارد» ويران«شان  اند زندگی ھا با خود گفته بدوِن شک اين واقعيت است که آن

 ۀش در پارلمان بيان کرد که حتا اگر قربانِی تجاوِز دھلی نجات يابد، در ادام در سخنانBJP، رھبِر » سوشما شوارج«

  .می ماند»جسِد زنده«اش يک  گی زند

داری در صفدرجونگ شرکت  زنده گاِه جواھرلعل که در يک شب  از دانشئیجو نش به اين سخنان، دختِر دانشدر واک

مبنی بر » سوشما شوارج«سخناِن . ھا ھستيم ايم تا بازماندگاِن تجاوز بدانند ما با آن جا آمده ما به اين« :کرده بود گفت

م اميدواريم ئيم تا بگوئيما اينجا.  است ما را به خشم آورد»جسِد زنده«گيرد  که زنی که مورد تجاوز قرار می اين

ن ھستند که بايد رنج ببرند و شرمگين باشند نه نجات افراشته تا انتھا ادامه دھد و اين متجاوزي اش را با سری بر گی زند

  .»!گانيافت

  
  ھا، تجاوِز گروھی و کاستی پايان دھيد به تجاوز در زندان

گی و مبارزه برای بست خشم، ھم. ی شاياِن توجه استز و تالش برای قتِل زِن جوان در دھلغضب و خشم نسبت به تجاو

  .ھاِی تجاوز در زندان، تجاوِز گروھی و کاستی نيز شود عدالت بايد شامِل قربانی

مورِد تجاوز قرار گفت و ]٢[Assam Riflesاز ايالِت مانيپور توسِط کارمنِد » تَنجام مانوراما چانو« ، ٢٠٠۴ در سال -

قع دولِت ھند  در وا . مخوف و نيز قاتل مجازات نشدندۀمقصراِن اين حادث. به قتل رسيد) اش ای در آلِت تناسلی با گلوله(

توانند در دادگاِه   نظامی ھستند و نمیۀاز مجرمان حمايت کرد و ادعا کرد که کارمنداِن ارتش تحِت قوانيِن نيروی ويژ

  ! محاکمه شوندئیجنا

مورِد ) کشمير(توسِط کارمنداِن ارتش در شوپيان ) بعد از مدرسه( دو زِن جوان به ناِم نيلوفر و آسيه ٢٠٠٩ در ساِل -

  . تشکيالِت دولت در الپوشانِی اين قضيه درگير شد و مقصران آزاد شدندۀھم. قرار گرفتندتجاوز 

در آلِت .  َچتيسِگر مورد تجاوز قرار گرفتپوليسبه ناِم سونی سوری توسط افسراِن ) بومی( معلِم جواِن آديواسی  اخيراً -

گير و مجازات دست که جای اين ان َچتيسگر به استپوليسس ياما انکيت گارگ رئ. تناسلِی اين زن سنگ گذاشته بودند

چنان در زندان برھنه  نيز ھم سونی سوری.  دالوری رياسِت جمھوری در روِزجمھوريت را دريافت کردۀشود، جايز

  .شده ومورِد اھانت و شکنجه قرار گرفت و توسط متجاوزيِن خود در حبس ماند

  وBJP.گيرند  مورِد تجاوز قرار میئیھای باال وسِط مرداِن کاستشماری از قوِم داليت در سراسِر کشور ت  زناِن بی-

RashtriyaSwayamsevakSangh) گجرات، زناِن ٢٠٠٢کشِی  در نسل)  شوينيسِت ھندوۀيافت جناِح راست و سازمان 

  .دادند مسلمان را مورِد تجاوِز گروھی قرار می

اگرچه تجاوِز دھلی، مردم را نسبت .  مجوِز تجاوز و قتل باشدتواند  و استيالِی کاست يا قوم نمیپوليساونيفورِم ارتش، 

يار کرد، ما بايد اطمينان حاصل کنيم که صداِی مانواما، نيلوفر، آسيه، سونی، پريانکا  به جرِم خشونِت جنسی ھوش

  .خواھی شنيده شود  برای عدالت-و ديگر بوميان–) راتگوج(و بلقيس بانو ) خيرالنجی(نگ بوتمَ 
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  ازی از فرودستانس اھريمن

، »دشمِن خارجی«ريزِی   دھلی و شيال دکسيت شھرداِر دھلی که با خشِم مردم محاصره شدند با روِش آشناِی طرحپوليس

کنند خشِم موجود عليِه خشونِت جنسی را به نفرِت طبقاتی از  و برخی تالش می! کارگراِن مھاجر را عمده کردند

  .مھاجراِن فقير تبديل کنند

کنند و  حمله می«ر کرده است؛ مھاجرانی که يي تلويزيونی گفت، ماھيِت دھلی با ھجوِم مھاجران تغۀر مصاحبِدکسيت د

 ٢٠ تايمِز ھندوستان در ۀروزنام. کند دھد را دشوار می  که عليِه زنان رخ میئیو اين امِر مبارزه با جنايتھا» گريزند می

افسِر ارشِد «به نقل از . بودند چاپ کرد» مشغوِل پرسه زدن«لی که شبانه در دھ» مھاجرانی «ۀمبر داستانی درباردس

. اند ھايِشان دور مانده ھا از خانواده ، مھاجران مستعِد ارتکاِب جرم يا تجاوز ھستند زيرا اين گروه سال» دھلیپوليس

  .ھا جذاب است اما ابزاِر کمی براِی رسيدن به آن دارند زندگِی شھرھای بزرگ برای آن

کرد  به چاپ رسيد که بيان می» سينھا.آ.توھين« تايمِز ھندوستان توسِط ۀ روزنامۀ در مقابِل سرمقال روز، يک مقاله ھمان

اين شکافی است که تمايل . بياورند  زندگی خود را درۀکنند تا ھزين گی می تعداد زيادی از مردان دور از ھمسِر خود زند«

  ».بخشد  را معنا میءاين امر در شرايِط کنونی بررسِی قانونی کردِن فحشا. دھد به ارتکاِب جناياِت جنسی را نشان می

گويد؟ آيا زناِن مھاجر يا ھمسراِن مرداِن مھاجر که از شوھراِن خود دور ھستند دنباِل تجاوز به مردم  اين مقاله چه می

م که ئيآور نيست؟ اگر ما بگو وجيِه شرمگِی جنسِی مردان است، يک تکه تجاوز به دليِل گرسن  ِن اينآيا تلقي! ھستند؟

ش اين ايکنند، معن رسی داشته باشند اقدام به تجاوز می متجاوزان وقتی که نتوانند به ھمسِرشان يا يک کارگِر جنسی دست

رسی  ثابِت سکس يا دستۀکنند؟ آيا تجاوز با َعرض  اين خشونت را دريافت می معموالً  است که ھمسر يا يک کارگِر جنسی

آميِز مردساالرانه  رود؟ يا ما نياز داريم تجاوز را يک رفتاِر خشونت عنواِن يک کاال برای مردان از بين می  زن بهبه

  گی را به مصاف طلبيم؟خدماِت جنسی و خان» گانِ کنند عرضه«عنواِن  بدانيم، ازشخصيِت زنان دفاع کنيم و مفھوِم زن به

  

  تفکراِت اشتباه

راه  و مانند آن به) chemical castration (ئیيمياک کمپينی برای فراخواندن به اختگِی ،ن تايمِز ھندوستاۀروزنام

توانست  کرد، کمپين عليه خشونت ِجنسی می ھای جنسِی مردان توجيه نمی اگر تايمز عمِل تجاوز را با کمبود. انداخت

 تجاوز را در ميِل جنسی ۀ غلطی است که ريش و ماننِد آن، بر اساِس تفکرِ ئیيمياکھا برای اختگِی  فراخوان. يدتر باشدمف

اِی بدنام  گاِن زنجيره قاتالن و تجاوزکنند. شود نه ميل به زنان در حقيقت، تجاوز از نفرت به زنان برانگيخته می. داند می

 نفر ٢۶ا  متجاوز، تنھ١٠٠از بيِن ھر . ، مظنون به ناتوانِی جنسی بودند»جک دريپر«و» رابرت نپر«در بريتانيا ماننِد 

  !آور است شرم. مجازات شدند
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  .گان بايد مجازات شوند تماِم تجاوزکنند. بخشودگِی مجازات بايد پايان يابد

ھا  اين حقايق داستاِن آن. برند و نگرانی برای مجازات ندارند مسلما عامالِن خشونِت جنسی از حِس بخشيده شدن لذت می

  :کند را روايت می

درصد داشته ٧٩١ رشدی بالغ بر ١٩٧١دھد وقوِع تجاوز از ساِل  نشان می) NCBR(ايِم ملی ھای ديواِن ثبِت جر داده

  ).درصد افزايش يافته است۶٣٠ ئیربا درصد و آدم١٨٧درصد، دزدی ٢۴٠قتل فقط . (است

.  نزول پيدا کرده است٢٠١٠درصد در سال ٢٧ به ١٩٧١درصد در سال ۴١و ميزاِن محکوميت برای جرايِم تجاوز از 

چنين ميزاِن محکوميت برای سايِر جرايم عليِه زنان، مثِل خشونِت ھمسر و فاميل، قاچاق، مزاحمت، آزاِر جنسی، و  ھم

آميز و  ھا نگاھی خصومت ھا و دادگاه ، بيمارستانپوليسنی است، چرا که نيروی ئي، در سطِح بسيار پائیربا آدم

  .آميز نسبت به زنان دارند تبعيض

درمياِن .  بايگانی کرده استFIR]٣[ست که ، برای مواردی)درصد٢۶( اين درصِد محکوميت به خاطر داشته باشيد

دھد به ازای ھرتجاوزی که  مطالعات نشان می: شترين آمار مربوط به تجاوز استبي شوند،  که گزارش نمیئیجرمھا

سادگی از ضبِط گزارِش اوليه سر باز   بهپوليستجاوز،  ھا در صد.  مورِد گزارش نشده وجود دارد۵٠گزارش شده 

  .نظر کنند ھا از شکايِت خود صرفِ   شاکيان کاری کرده که آنۀزد، يا با تضعيِف روحي می

آورِی  توان تصور کردکه ھيچ ضرورتی در اھميِت جمع  را ثبت نمود، میFIR  روزھا بايد کلنجار رفت تا يک وقتی

  .مدارِک قانونِی دادگاه وجود ندارد

بسيار رايج »  آزمايِش دو انگشت«برای پزشکان، انجاِم . ھاِی پزشکی در بيمارستان يک کاِر شاِق ديگر است آزمايش

که  با وجوِد اين. ھستند يا نه» معتاد به عمِل جنسی «ھا  که آن ھا برای اثباِت اين گشت در واژِن زنداخل کردِن دوان: است

 شخِص قربانی چيزی را نشان ۀکيد نموده بود که فعاليِت جنسِی گذشتأدادگاِه عالی عليِه اين عمل دستور صادر کرده و ت

  .ر اعتبار داردت نئيھای سطوِح پا دھد، ھنوز اين آزمايش در دادگاه نمی

داد که بر روی شاکيان و  تری می  به متجاوزان شانِس بيش- گاھی طی چندين سال– ئی رواِل دادرسِی قضا طوالنی بودن

  .شد ھا می خير، اغلب باعِث از پای درآمدِن شاکيان و پذيرِش شکسِت آنأاين ت. شاھدان فشار اعمال کنند

ھای تحقيرآميز و  الؤمحاکمه برای شاکی بسيار سخت بود؛ چراکه در معرِض سرسيدِن موعِد دادگاه، جرياِن  ھنگاِم فرا

  .گرفت ای قرار می آزاردھنده

ھای  آميِز جنسيتِی گوناگون در پرونده ھاِی تبعيض جا دادرسی  شناخته شده بودند که در آنئیھا عنواِن مکان ھا به دادگاه

 و مراحِل پوليسکرِد بِد   قضاوت دلسوز و حساس باشد، عملگاهِ حتا اگر خوِد قاضی در جاي. گرفت تجاوز صورت می

  .شوند تا از يک محکوميت جلوگيری کنند پيگرِد قانونی با ھم ترکيب می

  

  دشمِن خودی

. توانند نابود شوند ھستند که می» گانیبيگان«ت که فکر کنيم تجاوزکاران در خشِم ملی عليِه تجاوز، بسيار ساده اس

ھا را  کسانی که قربانيان آن. ھا ھستند سايهھا و ھم ئی موارد، پدران، برادران، عموھا و دادرصدِ ٩٠متجاوزان در 

  .ھا اعتماد دارند و از آنان انتظاِر احترام دارند شناسند، به آن می

 موارِد ۀھم(قربانِی شناخته شده ) درصد٩۴.٢ (٢٢۴۵٩ از  ، از ميان بيش٢٠١١ درسال NCRBبا استناد به گزارشِ 

 ٢٢۵۴٩ از ٢۶٧( موارد درصد از اين١.٢والدين و اعضای فاميِل نزديک «، ) در ھند ٢٠١١ شده در سال گزارش

 ٧٨٣۵( درصد۶.٩و خويشاوندان ) مورد٢٢۵۴٩ از ٧٨٣۵(شدند  درصدِ  موارد را شامل می٣۴.٧ھا  سايه، ھم) مورد
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ھا  آن. اند کننده جدا نشده  يک حصاِر منزهۀلوسي عبارِت ديگر تجاوزکنندگان از باقِی جامعه به به. ») مورد ٢٢۵۴٩از 

  .کشاند کند و به انقياد می اند که زنان را تحقير می ای شکل گرفته که در جامعه آيند بل تجاوزکار به دنيا نمی

 جنين برحسِب ، سقطِ »ناموسی«جناياِت (گيری برای خشونِت جنسی و سايِر اشکاِل خشونت عليِه زنان ترين پيشپس بھ

يعنی . کند چيزی است که جنبِش زنان دنبال می آن) ]۴[گی، خشونِت جنسی و خشونت برای جھيزيه خشونِت خانجنسيت،

 برابرِی کامل ۀ گرايشاِت مردساالرانه و انقياِد زنان، دفاع از آزادِی بدوِن محدوديِت زنان و مطالبواندننبرد فراخبه 

ھا و  احزاِب سياسِی حاکم و سازمان ھا، ِن جنبش زنان، دولت فعاالجاست که به رغم تالشھایِ  مشکل اين. برای زنان

عوض، جنبِش زنان در برابِرقدرِت در. شوند ان محسوب میتشکيالِت ايالتی کماکان از دشمناِن مبارزاِت جنبِش زن

کاراِن خشونِت جنسی اجازه دھيم تا از ترِس مجازات  جنايت توانيم به ما نمی. ای ايستادگی کرد مردساالری در ھر زمينه

  .درنگ در اين مسير قدم برداريم ما بايد بی .در امان باشند

  
  :م شويم سطوِح سيستۀر در ھمييد خواھاِن تغئيبيا

تشکيِل يک بخِش ويژه در پارلمان برای تصويِب قوانيِن فراگير عليِه : قوانيِن حساِس جنسيتی، مجازاِت سريع و محکم

، آزاِر جنسی و جناياِت پوليس و تجاوِز نيروھای امنيتی و ئی زناشوۀشامِل قوانيِن تجاوِز در رابط(خشونِت جنسی 

  .نانفکری و مشورت با جنبِش ز درھم) ناموسی

شوند  سرعت تشکيل به) که اذيت و آزار جنسی نه فقط تجاوز، بل(ھا برای موارِد خشونِت جنسی   دادگاه:ھا و قضات دادگاه

رساند   را به تصويب میأئیکند يا ر می ای را تھيه ظھارنامهی که اھر قاضي. ه ماه اعالم گرددِت منصفه طِی سأِی ھيأو ر

  .نمايد و عليِه برابرِی جنسيتی است بايد از رونِد دادرسی خارج شود نان را توجيه میکه ھر گونه خشونِت جنسی عليِه ز

 تشکيل شود که شامِل روندی ساختاری و پوليسھای   ايستگاهۀسازِی جنسيتی در ھم  ھای آموزشِی حساس  واحد:پوليس

گی به تجاوز، در   قوانيِن رسيدۀعھای مناسب و مجمو زيرساخت. آموزشی برای طرِز برخورد با قربانياِن تجاوز باشد

ھای تنبيھی در صورِت کوتاھی در رسيدگی به موارِد آزار يا خشونِت جنسی  اقدام.  موجود باشدپوليس مراکِز ۀھم

  . شودءتصويب و اجرا

شناسی برای قربانياِن تجاوز تعبيه شود و  ھای پزشکی و روان  يک اتاِق جداگانه برای مراقبت:ھا بيمارستان

  .وجود آيد ھای مناسب برای بررسی و رسيدگِی پزشکِی قانونی در بيمارستان به ساخت زير

  . دولتی برای قربانياِن تجاوزۀشناسی، قانونی، پزشکی و اجتماعی با ھزين ھای اقتصادی، روان  حمايت:حمايت

مدارس گنجانده شود و  آموزشِی ۀعنواِن يک بخِش ضرورِی در برنام  برابرِی جنسيتی بايد به:گيری و آموزش پيش

ھای   تنفر از زنان، ديدگاهمبارزه عليهھدف بايد به . ِن جنبِش زنان صورت پذيردفکرِی ملی با فعاال کار با ھم اين

  .مردساالرانه و دشمنی عليِه آزادی و حقوِق زنان باشد

ادی درآمده است، جای تعجب صورِت يک امِرع جای محکوميِت مجرم، رِد دادرسی عليِه جرايِم تجاوز، به وقتی که به

  .اند است که زناِن شجاعی جھِت اقدام برای آزادِی زنان از جاِن خود ھم گذشته

زدن داشت  کند شوھر خود را که عادت به کتک ، يک ھندِی تبعيد شده که در بريتانيا زندگی می»کيرانجيت آھلوواليا«

ای را دراتاِق دادگاه  کاِر زنجيره شين در ناگپور يک تجاوز زاغه نۀچند ساِل پيش، زناِن ساکِن يک محل. به آتش کشيد

 را به قِصد مرگ BJP مجلس و عضِو حزِب ۀيک نمايند» بيھار«در » روپام پاتاک«يک معلِم مدرسه به نام . کشتند

  .انجام نداد» روپام« ھيچ عملی به خاطِر تجاوز به پوليساين اتفاق پس از اين افتاد که . چاقو زد

تجاوزکار را بدوِن توجه به قانون با » روپام«اظھار کرد که کاش » سيمريتی ايرانی« ، BJPز است که رھبِر آمي طعنه

عنوان فردی ھرزه و فاسد خطاب کرد و به لطِف  که خوِد رھبِر حزِب روپام او را به حالی داد، در گلوله ھدف قرار می

 تجاوز به او ناتمام ۀگِی پروند  محکوم شد و جرياِن رسيد سريع به حبِس ابدۀ، روپام در يک محاکمNDAھاِی  دولتی
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چنين  ِن محکوميت، ھيچ ترسی از مجازات ندارند و ھمئيمشکِل اصلی اين است که تجاوزگران به لطِف ميزاِن پا! ماند

  .ای برای امِر تجاوز باشد در شرايط فعلی بعيد است که مجازاِت اعدام وضع شود تا بتواند عامِل بازدارنده

 آنان ۀخواھانمطالباِت برابری خواھانه و آزاديتجاوز يک روِش مردساالرانه برای مجازاِت موجوديِت زنان در برابِر 

که از آنان متنفرند و از آزادِی آنان  ھا ندارند بل تجاوزکاران ميل به زن. خواھد استيالِی مردانه را اثبات کند است و می

  .ترس دارند

د ئيبيا. ھا ھجوم آورند و عدالت و اِعماِل محکوميت برای خشونِت جنسی را خواھان شوند ابانمردِم عادی بايد به خي

! کنيممجازاِت سريع و قاطع برای متجاوزين طلب ! ھيچ ھراسی دفاع کنيم از حقوِق زنان بی: فرياِد اعتراض سردھيم

  !گاِه برابِر زنان پيروز شويمبجنگيم و در نبرد برای جاي

  :منبع
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 اين روستا در ۀزنان ازدواج نکرد: در اين ايالت، اعالم کردند» توپمانی« روستای اعضای مرد شورای محلی]١[

، زناِن ءطبق تصميِم اين اعضا. ر جريمه خواھند شدال د٢٠٠صورتی که خارج از منازل خود با موبايل ديده شوند، 

 را اعمال ئیھا محدوديتروستاھای ديگری نيز در ھند چنين .شوند ر جريمه میال د۴٠شوھردار نيز در اين شرايط 

 .اند نموده

 بود که Cachar Levy به نام پوليسِی نظام  يک نيروی شبهءاين نيرو در ابتدا. يکی از نيروھای شبه نظامی در ھند]٢[

و تحِت کنترل وزارِت اموِر  گردان دارد Assam Rifles ۴۶ھم اکنون. تشکيل شد١٨٣۵زير نظر بريتانيا در سال 

  . استهداخل

  اولين اطالعات گزارش شده]٣[

جھيزيه به عنوان يک نماد در  . درجنوب ھند بوده است رات جدیيي برتغھای اخيرپرداخت جھيزيه، شاھدی در سال]۴[

رات با پيامدھای منفی در يياين تغ. ن افزايش يافته استآطبقات اجتماعی در آمده است و ميانگين پرداخت /ھا کاستۀ ھم

  .ھم چنان ادامه داردبا وجود اين نتايج پرداخت جھيريه  .از جمله در بقای خود زنان. زندگی زنان ھمراه شده است

 

 


