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 Reports گزارشھا

  
   ھندوستان- نسترن امانی

  ٢٠١٣ جنوری ١٠

  

  ظلم و تجاوز به زنان در ھند،

 رسمی ديرينه که مقامات را نيز شرمسار نمی کند
 و مرد ھمراھش در دھلی محصلگروه گنگ در اتوبوس به يک دختر با گسترده شدن اعتراضات زنان به تجاوز يک 

  .  نيز به تظاھرات پيوستندمحصالنو  نو، مردم

 در ئی فيزيوتراپی در دھلی نو ھند، که با دوست خود به سينماۀ رشتمحصل ساله ٢٣مبر دختر  دس١۶روز يکشنبه 

 ھمراه وی با ۵س شھری بوده می شوند که راننده و  سرويبسی که به گمان آنھا ئ کرايه بسجنوب شھر می رفته، وارد 

 بدن لخت و نيمه جان آنھا را در نزديکی فرودگاه ،ميله ھای فلزی به آنھا حمله کرده و بعد از تجاوز و ضرب و شتم

  . کنند اصلی شھر در کنار خيابان رھا می

ليس وھزاران نفر از مردم با پ مبر، دس٢۴روز يکشنبه . ی به خود گرفت شدت بيشتر، سالۀاين تظاھرات در آخرين ھفت

 تظاھرات با چوب بامبو و گاز اشک آوربه آنھا حمله ۀليس برای جلوگيری از گسترش دامنونيروھای پ. درگير شدند

مردم عصبانی با . ده ھا تن از تظاھر کنندگان نيز دستگير شدند. کرده وبا پاشيدن آب سعی درپراکنده کردن مردم داشتد

  . دست انداختن به ماشين يک عضو پارلمان حمله کردندشعار ھا و 

يک پروفسور اقتصاد دانشگاه نھرو که ھمراه دخترش در تظاھرات شرکت کرده بود به خبرنگاران گفت که دولت نبايد 

  .به تظاھرات وطن پرستانه و آرام مردم با خشونت پاسخ گويد

اين است  اثر گاز اشک آور تحريک شده بود می ماليد گفت،که چشمھايش را که بر   ساله در حالی٢٧کلثوم رشيد زن 

 خاطر آزادانه در اين ۀکه صد ھا فرد مجرم و متجاوز با خيال راحت و بدون دغدغ پاسخ به خواسته ھای ما در حالی

  .ليس تنھا وظيفه اش را کنترل من و امثال من می داندوشھرمی گردند و پ

 دقيقه ای از حمله به يک زن در يکی از خيابان ھای شمال شرقی ۴۵لم زيون يک فدر تابستان گذشته تيم فلمبرداری تلوي

لمبرداری در جھت کمک به  از طرف مردم و نه از طرف گروه فداد ھيچ کوششی نه ھند ضبط کرده بود که نشان می

ع تجاوز و  در فرھنگ سنتی ھند اگر کسی برای دفاع وارد معرکه شود، در صورت ھرنو.دختر صورت نگرفته بود

  . مقابل، مقصر شناخته می شودۀحمل
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که گروه ديگر معتقدند که بايد به  عده ای تقاضای حمايت از زنان و اشد مجازات برای متجاوز را خواھانند در حالی

در بيشتر بخش ھای کشور جنين دختر و يا کودکان دختر به دليل .  تبعيض ھا را از جامعه ريشه کن کردۀ کلی ھمرطو

  .داشتن پسر کشته می شوندترجيح 

متجاوزين و حتی . طرفداران آزادی اسلحه در ھند نيز معتقدند که زنان بايد با حمل اسلحه قادر باشند از خود دفاع کنند

  .بسياری از مردم و مقامات معتقدند که اين زنان ھستند که با تحريک مردان باعث اصلی اين تجاوزات ھستند

  ." ندد که تجاوز نکنئيگوه پسر ھايات بد که چه بپوشيم، بئيبه ما نگو" اھرات اين بود که يکی از شعارھای زنان در تظ

يکی از گزارشگران معتقد است که تعداد مقامات پارلمان ايالتی و ملی که اتھام تجاوزات جنسی داشته اند بسيار بيش از 

که  در تنبيه متجاوزين جنسی جدی باشند در حالیتعداد اعالم شده است و بايد پرسيد که اين مقامات چگونه می توانند 

 نفر از کانديداھای احزاب ۶در آخرين انتخابات کشوری . خود اتھام تجاوز و خشونت جنسی را در پرونده ھايشان دارند

  . محکوميت به تجاوز جنسی بودندۀ دارای پروندسياسی رسماً 

و حتی توجه چندانی نيز به بررسی علل . دختران نبوده استليس تا کنون قادر به کنترل خشونت و تجاوز به زنان و وپ

ليس و مقامات دولتی نيز قربانی را مقصر تحريک وکه پ و زمينه ھای اين تجاوزات صورت نگرفته و جالب اين

 روزنامه نگار ھندی در گزارشی می گويد که چھار سال پيش يک زن ژورناليست »آنجانا منون«. متجاوز می دانند

 صبح از محل کار خود در دھلی نو به طرف خانه رانندگی می کرده، در داخل ماشين با ضرب ٣در ساعت جوان که 

 داشته به خانه می رفته و آن ھم ئیکه يک دختر به تنھا"نخست وزيرخانم شيال ديکزيت گفته بوده . گلوله کشته می شود

  ."درست نيست که تا اين حد ماجراجو بود.... می دانيد که........ظر مردمدر شب و در شھری که به ن

که رقم واقعی بسيار باالتر از اين رقم می   گزارش تجاوز داشته در حالی۵٧٢ دريک سال  ميليونی رسماً ١۵دھلی شھر 

 ٢٢ش جرائم، در ھر بر طبق دفتر گزار. ليس گزارش نمی شوندوبسياری از موارد به داليل مختلف ھرگز به پ .باشد

 جرم ھای خشونت آميز در ٢۵۶٣٢٩اعداد رسمی دولتی نشان می دھد که از . شود دقيقه يک تجاوز در ھند گزارش می

 در صد نسبت به سال گذشته ١٧تعداد تجاوزات در پايتخت .  مورد آن عليه زنان بوده است٢٢٨۶۵٠سال گذشته، تعداد 

  . افزايش داشته است

مبر تعدادی  دس٢٣صوص مورد اخير، روز يکشنبه خه افکار عمومی به اخبار تجاوزات در ھند و ببعد از جلب توجه 

 اخبار از ۀاز احزاب سياسی ھم به تظاھر کنندگان پيوستند و اين در حاليست که دولت ھند چندان تمايلی به پخش گسترد

  . ت آنھا نيز خود داری می کندخود نشان نمی دھد و در بيشتر مواقع حتی از دستگيری متجاوزين و مجازا

ليس می گفت ويکی از تظاھر کنندگان به افسر پ. ليس را ھرزه، فاسد و بی لياقت می خوانندوھايشان پرمردم در شعا

  چرا در کنار معترضين نيستی؟ چطور اين بی عدالتی ھا تو را عصبانی نمی کند؟

 نيز ٢٠١١ در سال "آنا ھزاره" جنبش ؛است درآمده متداول در سيۀ خواری در ھند به صورت يک شيوتفساد و رشو

.  که اعدام متجاوزين يکی از خواسته ھای آنان بوددعليه فساد در ھند و مبارزه عليه تجاوزات متداول به زنان به راه افتا

به با  سال از زمان استقالل تا کنون قوانين تنبيھی کافی برای مقا۶۵ دولت را مقصر می دانست که بعد از "ھزاره"

  . دانست که متجاوز را وی دولت را ھمان اندازه مقصر می. تجاوز به زنان تصويب نکرده

 ھمسر به خاطر جھيزيه، ۀسقط غير قانونی جنين دختر به خاطر ترجيح داشتن نوزاد پسر، کشتن عروس توسط خانواد

  .که زنان در ھند با آن مواجھند ھستند ئیازدواج دختران کم سن و قاچاق دختران برای فروش، از جمله تھديد ھا

يک تحليل گر سياسی عنوان می کرد که .  مرفه و فقير اعتراض داشتندۀ، امسال عليه تفاوت امنيت دو طبقمظاھره چيان

که غالب مردم، محروم از ھر نوع حمايت  ليس دراين کشور فقط در خدمت گروھی مرفه و بوروکرات است در حالیوپ
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مرکز تحقيقات قانون گذاری و روش ھا نيز معتقد است که دولت فقط درخدمت يک اقليت مرفه رئيس . امنيتی می باشند

  .در جامعه است

 ھای شھری را ھم کم بسبرای جلوگيری از گسترده شدن تظاھرات، دولت چند ايستگاه اصلی مترو را بسته و تعداد 

تا کنون ده ھا نفر درمحل تظاھرات  .ده استرا خواستار ش" اجتماع بيش از چند نفر" حتی تقاضای ممنوعيت ،کرده

تظاھر کنندگان از دولت خواسته اند که . دستگير شده اند و تلويزيون ملی از مردم خواسته که وارد تظاھرات نشوند

 را که گزارش ۀ موارد تجاوزِ ليس ھم موظف باشد که ھمو يکصد ھزار مورد تجاوز را رسيدگی کرده و پۀ پروندسريعاً 

 قوانين تنبيھی تجاوز به زنان و کودک آزاری را تصويب نمايد وھمچنين  ثبت نمايد و پارلمان نيز سريعاً يعاً می شود سر

  . ليس به خاطر برخورد خشونت آميز با تظاھرکنندگان شده اندوخواستار اخراج فوری رئيس پ

 .ين تجاوز را صادر کردباالخره پس از يک ھفته اعتراض، دولت ھند دستور تحقيق و بررسی مخصوص در مورد ا

در که آيا شخص يا مقامی  ليس و ھر کوتاھی و لغزشی در اين قوانين و اينوسخنگوی دولت اعالم کرد که عملکرد پ

 کوتاھی ھا در ۀ نيز اطمينان داد که ھم،وليتی داشته مورد بررسی قرار خواھد گرفتوقوع چنين حوادثی دخالت يا مسؤ

ر قانون در جھت وضع قوانين تنبيھی برای چنين يي در ضمن گروه ديگری برای تغانجام وظايف اصالح خواھد شد و

ليس ودر درگيری ھای پ.  روز به اطالع عموم خواھد رسيد٣٠ بررسی ھا درظرف ۀ تشکيل می گردد و نتيجئیجرم ھا

. مارستان درگذشتپس از دو روز بستری شدن در بي  گذشته، نگھبان يکی از بنا ھای ديدنی شھر،ۀو مردم در يک ھفت

  .  نگھبان با ادای احترام وطی تشريفات رسمی سوزانده شدۀجناز.  نفر در ارتباط با اين اتفاق دستگير شده اند٨

 اعالم  قلبی بوده است ھر چند که علت مرگ ھنوز رسماً ۀ مدنی اعالم کرد که مرگ نگھبان در اثر سکتۀگروه جامع

  . نشده است

  ٢٠١٢دسمبر 

 


