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خــــوانندگان
شما چه گفتهاید درباره...

درباره مقاله:

دفاع از دانشگاه /مجید دری

درباره مقاله:

روزبه دارامی زاده :مشکل این جاست که همه تقصیرها گردن
احمدی نژاد و دولتش افتاده .مگر ما بهاییان هیچ وقت در جمهوری
اسالمی اجازه تحصیل داشتیم؟ ما هم ستاره دار بودیم و هستیم .ما
که نسل دهه شصت بودیم و تمام جوانی مان با انواع بگیر و ببندها
در ایران سوخت اما همین پارسال و در دولت هم دو نفر از اقوام ما
که متولد آخرهای دهه هفتاد هستند به خاطر بهایی بودن نصف ترم
اولشان تمام نشده بود ،از دانشگاه اخراج شدند .آن ها نه فعالیت
خاصی می کردند و نه هیچ وقت حرفی از عقیده و بهایی بودنشان
در دانشگاه زده بودند اما اخراج شدند.

عبدی سعادت :نگرانی که دارد اما اگر بخواهیم واقع بین باشیم،
باید بپرسیم واقع ًا وکال در سیستم قضایی ایران تا چه حد حق
دفاع آزادانه از موکالن خود را دارند و این دفاع اص ًال تا چه حد
تاثیرگذار است؟ به نظر من مشکل از جای دیگری است .بودن یا
نبودن وکیل مستقل فرق زیادی در این پرونده ها ندارد.

مهدی خوشدل :چند سال پیش شنیده بودم که آقای دری ستاره
دار شدند اما من فکر می کردم محرومیت دانشجویان ستاره دار
بعد از دوره احمدی نژاد تمام شده .واقع ًا جای تاسف دارد .چرا این
اخبار کم تر رسانه ای می شود؟ ستاره دار شدن ظلم است اما ستاره
دار ماندن که ظلم بزرگ تری است.

وکیل مردم یا مورد تایید رئیس قوه قضاییه؟ /عثمان
مزین
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متین آقایی :همین نوشته تبعیض آمیز است .چطور برای آقای
مزین مهم نبوده که وکیل ترکی هم بین وکال هست یا نیست؟ مگر
استان ما [آذربایجان غربی] زندانی ترک ندارد که نیاز به وکیل هم
زبان خود داشته باشند؟ فعالین ترک استان چرا باید وکیل فارس
یا کرد داشته باشند؟ برای کسی مهم نیست؟

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم ،مرداد ۱۳۹۷
شماره 87

دیــــــــدهبان
برگزیده اخبار

سپنتا نیکنام ،نماینده منتخب اقلیت زرتشتی
•
شورای شهر یزد ،با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به
این شورا بازگشت.
طی رایی متفاوت ،حکم پرورش و رهاسازی ۱۰
•
بال کبک در طبیعت کوهدشت برای  ۲شکارچی متخلف
صادر شد.
هیچ نهادی مسئولیت پخش مستند “بیراهه” را که
•
شامل اعترافات تلوزیونی چند رقصده اینستاگرامی بود ،نمی
پذیرد.
صداوسیما اعالم کرد که دعوت از کارشناسان
•
خارجی برای حضور در برنامههای ورزشی کام ًال ممنوع
است.
فروش مانتو جلوباز ممنوع شد و واحدهای صنفی
•
که اقدام به فروش آن کنند ،از دو ماه تا یک سال پلمب
خواهند شد.
دادستان اصفهان گفت که هیچ کس اجازه استفاده
•
از تلگرام را ندارد و استفاده از فیلتر شکن قابل تعقیب و
پیگیریاست.
سوگل ذبیحی و هومن ایمانی به دلیل بهایی بودن
•
از دانشگاه رسام کرج و دانشگاه آزاد کرمان (به ترتیب)
اخراج شدند.

4

شاپرک شجری زاده ،از معترضان به حجاب
•
اجباری به  ۲سال حبس تعزیری و  ۱۸سال حبس تعلیقی
محکوم شد.
تعدادی از درویشان محبوس در زندان تهران
•
بزرگ ،در اعتراض به کیفرخواست های صادر شده ،سوال
های عقیدتی قضات ،محرومیت از حق وکیل و عدم رعایت
تشریفات قانونی در روند دادرسی درویشان بازداشتی از
حضور در دادگاه خودداری کرد.
حقوق ماهیانه محمد حبیبی ،معلم محبوس در
•
زندان تهران بزرگ ،اخیراً با حکم اداره کارگزینی قطع شده
است.
جالل محمودزاده ،نماینده مهاباد در مجلس از
•
بیکاری  ۸میلیون کولبر در استان های غربی کشور خبر داد.
معاون آموزش دوره متوسطه دوم وزارت آموزش
•
و پرورش از ترک تحصیل  ۱۵۱هزار و  ۴۶دختر در سال
جاری خبر داد.
معاون اجتماعی و سیاسی استاندار تهران از ثبت
•
هفته ای  ۱۰نوزاد بی هویت در بیمارستان های تهران خبر
داد.
علیم یارمحمدی نماینده زاهدان در مجلس از وجود
•
 ۲۰هزار فرد فاقد هویت در استان سیستان و بلوچستان خبر
داد.
به دلیل نبود آب شرب سالم ،خطر ابتال به سالک
•
در روستاهای زلزله زده کرمانشاه افزایش یافته است.
آلودگی آب در چند شهر استان خوزستان از جمله
•
هویزه و رامهرمز صدها نفر را راهی مراکز درمانی کرد.
بیش از  ۱۰۰۰نفر در شهر زابل استان سیستان و
•
بلوچستانگورخوابهستند.
سخی ریگی وبالگ نویس بلوچ در زندان اهواز
•
در اعتراض به مخالفت اداره اطالعات با آزادی اش ،اعتصاب
غذا کرد.
محمود بهشتی ،سخنگوی کانون صنفی معلمان
•
تهران ،در اعتراض به نحوه برخورد قضایی با زندانیان صنفی
و سیاسی ،در زندان اوین اعتصاب غذا کرد.
رضا شهابی و داود رضوی ،دو تن از نمایندگان
•
سندیکای کارگران شرکت واحد هنگام ورود به کشور برای
ساعاتی بازداشت شدند.
حدود  ۸۰فعال ترک (آذری) همزمان با
•
گردهمایی ساالنه قلعه بابک در مناطق شمال غربی کشور،
بازداشت شدند.
بسیاری از بازاریان در شهرهای مختلف ایران در
•
اعتراض به افزایش قیمت ارز ،گرانی کاالها و رکود بازار با
بستن مغازه های خود دست به اعتصاب زدند.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت که ۱۲۹
•
نفر در تجمع اعتراضی اخیر بازار تهران و مقابل مجلس
دستگیرشدند.
پدر و برادر نوجوان عبداهلل بزرگزاده نیز که در
•
اعتراض به زنان مورد آزار جنسی قرار گرفته در این شهر
بازداشت شده ،بازداشت و احضار شدند.
مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت
•
راسک به ستاد خبری اطالعات سپاه استان سیستان و
بلوچستان احضار شد.
اطالعات سپاه سیستان و بلوچستان ویدیوئی از
•
اعترافات عبداهلل بزرگزاده و  ۶نفر از افرادی که در پی تجمع
در حمایت از زنان ایرانشهر بازداشت شده بودند ،منتشر کرد.

اسنادی به دست آمده که نشان می دهد سلمان
•
خدادادی نماینده شهر ملکان و رئیس کنونی کمیسیون
اجتماعی مجلس شورای اسالمی ،دارای سوابقی از جمله
تجاوز و آزار جنسی است.
انفجار نارنجک جنگی در روستای درگی شهرستان
•
زابل جان یک جوان کشاورز حدود  ۲۰ساله را گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر از اسید پاشی
•
مردی به صورت همسرش به دلیل اختالفات خانوادگی خبر
داد.
برادر شوهری به دنبال اختالف خانوادگی با
•
عروسشان به “ظن رابطه با مردی غریبه” وی را در برابر
چشمان برادرش با چاقو به قتل رساند.
مردی به اتهام داشتن ارتباط خارج از ازدواج
•
توسط دادگاه کیفری تهران به  ۲سال تبعید و  ۷۴ضربه
شالق محکوم شد.
دادستان کاشمر گفت که حکم  ۸۰ضربه شالق در
•
مالءعام از بابت “شرب خمر” واقع در میدان شهید نیازمند،
اجرا شد.
در پی ضرب و شتم یکی از زندانیان رجایی شهر
•
کرج توسط پرسنل زندان ،مچ دست چپ و ساق پای راست
او شکسته شد.
با تیراندازی نیروهای مرزبانی سردشت به گروهی
•
از کولبران ،کولبری به نام شوانه محمودزاده جان خود را از
دست داد.
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کــــارتون ماه

تجاوز
کاری از مهدی صادقی
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بر اثر شلیک ماموران نیروی انتظامی به یک
•
خودرو شهروند بلوچی به نام حیدر جمالزهی در شهرستان
خاش کشته شد.
بر اثر شلیک ماموران نیروی انتظامی در سراوان به
•
یک خودرو به ظن حمل کاالی قاچاق  ۴تن کشته و زخمی
شدند.
رئیس دادگستری کازرون از کشته شدن  ۳تن
•
و بازداشت  ۱۷۰نفر در پی تجمعات اردیبهشت ماه این
شهرستان خبر داد.
فرمانده انتظامی کازرون از کشته شدن یکی از
•
روستاییان معترض بر سر آب در پی تیراندازی نیروهای
انتظامی خبر داد.
ماموران امنیتی در پی تجمعات در اعتراض به
•
بحران آب در خرمشهر ،ده ها نفر را هدف گلوله قرار داده یا
بازداشت کردند.
وحید مرادی ،زندانی عادی محبوس در زندان
•
رجایی شهر کرج با حمله گروهی از زندانیان ،با سالح سرد
به قتل رسید.
کامران شیخه ،از زندانیان سنی مذهب زندان
•
ارومیه که از سال  ۸۸بالتکلیف بود ،به اتهام محاربه به اعدام
محکوم شد.
حکم اعدام  ۸نفر از متهمان به عضویت در گروه
•
داعش و حمله به ساختمان مجلس و مقبره آیت اهلل خمینی
اجرا شد.
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انـــــــــدیشه
اعتصاب ها به کدام سو خواهد
رفت؟
رضا علیجانی
روزنامه نگار

اصالح طلبان عموم ًا انتخابات محورند اما تحول
خواهان معتقدند اقشار مختلف مردم و نیز جریان
های مدنی و سیاسی و صنفی و غیره ،می توانند از
همه ابزارهای مسالمت آمیز برای ایجاد تغییر در
زندگی و سرنوشت فردی و جمعی شان استفاده کنند.
ابزارهایی که کم و بیش و در اندازه های مختلف
می تواند در زندگی شهروندان “تحول” ایجاد کند
عبارتند از :صندوق رای ،تالش ها و مبارزات مطالبه
محور صنفی و سندیکایی و مدنی و سیاسی ،تجمع و
اعتراض خیابانی ،اعتصابات شغلی و مدنی و غیره.
هر یک از این ابزارها بنا به شرایط خاص و یا
موضوع و مورد خاص می تواند تسهیل گر بهبود
شرایط زیستی و تغییر و تحول در زندگی شهروندان
باشد (سیاست زندگی) .اما همگان می دانند که این
تغییرات در بسیاری از موارد به موانع و دیواره های
متصلب سیاست و منافع و ساختارهای قدرت بر می
خورد .از این جاست که باید بین “سیاست زندگی” و
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“سیاست رهایی” با ظرافت و دقت امتزاج و ترکیب
صورت گیرد و این دو راهبرد با یکدیگر همسو
شوند .رمز پیشبرد مطالبه محوری و تسهیل گری آن
برای تغییرات کالن ساختاری در همین امتزاج است.
وقتی شماری از یک صنف خاص اعتراض یا
اعتصاب می کنند (مثل کامیونداران و یا کشاورزان
و یا کارگران یک شرکت که حقوق شان را دریافت
نکرده اند) ،کنشگران این عمل اعتراضی دنبال چه
هستند؟ سرنگونی طلبان به سرعت هر یک از این
پدیده ها را به داخل فرضیات خود می کشند و در
واقع نوعی مصادره به مطلوب ذهنی می کنند و آن
را نمونه ای از تالش برای سرنگونی و برخورد با
کلیت ساختار قدرت تفسیر می کنند .ولی کسانی
که از نزدیک با این رخدادها در ارتباط اند به خوبی
می دانند که اگر خواسته های مشخص هر قشر از
معترضان و یا اعتصاب کنندگان برآورده شود ،آن
ها به هدف خویش رسیده و به اعتراض شان پایان
می دهند .اکثر آن ها و یا بخش غالب و عمده شان
“تنها” به دنبال یک خواسته مشخص و معین صنفی
و رفاهی شخصی هستند نه بیش تر .البته در فرایند
اعتراض ممکن است شعارهای کالن تری هم داده
شود .در بستر این نوع کنش هاست که بخشی از
معترضان به رویکردی فرافردی می رسند و می
آموزند و تجربه کسب می کنند که خواسته خُ رد و
مشخص آن ها ،با مسائل کالن تری پیوند خورده
است .و در می یابند که آنان به نتیجه عملی نمی
رسند و یا بخش مهمی از مطالباتشان قابل دسترسی
نیست؛ مگر ساختار قدرت حاکم تغییرات جدی و یا
حتی بنیادی بکند.
بر این اساس میدان عمل اعتراضی از دو جنبه دارای
اهمیت است .هم از منظر سیاست زندگی و هم از
منظر سیاست رهایی .از منظر اول؛ این “حق” آن
قشر و صنف است که زندگی بهتری داشته باشد و
به خواسته ها و مطالبات معقول و منطقی اش برسد.
اگر قدرت هم به این خواسته ها تن دهد و جامه

عمل بپوشاند ،هم حق به حق دار رسیده و هم قدرت
آموخته است که نمی تواند خواسته ها و مطالبات و
منافع اقشار مختلف مردم را نادیده بگیرد و برخالف
تمایل و مصالح آن ها هر گونه که خواست حکومت
کند .و اگر تسلیم خواسته های برحق و منطقی طیف
معترض نگردد ،معترضان خواهند آموخت که تا
قدرت و یا حداقل بخش های مهمی از سیاست ها
و ساختارهای آن تغییر نکند ،دستیابی به این حقوق
غیر ممکن است (منظر دوم؛ سیاست رهایی).
از منظر سیاست رهایی اما مسئله و تندپیچ مهم آن
جا پیش می آید که حکومت “نخواهد” به مطالبات
مردم تن دهد و یا بر اثر برخی سیاست های داخلی
یا خارجی اش امکان عملی تحقق این خواست ها
را نداشته باشد و “نتواند” آن ها را مث ًال به علت
بحران های اقتصادی (ناشی از سوء مدیریت داخلی
و یا سیاست خارجی پر هزینه اش که کشور را در

وضعیت بحران منابع مالی قرار داده) ،برآورده سازد.
در صورت اول یعنی وقتی حکومت اساس ًا بنا به
دالیل و علل مختلف “نمی خواهد” مطالباتی به حق
و منطقی را بپذیرد ،طبیعت ًا سعی می کند با روش
فشار و سرکوب معترضان را به خاموشی بکشاند.
و در صورت دوم نیز علی رغم این که ممکن است
سعی کند این مطالبات را برآورده کند ولی توانایی
تحقق آن را نداشته باشد ،بنابراین علی رغم دفع
الوقت اولیه و تالش برای مدیریت آرام اعتراضات
اما در نهایت باز مجبور است با سرکوب و بگیر و
ببنند با آن مواجه شود .در این جاست که در هر دو
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حالت توپ در زمین مردم معترض قرار می گیرد.
اگر آن ها تحت تاثیر این فشارها و تضییفات و
سرکوب ها آرام و خاموش شوند ،قدرت نفسی تازه
می کند و باز به سیاست های قبلی اش با منطق از
این ستون به آن ستون فرج است ،ادامه خواهد داد.
اما اگر مردم معترض به هر دلیلی (مث ًال قابل صرف
نظر کردن نبودن مطالبه شان مانند دریافت حقوق
معوقه که نمی توان بدون آن ها خرج هزینه های
روزمره زندگی را تامین کرد و به حداقل رفاه بخور
و نمیر هم قناعت نمود) ،باز به صحنه اعتراض و
اعتصاب و غیره برگردند ،این بار توپ به صورت
جدی تری در زمین قدرت قرار می گیرد.
در این وضعیت جدید یا قدرت باید تغییرات و در
واقع استحاله های بیش تری را در حداقل برخی
سیاست ها و ساختارهایش بپذیرد تا بتواند به
مطالبات پاسخ دهد و در واقع باز عقب تر برود (که

چه بهتر و این خود گام هایی برای تحول تدریجی
اما بنیادی است) ،و یا باید سرکوب تندتر و حتی
خونینی را به کار گیرد که هم با بحران مشروعیت
هر چه بیش تر در داخل و خارج مواجه می شود
و هم ممکن است با ریزش ها و بحران هایی در
درون نیروهایی که برای سرکوب به آن ها دل بسته
است ،مواجه شود .چون بخش مهمی از این نیروها با
تبلیغات شدید مذهبی و با درون مایه عدالت محوری
و محروم گرایی تربیت و برای سرکوب معترضان
غرب زده و فریب خورده ای که “آلت دست دشمن”
معرفی می گردند ،مغزشویی و آماده سازی می شوند.

کوبیدن چماق بر سر گرسنگان و شلیک گلوله به
سینه پابرهنگان دشوارتر از اِعمال همین ابزارها
برای سرکوب روشنفکران و طالبان حقوق شهروندی
و حقوق بشر است .بدین ترتیب قدرت روزهای
سخت تری را تجربه خواهد کرد.
در این صحنه پیچیده اما ،آن چه می تواند سرکوب
را موجه تر و نیروی اعمال کننده آن را مستعد فریب
خوردگی و مغزشویی بیش تری برای خدمت به قدرت
مستقری که تا مغز استخوان دچار فساد ساختاری
است ،بکند؛ اعمال خشونت از سوی معترضان و
اقشار مطالبه گر است .اعمال خشونت و تخریب و
نظایر آن می تواند دستمایه تبلیغی و تهییجی برای
سرکوب فراهم آورد .نمایش فیلم های خشونت ها
و بمباران تبلیغاتی روی “تخریب اموال و اماکن
عمومی” و احیان ًا زخمی و قربانی شدن برخی افراد
درون یا همسو با قدرت در این میان می تواند زمینه

را برای مرثیه سرایی صاحبان سرکوب فراهم کند.
جدا از این که نفس این اعمال نیز واقع ًا مستحق نقد
و سرزنش است؛ ولو در حالت هیجانی و احساسی و
برافروختگی صورت گرفته باشد.
نیروهای امنیتی و پلیسی متصدی مهار و سرکوب
این نوع اعتراضات با توجه به همین نقطه ضعف
است که گاه به صورت فریبکارانه اما پیچیده ای
خود مستقیم ًا دست به تخریب و خشونت و غیره می
زنند و یا توسط عوامل نفوذی شان درون تجمعات
اعتراضی آن ها را به این نقطه و این نوع اعمال سوق
می دهند.
بر این اساس است که نیروهای تحول خواهی که
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سرنوشت مردم و مملکت برایشان مهم تر از سرنوشت
نظام و قدرت مستقر است با دقت و هوشیاری و
دلسوزی برای این سرزمین و مردمانش توصیه اکید
به برخورد مدنی و پرهیز از هر گونه خشونت و
تخریب و غیره می کنند .متاسفانه برخی سرنگونی
طلبان برای رسیدن به هدف شان (سرنگونی حکومت
که آن را باالتر از مصلحت مردم و مملکت می
دانند) ،خشونت را در زرورق های ظاهرپسندی هم
چون حق دفاع شخصی توجیه و گاه تشویق و تهییج
می کنند .بخشی از سرنگونی طلبان عکس العمل
احساسی شرایط دشوار زندگی اند و البته اندکی
نیز به دنبال کسب قدرت و در پی جاه طلبی های
شخصی یا گروهی خویش.
مایه خوشحالی است که بخش مهمی از جامعه جوان
ایرانی توانسته است تجربیات چند دهه اخیر تالش
های گوناگون و متنوع و متکثر خویش (که یا به

صورت خودآگاه جمع بندی شده و یا حتی به صورت
ناخوآگاه اما به یک وجدان شهودی جمعی تبدیل
گردیده) را راهنمای عمل خویش قرار دهد و با
دوراندیشی و همه جانبه نگری روزافزونی حرکت
کند.
مردم هوشمند و صبور و رنج دیده ایران مستحق
زندگی آزادتر و آبادتر و سربلندتری هستند .متاسفانه
حاکمان قدر این مردم را نمی دانند .آن ها هر قدر
دیرتر صدای مردم را بشنوند کم تر مورد اعتماد آنان
قرار خواهند گرفت؛ اگر تا آن هنگام صبوری این
مردم پرحوصله و به خصوص اقشار محروم و تحت
فشارتر آن به پایان نرسیده باشد.
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به بهانه حضور جمعی زنان همزمان با پخش بازی های
فوتبال جام جهانی در مراکز برخی شهرها
رایحه مظفریان
نویسنده و پژوهشگر
نشاط اجتماعی آثار و پیامدهای فراوانی بر زندگی
شهروندان و جامعه دارد .تعلق اجتماعی ،همبستگی
اجتماعی ،مسئولیت پذیری اجتماعی ،وفاق اجتماعی،
ارتقاء شاخص های سالمت روانی و اجتماعی ،افزایش
رضایت از زندگی یا رضایت شغلی ،پویایی اجتماعی،
کاهش هزینه های مردم ،افزایش امید در جامعه ،زندگی
متعادل و با ثبات ،ارتقاء کیفیت زندگی ،افزایش خالقیت
و نوآوری ،کاهش آسیب های اجتماعی (خصوص ًا در
جوانان) از جمله این پیامدهاست .برای شاد بودن باید
مولفه امید به زندگی را افزایش داد ،چون امید به زندگی
و شاد بودن باعث کاهش آسیب های اجتماعی از جمله
اعتیاد و خودکشی می شود؛ پس برای افزایش امید به
زندگی باید به دوران جوانی ،نوجوانی و دغدغه های این
نسل بها و ارزش داده شود.
قبل از آغاز بحث الزم است تا گریزی به پروسه تاریخی
و ایجاد مکان هایی که مردم برای گردهمایی در آن جمع
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می شدند داشته باشیم .با یک بررسی از این بخش می
بینیم که در سال های گذشته ،مردم به بهانه های مختلف
به صورت پراکنده در مکان هایی از شهر گرد هم جمع
می شدند که این مکان ها به عنوان یک محیط قراردادی
مردم را کنار یکدیگر جمع می کرد؛ اما در حال حاضر با
گذشت سال ها به دلیل مشکالتی که در بخش هایی از
جامعه وجود دارد به این نتیجه رسیده ایم که راه اندازی
و ایجاد مکان هایی برای گردهمایی مردم به بهانه های
مختلف یک نیاز محسوب می شود؛ چرا که این اتفاق
می تواند باعث یک مشارکت جمعی میان مردم شود.
با یک ارزیابی از مفهوم مشارکت جمعی متوجه می
شویم که مشارکت جمعی صرف ًا به تجمع مردم به بهانه
های مختلف اطالق نمی شود .با توجه به این که شادی
مردم لزوم ًا نمی تواند از سوی دولت ها تعیین و مشخص
شود ،بنابراین مشارکت جمعی می تواند در قالب یک
کنسرت در فضای باز برگزار شود که در این بخش باید
در مرحله نخست نیازهای مردم بررسی شود و سپس
مکان هایی را برای تجمعات ایجاد کنیم .بر اساس تجربه
و مشاهده های نگارنده که از دیگر شهرها و کشورهای
دنیا فضاهای شهری که مردم به بهانه های مختلف در
آن جمع می شوند ،یک فضای از قبل تعریف شده مانند
استادیوم نیست .بعضی وقت ها فضاهایی مانند محله
سنگ سیاه (- )1که بافت تاریخی را از بافت مدرن محل
جدا می کند -می تواند به عنوان محلی برای گردهمایی
های مردم باشد و قلب نقاط سنتی می تواند یک پیوندی
را میان افراد درون شهر ایجاد کند.
با توجه به اینکه برگزاری رویدادهای جمعی باعث می
شود که افراد در کنار خانواده هایشان احساس امنیت
کنند ،چه تدابیری باید اندیشیده شود که زنان هم بتوانند
در جامعه و بدون حضور خانواده ها احساس امنیت
کنند؟
در حال حاضر یک ضعف مدیریتی و فرهنگی در این
بخش وجود دارد .برای مثال زمانی که افراد برای
تماشای کنسرت در تاالرهای مختلف و برای تماشای
فیلم در سینماها حضور پیدا می کنند ،به دلیل اینکه
انرژی آن ها تخلیه شده است ،بعد از پایان کنسرت
با یک آرامش خاصی از تاالر خارج می شوند .مردم با
حضور متعدد در مکان هایی مانند سینما و تاالر کنسرت
به طور خود به خود و ناخودآگاه به آن عادت می کنند.
زمانی که یک رویداد فرهنگی مانند کنسرت برگزار
می شود ،مخاطبان آن از قبل تعریف شده اند؛ به دلیل
این که پایه های فرهنگی آن از قبل برنامه ریزی شده
است .رویدادی مانند تماشای فوتبال در یک نقطه شهر
مخاطب خاصی ندارد و ممکن است در چنین رویدادی
مردم از اکثر نقاط شهر حضور یابند ،در نتیجه این تداخل
فرهنگ ها باعث ایجاد مشکالتی می شود که نیاز به یک

تدبیر مناسب دارد.
نمی توان از این قاعده غافل شد که قشربندی های
متفاوت در جامعه وجود دارد که باعث می شود اتفاقات
زیادی در بسیاری از بخش ها به وجود آید؛ چرا که
قشرهای متفاوتی با درخواست های متفاوت در جامعه
وجود دارد .اگر پخش فوتبال در تمامی نقاط شهر انجام
شود ،می تواند کنترل شده تر باشد .با توجه به این که
نمی توان حضور زنان را به عنوان نیمی از جامعه نادیده
گرفت و آن ها را از اجتماع حذف کرد ،در نتیجه نباید
نگاه های سلیقه ای باعث حذف شدن این قشر از جامعه
شود .در جامعه امروز مشارکت از نیازهای اساسی و
ضروری زنان به شمار می آید و در راستای عملی شدن
این بخش باید اقداماتی موثر انجام شود.
موضوع آسیب های اجتماعی همواره در کالن شهرها از
اهمیت ویژه ای برخوردار است .سوالی که مطرح می
شود این است که افزایش فضاهای عمومی می تواند در
کاهش این آسیب ها نقش داشته باشد؟ راهکار چیست؟

اگرچه نهادینه شدن بعضی از حرکات و اقدامات که
باعث شادی و نشاط مردم می شود در ابتدا شاید کمی
غیرمعمول به نظر برسد ،اما با گذشت زمان رفته رفته در
میان مردم و جامعه عمومیت پیدا می کند .و با یک بررسی
از کشورهای دیگر دنیا می بینیم که مردم در فقیرترین
کشورهای دنیا شادی و نشاط را جزیی از برنامه خود
می بینند .هر فرد به تنهایی شادی و نشاط را با توجه
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به امکاناتی که در دسترس دارد برای خود و اطرافیان
فراهم می کند .اما در کشور ما به دلیل محدودیت هایی
که در بعضی از بخش ها وجود دارد ،مردم نمی توانند آن
طور که می خواهند شادی و نشاط را برای خود فراهم
کنند .با توجه به این که نشاط یک پدیده جمعی است،
هیچ کس نمی تواند به تنهایی برای خود نشاط ایجاد
کند و نشاط به عنوان یک فعالیت گروهی از مهم ترین
نیازهای جامعه به شمار می آید .پاسخ دادن به این نیاز
جمعی مستلزم مشارکت زنان و مردان در جامعه است و
کنار هم قرار گرفتن این دو گروه ،نیازمند فراهم کردن
یک سری الزامات و زیرساخت های فرهنگی در جامعه
است .تحقق این اهداف نیاز به گذشت زمان و فرهنگ
سازی در جامعه دارد .حال آن که سلیقه ها و نظراتی که
هر چهار سال و هشت سالی یک بار با رویکار آمدن
دولت ها انتخاب می شود از مهم ترین عواملی است که
باعث می شود یک گسست و شکافی میان این بخش و
جنسیت ها به وجود بیاید.

پانوشت:
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 -1نام محله ای قدیمی در شیراز است .آرامگاه دانشمند بزرگ
عمروبن عثمان معروف به سیبویه در این محله قرار دارد .بر روی
قبر وی سنگی سیاه قرار داشت .در ابتدا نام این محله ،سنگ
سیبویه بوده ولی به مرور زمان در اثر اشتباه عوام و وجود سنگ
سیاه بر روی قبر ،به نام سنگ سیاه مشهور شده است.

ما چند نفر بودیم
بهار
ِ
از شکاف دیوار
هنوز پیدا بود!
یعقوب
از ِ
پس میله ها شنید
پدر شد؛
و گفت :نامش را
دریا ..یا آسمان
بگذارید!
ابراهیم
از ِ
پس میله ها فهمید
مادرش ُمرد
و رخت سیاهش را
به تن کشید!
اما یحیی
با دانه های خرما
در تاریکی
تسبیح می ساخت
و ذکر ایام میگفت...
زن جوانش رفته بود
به آبی ها

شــــــــــــعر
ما چند نفر بودیم

اما من تنها بودم
نه نامهای...
نه فرزندی زیبا
نه ..زنی جوان
سال ها می گذرد
و دانه ِ
های برف
طبیعتم را
سرد ..میکند!
و هنوز
ِ
انفرادی سلولم
در
می تراشم
موهای زائد را
می تراشم
اندام محو زنی را
که تنها در خیالم
راه می رود
و بوی عطرش
گاه
اغواگر است!

شعری از حامد رحمتی
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امروز
از دریچه سلولم
کسی به دیدار آمد
با گلی ...پژمرده
در دست هایش
مرگ
لبخند می زند
نگاهم می کند
و من
لب های چمدانم را
آسیمه سر می بندم.
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اصــــــــناف
نقدی بر موازی کاری و فقدان نقد
روشمند
فعال مدنی

مصطفي احمديان
وکيل پایه یک دادگستري
یکي از آفت های دامن گیر نهادهاي مدني و انجمن
هاي صنفي ،موازي کاري و نیز روي گرداني از
اصول مسلم دموکراسي است .کانون های وکال ،به
عنوان یک نهاد مدنی ،در حالي که از امکانات اوليه
براي ترقي و تاثيرگذاري بر سرنوشت گروهي خود
محروم هستند ،اگر درون ساختار سازمانی خویش
نيز انسجام کافي نداشته و یا تبعيتي از قواعد
دموکراتيک و شايسته ساالري در پيش نگيرند هرگز
کاری از پیش نمی برند .در این صورت بيم آن مي
رود که خطاهاي بسياري در دل تاريخ نهاد وکالت بر
روي هم تلنبار شده و روند دموکراتيک شدن کانون
هاي وکال به يک خواب ،به يک رويا بدل شود و یک
فضاي مه آلود و ترسناکي سراسر آينده وکالت را در
بر گيرد .آفت از اين رو که بسیاری تصميم سازي ها
و تصميم گيري ها که به نحوی درست و منطبق با
اصول دموکراسي به وجود آمده نیز ،به واسطه ناديده
گرفتن بخش بديهي امور و موازي کاري و نبود نقد
روشمند ،قدرت و نفوذ خود را از دست مي دهند و
از حمايت کافي درون خانواده وکال نيز برخوردار
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نمی شوند.
موازي کاري به جهتی که گاه با امر سياسي پيوند
دارد ،هرگز نمي گذارد کاري از پيش برود .سياستی
که مبتني بر تمايل به سير قهقرايي در نهادها است،
پيوندي عميق با ضعف داخلي در خود آن نهادها نیز
دارد .فقط کافی است نقد غير روشمند و مخرب و
استفاده از روش هاي غير دموکراتيک مثل موازي
کاري در این نهادها ترویج یابد تا دستاوردهاي
موجود را نيز به تباهی بکشاند.
گرچه قياس را بدترين شکل حصول علم در پرتو
دانش صحيح به شمار مي آورند ،ولي به سادگي مي
توان تاسيس نهاد مشاورين حقوقي ماده  187برنامه
سوم توسعه در کنار متولي اصلي وکالت يعني کانون
هاي وکال را با هم مقایسه نمود که از وجود این نهاد
چه اندازه ترقي و توسعه نظام وکالت به عقب افتاد.
به نحوی که در این سال ها به جای سرمايه گذاري
براي مسائل اصلي و برداشتن گام های بزرگ برای
توسعه نهاد وکالت ،بخشي از هنر و نيروي موجود،
صرف انکار و ناديده گرفتن امر طبيعي یعنی جریان
باطل ماده  187شد؛ کما اين که هجه های بسياري
نيز از این جهت بر پیکره نهاد وکالت از قبيل اليحه
جامع وکالت رسمي صورت گرفت که خوشبختانه
جریان آن فع ًال بایگانی شده و خطر به صورت موقت
رفع گردیده است.
در حالت طبیعی ،گروه ها و تشکل هايی که موازي با
کانون های وکال و یا نهادهای وابسته به آن فعالیت
می نمایند ،مي توانند به ضعف و کاستي و قهقرا در
امور منجر شده و از موانع جدي ترقي و تحول در این
میان به حساب آيند .تشکل هایی خارج از کانون
های وکال نیز هستند که تعدادشان رو به فزونی است
و از باب نقد بدون این که الزام ًا دانش آن را نیز
داشته باشند ،ضربات مهلکي بر پيکره کانون هاي
وکال و پويايي آن ها وارد نموده اند.

مصادر امور در حکومت های توتالیتر ،از آن رو که
هرگز بازيگر ديگري را در عرصه اجتماع بر نمي
تابند ،به نهادهاي مدنی (کانون وکال به مثابه یک نهاد
مدنی) ولو اين که بر اساس ظرفيت قانونی و يک
نياز تاريخي شکل گرفته باشند ،به دیده تردید می
نگرند و تمایل دارند تا اگر بتوانند سرنوشت احزاب،
انجمن هاي سياسي و صنفي و سازمان هاي غيردولتي
و مردم نهاد را نيز خود به دست گیرند و آزادي های
مدنی را به نحو کامل سلب کنند.
در کشور ما از آن جا که يکي از آرمان هاي ملت
متاثر از تجربيات زندگي جمعي در رژيم گذشته،
آزادي احزاب و انجمن هاي سياسي و صنفي و مردم
نهاد بود ،این موضوع در اصل  26قانون اساسی
تصویب شده؛ به نحوی که بر پایه آن هیچ نهاد دولتی
و حاکمیتی ،توان مقابله با نهادهای مدنی دست کم
از جنبه قانونی را نداشته باشد .هر چند متاسفانه
امروزه تعبيري که از آزادي مندرج در اصل 26
قانون اساسی در جامعه ما مرسوم است ،صرفا ًجنبه
ايجابي و مثبت آن بوده است و روی صورت منفي
آزادي به تعبير فلسفي آن که -نهادهای مدنی آزاد
از محدودیت و ممنوعیت و بند و بست باشند -هيچ
کاري صورت نگرفته است؛ به نحوي که این انجمن
ها آزاد از تصميم سازي ها و قانونگذاري نيستند و از
هر طرف در محاصره اند و به نام قانون در امورشان
مداخله صورت مي گيرد.
يک واقعيت مسلم در رابطه با نهاد وکالت این است
که مقدمات و پيش شرط هاي اساسي آن هم چون
استقالل وکالت از قضاوت و يا استقالل مالی وکال
تمام ًا نزد ديگري قرار دارد و اين ديگري مي تواند
قواي مقننه و قضایيه باشند که با وضع قوانين و
مقررات ،سرنوشت وکالت و مقوله دفاع را به دست
گيرند و یا خود مردم باشند که استقالل مالی وکیل
وابسته به آن ها است.
لذا بدون در نظر گرفتن واقعيت هاي موجود و بررسی
موانع ترقی خواهی نهادهای مدنی و نگرش به سایر
حوزه ها ،نمي توان آسيب شناسي دقيق و درستي از
نهاد وکالت در جامعه به دست داد .آسیب شناسی
نهاد وکالت با در نظر گرفتن نظریات و دستاوردهای
سایر علوم اجتماعی در ایران موضوعی است بایسته
و ضروری که بیش از پیش به آن نیاز حس می شود.
در رابطه با فهم و درک معنایی واژگان به کار بسته
در حوزه نهادی و امکان به کار بستن نقد روشمند،
مطلب قابل ذکر بسيار است .اول این که بایستی بار
معنایی مفاهیمی چون استقالل کانون های وکال که
از ورای  70سال تاریخ بر ساخته شده را به خوبی
فهم نمود .متاثر از اندیشه های ساخت گرایانه،
ساخت مفاهيم در گرو پيوندهای دروني است و جهت
پویایی و تحول معنایی این مفاهیم بایستی به دنبال

راهی برای شرح و گزارش این پیوندهای درونی بود
که از طریق آن معانی شکل می گیرد .لذا بایستی
در وهله اول ساختارها را شناسایی کرد؛ چیزی که
هنوز شناخت کافی از آن به دست نیامده است .ما
هیچ روشن بینی و روشن نگری در رابطه با نحوه
و چگونگی ساخت مفاهیم و بررسی تاریخی آن ها
سراغ نداریم .این است که در میان نهادهای مدنی
در ایران ،مفاهیم ،گاه یک ایستایی و توقف و فقر
شدید را در خود پیدا کرده و چه بسا ارزش و اعتبار
آن ها در طول زمان برای نسل های آینده از بین
می رود و ممکن است یک وکیل تازه کار ،به خوبی
مفهوم استقالل کانون وکال را فهم نکند و یا ارزش و
ماهنامه حقوقی اجتماعی
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دفاع از آن نباشد.
امکان نقد روشمند از ساختار و بافت داخلي کانون
هاي وکال و پرتوافشاني پيرامون تصميم ها و تصميم
سازي ها ،به جهت ترقي امور ،يک نياز تاريخي و
ضروري است که به آموزش کافی و مطالعه عميق
نياز دارد .از آن جا که نقد از اساس روشی برای بحث
و بررسی متون ادبی و علوم اجتماعی است ،به سادگی
نمی توان آن را برای اعمال آگاهانه و تصمیم ها به
کار گرفت؛ مگر اینکه شناخت و مطالعه کافی در
این زمینه داشت .لذا نقد رفتارها و تصمیم ها چیزی
فراتر از نقدگرایی محض می طلبد هر چند که تمام ًا
به حوزه آگاهی مربوط می شود.
نقد ،گونه ای قضاوت و داوری در باب گزاره های
ادبی و مکاتب فلسفی بوده است .بهترين روش نقادی
در امور ،به کار بستن نظريه انتقادي است که مکتب
فلسفی فرانکفورت بر آن بنا شده است .اين نظریه
اقتضائاتي دارد که يکي از آن ها نقد ايدئولوژي است
و در مقابل نظريه سنتي راجع به نقد قرار مي گيرد.
آسیب شناسی نهاد بر این اساس ،ضعف نقادی در حوزه تصمیم ها و
وکالت با در نظر
اعمال هویدا می شود .به نظر مي رسد بسیاری نقدها
گرفتن نظریات و در خود مبانی و مولفه هاي نقد سنتي را نيز نداشته
دستاوردهای سایر باشند ،چه رسد به این که از منظر مکتب انتقادي
علوم اجتماعی در صورت پذیرند .از این روی ،هر نقدی تنها آینه تمام
ایران موضوعی است نمای داوری بالواسطه از سیستم فکری و روانی خود
بایسته و ضروری که نقاد و اهداف ذهنی وی خواهد بود تا این که الجرم به
بیش از پیش به آن روشن نگری و پرتو افکنی و ایضاح اندیشه ها کمک
نیاز حس می شود .چندانی بنماید.
در خصوص ساختار نهاد وکالت و به طور کلي
سازمان ِکانون هاي وکال ،ما نيازمند شناخت کافي
و کامل ساختارها و پیوندهای درونی در کانون ها و
هم چنین نحوه شکل گيري مفاهيم در بستر تاريخي
و درون سازمانی آن هستيم .وقتي که ما از استقالل
کانون هاي وکال دم مي زنيم ،دقيق ًا به يک پديده
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تاريخي اشاره مي کنيم (استقالل کانون وکال به مثابه
یک پدیده) و این به تنهایی کافی نخواهد بود.
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گــــــــفتگو
کم آبی ،بحران اقتصادی یا مولفه
اثر گذار سیاسی در آینده ایران؟
در گفتگو با ناصر کرمی و محمد درویش
دلبر توکلی
روزنامه نگار
از زمان مشروطه تا کنون ،گروه های مبارزاتی مختلفی
برای ایجاد دموکراسی ،آزادی بیان و مواردی از این
دست ،در ایران شکل گرفت و در دوره های مختلف
تاریخی ،افرادی دستگیر ،کشته و سرکوب شدند .اما
سابقه نداشت ،نیروهای امنیتی ،برای مقابله با تجمع
کنندگانی که به دلیل کم آبی دست به اعتراض زده اند،
وارد عمل شوند و دست به خشونت بزنند .بر خالف آن
که مشکل کم آبی ،کم و بیش در برخی از نقاط ایران
داستانی همیشگی بود ،برای اولین بار ،در نخستین
روزهای تیرماه سال جاری ،شاهد درگیری نیروهای
امنیتی و حکومت با مردم جنوب کشور بودیم و یکی از
شعارهای مردم این بود« :مسئولین بی شعور آب شور،
آب شور».
بحران آب در جنوب کشور به جایی رسید که ،در روز
چهارشنبه  ۶تیرماه ،یک جوان آبادانی در اعتراض به
وضعیت نامناسب آب ،قصد خودسوزی در مقابل اداره
آبفای این شهرستان را داشت .او با ورود به ساختمان اداره
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آبفا با ریختن بنزین روی خودش اقدام به خودسوزی کرد
که ماموران با استفاده از پتو مانع آتش افروزی این جوان
شدند .اعتراضات در ایران به وضعیت آب اعم از کم
آبی و شوری آب ،ابعاد گسترده تری یافته و این روزها
در شهرهای جنوب کشور میادین شهرها صحنه تجمعات
مردمی است و به این ترتیب ،بحران ِ
آب ایران ،در سرخط
خبرهای رسانه های بزرگ دنیا و محافل سیاسی در داخل
و خارج از کشور قرار گرفت.
در حالی که بحران آب ،روز به روز وسعت بیش تری می
گیرد و مانند ویروسی غیر قابل کنترل به سایر استان های
کشور ،سرایت کرده است ،برخی از کارشناسان حوزه
آب ،معتقدند که مشکل اصلی به نبود مدیریت صحیح و
کارآمد در حوزه آب ،ایران را به سوی بحران خشکسالی
برده است .برخی نیز معتقدند ،این مدیران ناکار آمد
همه منابع آبی را برای اشخاص و شرکت های وابسته
و نزدیک به خود ،مزارع پسته و سدها در تملک گرفته
اند و اکنون تغییرات آب و هوایی و خشکسالی اوضاع
را بدتر کرده و کشاورزان را مجبور می کند از زمین
هایشان رانده شوند.
شایعه انتقال آب از ایران به کشورهای همسایه
ناصر کرمی استاد دانشگاه برگن نروژ ،معتقد است ،بحران
ِ
آب ایران می تواند پشتوانه تحوالت سیاسی آینده ایران
باشد .او به خط صلح گفت« :بحران آب در وهله اول یک
بحران اقتصادی است ،چرا که ما داریم در مورد یک کاال
صحبت می کنیم که جزو کاالهای اساسی معیشتی مردم
است و اگر نیاز روزانه مردم تامین نشود ،این بحران می
تواند به یک بحران اثر گذار سیاسی تبدیل شود».
کرمی در ادامه اشاره دارد به این که در مواردی مانند:
مسائل حقوق بشر یا برابری جنسیتی ،اگر خواسته مردم
برآورده نشود ،برای حکومت (به نوعی) جای تعدیل
وجود دارد ،اما آب جزو کاالهای اساسی است؛ مردم
هر روز که از خوب بیدار می شوند برای ادامه حیات
به آن نیاز دارند .بنابراین اگر نیاز روزانه مردم برآورده
نشود ،همه مردم در اقصی نقاط کشور از هر قشری ،در
صدد مطالبه این کاالی اساسی بر می آیند و خود به خود،
تبدیل به یک جنبش فراگیر مردمی می شود.
از سوی دیگر این استاد دانشگاه ،با این موضوع که
دلیل اصلی اوج گرفتن بحران آب در ایران ،صدور آن
از ایران به کویت و عراق است مخالفت کرده و گفت:
«تا جایی که به خاطر می آورم سابقه طرح انتقال آب
از ایران به کویت به اوایل دهه هشتاد برمی گردد .به
خاطر دارم خبرنگار روزنامه شرق به خاطر انتخاب تیتر
نامناسب و اروتیک برای این خبر مواخذه شده بود (تیتر
مضمونی داشت به این شکل که کویتی ها از این پس
آب ما را می خورند) .به هر حال قرار بود بعد از آن
که سد کرخه آبگیری شد با افزون بر چهارصد کیلومتر
لوله گذاری آب از محل این سد به کویت منتقل شود.
همان زمان در پاسخ به اعتراض طرفداران محیط زیست

وزارت نیرو این طور استدالل کرد که حجم آبی که از
پشت سد تبخیر می شود ده ها برابر بیش تر از آبی است
که به کویت منتقل خواهد شد و از نظر اقتصادی این
معامله ای کام ًال به سود ایران است .اما نکته این است که
به دلیل محاسبات غلط فنی (در تعیین میزان آب ورودی
به مخزن سد دو مولفه تغییر اقلیم و افزایش برداشت در
باالدست را اص ًال حساب نکرده بودند) ،سد کرخه هرگز
آن قدر آب نداشت که تصور می رفت داشته باشد .پس
احتماالً آن طرح خود به خود منتفی شده است .هم چنان
که هرگز هم خبری از اجرای طرح عظیم لوله گذاری
چهارصد کیلومتری منتشر نشد .بعید است از کارون هم
آبی قابل انتقال به کویت باشد .خود این شایعه به نظر من
تقلیل موضوع است؛ کوچک کردن مسئله بزرگی به نام
توسعه ناپایدار در سراسر کشور .بحران آب و خشکیدگی
دالیلی پیچیده تر از طرح غلط یک مدیر برای فروش آب
به کشور همسایه دارد».
کرمی هم چنین تاکید دارد بر این که ،ایران مستمر و
سیستماتیک آب شیرین به عراق منتقل نمی کند؛ هرچند

که ممکن است مث ًال ایران در مواردی با تانکر ،آب به
عراق فرستاده یا در قالب کمک اهدایی بطری آب
آشامیدنی به عراق ارسال کرده باشد .اما بعید است بین
ایران و عراق ،لوله کشی انتقال آب شیرین وجود داشته
باشد.
ادعای تغییر اقلیم در ایران ساختگی است
ناصر کرمی در خصوص این که چندی پیش ،رئیس
سازمان پدافند غیر عامل ،مدعی شد تغییر اقلیم در ایران
کار دشمنان است ،گفت« :جالب است بدانید به شکلی
دیگر (این ادعا که نشانه ای از روند طبیعی تغییر اقلیم در
ایران وجود ندارد) پیش از این ،توسط گروهی که طرف
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قرارداد دولت بوده اند و رزومه علمی خیلی پرباری هم
دارند ،ابراز شده است .آن گروه در سمیناری در آمریکا
و چند سمینار دیگر در ایران با هم بوده اند و ظاهراً
مجری یک پروژه مشترک .در میانشان استاد دانشگاه
ارواین کالیفرنیا و چند شخصیت برجسته علمی دیگر هم
دیده می شود .نمی شود گفت این گروه هیچ کدام اص ًال
مبانی اقلیم شناسی را نمی شناسند .یعنی رزومه علمی
سنگین آن ها در این باره ،آدم را مشکوک می کند .افراد
دانشگاهی مدعی مدیریت آب و محیط زیست که کام ًال
منکر وقوع تغییر اقلیم در ایران شدند .اگر هم اقلیم را
نشناسند به اقتضای شغل شان باید یکبار در زندگی ،یک
ساعت کلیدواژه های تغییر اقلیم و خاورمیانه را گوگل
کرده باشند».
کرمی ،در پاسخ این پرسش که چرا این اساتید دانشگاه،
تغییر اقلیم در ایران را انکار کرده اند ،گفت« :من به
نتیجه ای نرسیده ام .فقط می دانم که با هم هماهنگ بوده
اند و مجری پروژه هایی از سوی دولت جمهوری اسالمی.
مشکل اصلی این است که این گروه همه زحمات چندین

ساله ما را که تالش می کردیم به مردم و جمهوری اسالمی
بباورانیم این سرنوشتی متفاوت است و باید اقتضائات
این سرنوشت تازه را بپذیرند ،برباد دادند .آن ها نظام را
مجاب کردند که مشکل خشکسالی موقت است و می
توان برای حل مشکل آب ،منتظر تَرسالی ماند .به هر
رو آن چه که رئیس سازمان پدافند غیر عامل می گوید،
بر بنیاد ادعاهای کسانی است که رفتند ایران و به نظام
جمهوری اسالمی دلگرمی دادند که مشکل آن قدرها هم
که فالنی مدعی است پیچیده نیست و ما برایتان حلش
می کنیم».
حمایت دولت از کشاورزی یا راضی نگهداشتن

حامیان حاکمیت
حدود  ۹۰درصد آب کشور برای کشاورزی مصرف می
شود .نکته قابل تامل در این باره سهم واقعی کشاورزی
در تولید ناخالص ملی و حوزه اشتغال است .حتی با
صرف نظر از قیمت واقعی آب مصرفی در کشاورزی
و دامداری می توان گفت عمده این بخش صرف ًا با یارانه
های نفتی دوام آورده است و با حذف یارانه توانی برای
برای رقابت و بقا نخواهد داشت .در عین حال سهم این
بخش در اقتصاد ملی را نمی توان انکار کرد .خشکسالی
شدید کنونی اگرچه از دهه هفتاد شمسی فرصت ها و
زمینه های کسب و کار را در کشاورزی ایران محدود
کرده ،اما اثرات فراگیر آن در همین چند سال اخیر و در
واقع از آغاز دهه  ۹۰آشکار شد.
سال گذشته دولت به خاطر بحران فرونشست آب های
زیرزمینی و متعاقب آن فرونشست اراضی ،در نیمی از
دشت های ایران کشاورزی را ممنوع اعالم کرد و پیش
بینی می شود روند محدود سازی اراضی قابل کشت هم

چنان تداوم داشته باشد .توجه داشته باشیم که با بارش
ساالنه کم تر از  ۲۰۰میلی میتر عم ًال کشاورزی در اراضی
دیم متوقف شده و با افزایش هزینه استخراج ذخیره و
انتقال آب ،توجیه اقتصادی برای کشت آبی را هم کاهش
خواهد داد .مستندات اقلیمی می گویند که تحت تاثیر
تغییر اقلیم میزان بارش در ایران حدود  ۱۹درصد کم تر
شده و کشاورزان بیش تری بیکار و مهاجران افزون تری
روانه شهرها خواهند شد .عمده کشاورزان و روستاییان
هم اکنون نیز از یارانهها ارتزاق میکنند و دولت البته
ناچار خواهد بود روز به روز یارانه این بخش را بیش
تر کند .نباید فراموش کرد که روستاییان به طور سنتی،
بیش تر از شهرنشینان حامی حاکمیت هستند و جمهوری
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اسالمی با چنگ و دندان به دنبال تداوم حمایت آن ها
خواهد بود.
خشکسالی مدیریتی خطرناک تر از بحران آب
“محمد درویش” عضو هیات علمی موسسه تحقیقات
جنگلها و مراتع کشور ،معتقد است آن چیزی که در
کشور ما بحران ایجاد میکند این است که ما هرگز
واقعیت های اقلیمی و جغرافیایی خودمان را به رسمیت
نمی شناسیم و هم چنان رو به آسمان برنامه ریزی می
کنیم؛ امیدواریم و دعا می کنیم که باد و باران بیاید.
او اشاره دارد به این که مشکل بحران آب تنها به ایران
محدود نمی شود؛ بلکه امارات -همسایه جنوبی ما -هم
در خشکسالی بسیار شدیدی است و در سال جاری
بارندگی آن ها هم به شدت کم بوده است.
درویش در ادامه به خط صلح گفت« :در تمام منطقه
خاورمیانه وضعیت همین گونه است ،اما آن ها هیچ
نگرانی از این خشکسالی و کمبود باران ندارند و هرگز
مانند ما دل نگران ریزش های آسمانی شان نبوده اند.

چون که چیدمان توسعه شان را بر مبنای اقتصادی
طراحی کرده اند که کم ترین وابستگی را به آب و خاک
دارد .این کشورها روی بازرگانی ،تجارت ،گردشگری،
صنایع “های تک” و انرژی های نو ،سرمایه گذاری کرده
اند .فقط شهر دوبی در سال گذشته  ۱۴.۵میلیارد دالر از
محل گردشگری درآمد داشته است .در حالی که کشور
پهناور ما که مساحت آن چندین برابر امارات است ۱.۳
میلیارد دالر درآمد داشته است».
او تاکید دارد بر این که ،خطری بزرگ تر از خطر
خشکسالی کشور را تهدید می کند و آن هم خشکسالی
مدیرانی است که حاضر به تغییر نیستند و درایت درک
شرایط کنونی را ندارند؛ مدیرانی که بسیار محافظه کار

و متحجر هستند .با توجه به این ماجرا ما درگیر خطری
هستیم که نامش را میگذارم “خشکسالی مدیریتی”.
راهکارهای مقابله با بحران خشکسالی در ایران
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
کشور معتقد است راهکارهایی برای مقابله با حل بحران
کم آبی و خشکسالی در ایران وجود دارد .او در این
خصوص گفت« :در کشوری زندگی می کنیم که به
طور متوسط  ۱۰هزار متر مکعب آب در هر هکتار برای
کشاورزی استفاده می شود و این یکی از باالترین رقم ها
در دنیاست و آن وقت نیشکری کشت می کنیم که برای
تولید آن در هر هکتار  ۳۵هزار مترمکعب آب مصرف می
شود! بهترین کاری که باید بکنیم این است که آبی که در
این مملکت وجود دارد را برای توسعه گردشگری ،توسعه
صنایع های تک و نیاز آب شرب مردم استفاده کنیم».
درویش در ادامه با اشاره به این که ما در کشورمان
پرمصرفترین صنایعی که در جهان وجود دارد را مستقر
کرده ایم ،گفت« :یعنی هیچ “صنعت آب بَری” در جهان
وجود ندارد که ما آن را نداشته باشیم .سه صنعت فوالد،
آهن و اتم ،به شدت آب بَر هستند .تمام نیروگاه های
اتمی در دنیا در کنار رودخانه ها و دریاها قرار گرفته
اند؛ اما ما در مرکز کشور -قم و اصفهان ،-نیروگاه اتمی
ساخته ایم؛ و یا این که استحصال اورانیوم را از یزد انجام
می دهیم و مجبور هستیم با تانکرهای بزرگ برای مردم
آن منطقه آب شیرین ببریم .این نابخردی و عدم توجه به
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مالحظات واقعی حاکم بر سرزمین ماست».
او با تاکید دوباره بر این که ،احداث صنایع فوالد ،آهن،
اتم و کشت نیشکر در مناطق کم آب اشتباه است ،به خط
صلح گفت« :نیشکر در جایی کشت می شود که دست
کم میانگین ریزش های آسمانی اش  ۱۰۰۰میلی متر
باشد ،در حالی که ما با وجود کم آبی با افتخار نیشکر
می کاریم و کسی را که با افتخار نیشکر کاشته است به
عنوان رئیس سازمان محیط زیست منصوب می کنیم و
به او جایزه می دهیم .این ها اشتباهات بزرگی است که
در کشور رخ داده و هم چنان ادامه دارد؛ و تا وقتی که
این وضعیت باشد ما حق نداریم از آسمان شکایت کنیم».
درویش در ادامه افزود« :کل نیاز آب شرب ایرانیان۸ ،
میلیارد متر مکعب است .یعنی  ۸۰میلیون ایرانی فقط به ۸
میلیارد متر مکعب آب شرب نیاز دارند و این  ۸میلیارد متر
مکعب یعنی  ۸درصد آب قابل استحصال کشور که در سخت
ترین خشکسالی ها هم همیشه اتفاق می افتد .این وضعیت
در ایران را با عربستان سعودی مقایسه کنید که فقط برای
تامین آب شرب مردم به  ۳میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد،
ولی کل موجودی آب قابل استحصالش فقط  ۱میلیارد متر
مکعب است .بنابراین ،اگر در ایران خشکسالی داریم پس
وضعیت عربستان چگونه است؟ آدم های ناشکری هستیم
که در چنین فالتی که  ۱۸۰رودخانه دائمی دارد ،آن قدر بد
رفتار کردهایم ،آنقدر ولنگارانه و نابخردانه از نعمتهای الهی
سوء استفاده کرده ایم که حاال به چنین فالکتی افتادهایم».
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این طرح با استفاده از عکسی تهیه شده که چندی پیش خبرگزاری
ایسنا از یکی از قربانیان تجاوزهای جنسی منتشر کرده بود.
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اجــــــتماعی

مقابله با همه گیری خشونت و
تجاوز
سعید مدنی
جامعه شناس
«دنیا هرگز به صلح نمی رسد مگر آنکه مردم در
زندگی روزانه امنیت داشته باشند» .این عبارت کوتاه
در صدر گزارش توسعه انسانی سازمان ملل نشان می
دهد ،احساس امنیت شاخص مهمی در سالمت اجتماعی
است که وضعیت خشونت را در یک جامعه نیز توضیح
می دهد.
خشونت حالتی از رفتار است که در آن فرد خشن با
استفاده از زور فیزیکی یا غیرفیزیکی خواسته خود را
به دیگران تحمیل می کند .تقریب ًا محور تعاریف متعدد
راجع به خشونت ،زور و اعمال زور است« .خشونت
استفاده ناروا ،غیرقانونی و تعرض آمیز از قدرت است
که در بیش تر موارد با بی حرمتی شدید و خشم زیاد
همراه است .هم چنین سوءاستفاده از قدرت بر ضد
حقوق عمومی ،قوانین و آزادی های همگانی و اعمال
زور یا هر نیروی فیزیکی برای صدمه ،خسارت زدن
و یا سوءاستفاده مصداق خشونت است» .در گزارش

“

تجاوز یکی از شنیع
ترین و زشت ترین
اشکال خشونت است
که بخش مهمی از
آمار وقوع آن به
دلیل تمایل قربانیان
به حفظ آبروی خود
یا نگرانی از تبعات
و آثار اجتماعی و
خانوادگی آن پنهان
می ماند و هیچ گاه
گزارش نمی شود.

“
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سازمان بهداشت جهانی در سال  2014نیز مورد
خشونت عبارت است از کاربرد عمومی قدرت فیزیکی
و تهدید به استفاده از آن بر ضد فرد ،گروه و یا جامعه
که به احتمال زیاد منجر به جرح ،مرگ و صدمه فیزیکی
باشد و مانع رشد و توسعه یا محرومیت شود».
خشونت بر حسب ماهیت آن به چهار نوع خشونت
جسمی ،جنسی ،روانی و اجتماعی تقسیم شده است.
از سوی دیگر خشونت برحسب طرف های درگیر
آن به سه نوع خشونت نسبت به خودِ ،
بین فردی و
جمعی تقسیم می شود .از جهت دامنه خشونت هم می
شود آن را به سه دسته خشونت علیه خود (خودکشی
یا خودزنی و از نظر من خیلی از مشکالت اجتماعی
چون اعتیاد یا شیوع بیماری های روانی) ،خشونت ِ
بین
فردی (از همسر آزاری تا ضرب و شتم خیابانی) و
خشونت گروهی (خشونت یک گروه بزرگ یا دولت
در ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی) تقسیم
کرد .خشونت را از نظر محل اعمال آن به خشونت
خانگی ،آموزشی ،خیابانی و یا خشونت در محل کار
می توان تقسیم کرد .همین طور از جهت قربانیان هم
خشونت علیه زنان ،کودکان ،سالمندان و یا گروه و
جامعه مطرح است که در بسیاری از مطالعات این دسته
بندی موردنظر قرار می گیرد.
هرساله بیش از  1.3میلیون نفر در سراسر جهان در
نتیجه خشونت به قتل می رسند یا می میرند .بر اساس
گزارش سازمان بهداشت جهانی روزانه  4هزار و 400
نفر در نتیجه خشونت کشته می شوند .شیوع خشونت
بین سنین  15تا  44سال چهارمین علت مرگ است.
جالب اینکه از بین  6.1میلیون نفر که در سال 2000
جان خود را از دست داده اند؛ نیمی خودکشی کرده اند،
یک-سوم به قتل رسیده اند و مرگ یک-پنجم هم با
جنگ ارتباط داشته است.
تجاوز یکی از شنیع ترین و زشت ترین اشکال خشونت
است که بخش مهمی از آمار وقوع آن به دلیل تمایل
قربانیان به حفظ آبروی خود یا نگرانی از تبعات و
آثار اجتماعی و خانوادگی آن پنهان می ماند و هیچ
گاه گزارش نمی شود .قربانیان تجاوز اغلب زنان و
کودکان به ویژه دختران هستند .در پژوهشی درباره

زنان باردار گزارش شده که شیوع خشونت در بین آن
ها بسیار باال است و در  48درصد موارد مورد خشونت
خانگی قرار می گیرند که  21درصد خشونت جنسی
است.
خشونت علیه کودکان در ایران نیز بسیار باال است،
ولی اطالعات و آمار جامعی در این زمینه وجود ندارد.
در مطالعه ای که اخیراً در  31استان انجام شده میزان
شیوع خشونت علیه کودکان را  28.2درصد گزارش
کرده است .بر اساس مطالعه دیگری شیوع خشونت
جنسی علیه کودکان تا  42درصد برآورد شده است.
البته شیوع خشونت جنسی بسته به جامعه آماری آن در
حدفاصل  4.3تا  42درصد برآورد شده است.
مطالعه در مورد وضعیت خشونت و عدم امنیت زنان در
شهر مشهد نشان می دهد  75درصد زنان در طول  6ماه
منتهی به این پژوهش حداقل یک بار تجربه برخوردهای
آزاردهنده مثل بوق زدن اتومبیل و چراغ زدن رانندگان

را داشته اند .به عالوه  84درصد تجربه زل زدن و خیره
شدن جنس مخالف 38 ،درصد تجربه ترمزکردن و
ویراژ دادن 85 ،درصد تجربه تعقیب شدن 52 ،درصد
تجربه اصرار به دادن یا گرفتن شماره تلفن و  39درصد
تجربه سد راه واقع شدن داشته اند .همه این ها اشکال
متفاوتی از خشونت و تجاوز علیه زنان است.
آیا در آینده این روند فزاینده تجاوز و خشونت علیه
زنان کاهش خواهد یافت؟ در مطالعه ای در سال
 1394از نمونه آماری جمعیت  15سال و باالتر کشور
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پرسیده اند که به نظر آنان وضع جرم و جنایت در آینده
چگونه خواهد شد؟ از کل نمونه آماری  47.6گفته اند
بدتر می شود و  29.8گفته اند فرقی نمی کند .معنای
دیگر فرقی نمی کند این است که وضع کنونی بد است.
برای مقابله با این روند فزاینده خشونت و تجاوز چه
باید کرد؟ تا آن جا که به دولت و نظام سیاسی مرتبط
است در وهله اول این نابه سامانی ها محصول سیاست
های نادرست اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .بی
تردید بین میزان فقر و نابرابری و خشونت و آسیب
های اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد .از این رو
توقف روند نامطلوب کنونی خشونت و تجاوز مستلزم
تجدید نظرهای جدی و اساسی در حکمرانی است که
در حال حاضر نشانه ای از تمایل به اصالح آن مالحظه
نمی شود .از سوی دیگر تشدید مجازات متجاوزین
نیز تنها موکول به آشکار شدن تجاوز و شروع رویه
قضایی است که حتی مشروط به کارآمدی نظام قضایی

در اغلب موارد ممکن نیست؛ زیرا متجاوزین از آثار
و پیامدهای خانوادگی و اجتماعی گزارش و شکایت
تجاوز بر زندگی شان در آینده نگران بوده و واهمه
دارند .بر این اساس اولویت اول هر گونه مداخله ای،
پیشگیری است .امکان درمان یا احقاق حقوق قربانیان
پس از وقوع تجاوز بسیار محدود و کم است .در چنین
شرایطی آموزش و اطالع رسانی درباره حقوق زنان و
دختران و آگاهی آنان از حقوق خود و تقویت مهارت
های اجتماعی شان از اهمیت بسیار برخوردار است.

انـــــــــدیشه

سکس و دولت :تاملی بر
سیاست سکس در جمهوی اسالمی
امید شمس
نویسنده و پژوهشگر حقوق بشر
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 صرف ًا بیولوژیک فراتر
می برد و مجموعه پیچیده ای از داللت 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
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در جمهوری اسالمی و بحران های مولود این سیاست
تمرکز می کند و تالش می کند تا نشان دهد بر خالف
آن چه تصور می شود ،میان سیاست سکس در اسالم
و سیاست سکس در جمهوری اسالمی 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 عمیق ًا 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 پدرساالری بود که
زن را جسم ًا و روح ًا 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.
( )1نوع 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 کاال 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)2( .
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 اسالم اهمیتی ویژه دارد .با وجود
مشابهت های بسیاری که در ساختار تحدید کننده
قوانین سکس در پیش و پس از ورود اسالم به چشم
می خورد ،اما سیاست سکس در ایران پس از اسالم
در چند ویژگی منحصر به فرد است .نخست این که
اسالم 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 اسالم
است ،بنیان می نهد.
اسالم ،میل و سخن جنسی
در اسالم مفهوم میل جنسی تحت عنوانین مختلف
از جمله “قوه باه” مورد خطاب قرار گرفته است .در
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“

ویژگی مهم سخن
جنسی در اسالم
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.

“
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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 اسالمی دعوت به سرکوب
میلی جنسی شده است اما نمی توان از این نکته در
گذشت که در اسالم میل جنسی امری بالذات پلید و
مضر تعریف نشده است.
در واقع اسالم 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،
اسالم 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
اسالمی 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 اسالم است که در ابعادی گسترده و
به صریح ترین شکلی نهادینه می شود .ویژگی مهم
سخن جنسی در اسالم 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 كردن
و از ابوسعيد خدرى منقول است كه حضرت رسالت
پناه وصيت نمود به حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم
يا على چون عروسى داخل خانه تو شود كفش هايش
را بكن تا بنشيند و پاهايش را بشو و آن آب را از
درخانه تا منتهاى خانه بپاش...
يا على اگر جماع كنى در شب سه شنبه و فرزندى
بهم رسد بعد از سعادت اسالم او را روزى شود و
دهانش خوشبو و دلش رحيم و دستش  جوانمرد و
زبانش از غيبت و بهتان پاك باشد .يا على اگر جماع
كنى در شب پنجشنبه و فرزندى بهم رسد حاكمى
از حكام شريعت يا عالمى از علماء باشد و اگر در

روز پنجشنبه وقتى كه آفتاب در ميان آسمان باشد
نزديكى كنى با زن خود و فرزندى بهم رسد شيطان
نزديك او ”...
در جای دیگر می نویسد:

“از حضرت صادق پرسيدند كه اگر كسى زن خود را
عريان كند و باو نظر كند چونست؟ فرمود كه مگر
لذتى از اين بهتر مي باشد و پرسيدند كه اگر به دست
و انگشت با فرج زن و كنيز خود بازى كند چونست؟
فرمود باكى نيست اما بغير اجزاى بدن خود چيزى
ديگر در آن جا نكند .و پرسيدند كه آيا مي تواند
درميان آب جماع بكند فرمود باكى نيست»)3( .
صراحتی که در این سخنان به چشم می خورد در
ایران پیش از اسالم نادر است؛ در حالی که چنین
صراحت و وسواس در جزئیات وجه غالب متون فقهی
اسالمی 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 ،اسالم به وضوح سکس و به ویژه میل را البته
در قوالب تقلیل گرایانه خود پذیرا می شود .و در
وهله دوم ،نشانگر روح اتوریتاریان اسالم و رغبتی
بیمارگونه به کنترل جزئی ترین و خصوصی ترین
کنش های انسان است.
اکنون پرسش این است که نسبت جمهوری اسالمی با
سیاست سکس اسالمی چیست؟
جمهوری اسالمی و سیاست سکس
بر خالف رویه فاش و صریح اسالم در قبال سخن
جنسی ،سیاست جمهوری اسالمی بر حذف کامل
سخن جنسی و محو تمام مظاهر جنسی از سطح
مرئی جامعه استوار است .در حالی که در بسیاری
از روایات اسالمی آموزش های ویژه ای در قبال
بایدها و نبایدهای سکس موجود است ،جمهوری
اسالمی 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)4( .
الکان درباره میل می نویسد« :میل نیازمند حمایت
فانتزی است ،که در حکم صحنه پردازی (میزانسن)
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“

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.

“
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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»)5( .
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 اسالمی حتی سیاست سکس اسالمی
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 -مطلق ًا 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 اسالمی 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 اسالمی
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 اسالمی 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  ،1313در قانون مدنی ایران در ماده ،1041

برای نخستین بار مسئله کودک-همسری مورد توجه
قرار گرفت و حداقل سن  15سال برای دختران و 18
سال برای پسران به تصویب رسید .در سال ،1353
ماده  23قانون حمایت از خانواده ،این حداقل سنی
را به 18سال برای دختران و  20سال برای پسران
افزایش داد.
پس از انقالب ،ماده  23لغو و ماده  1041جایگزین
شد .در سال  ،1370با نظر شورای نگهبان ،حداقل
سن به  9سال برای دختران و  15سال برای پسران
تغییر کرد .در سال  ،1371با وساطت مجمع تشخیص
مصلحت ،حداقل سن ازدواج به  13سال برای دختران
و  15سال 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 اسالمی 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 اهلل خمینی:

«كسي كه زوجه اى كم تر از نه سال دارد وطى او
براى وى جايز نيست چه اين كه زوجه دائمى باشد ،و
چه منقطع ،و اما ساير كام گيري ها از قبيل لمس به
شهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ ( )6اشكال ندارد هر
چند شيرخواره باشد ،و اگر قبل از نه سال او را وطى
كند اگر افضاء نكرده باشد به غير از گناه چيزى بر او

نيست ،و اگر كرده باشد يعنى مجراى بول و مجراى
حيض او را يكى كرده باشد و يا مجرای حيض و
غائط او را يكى كرده باشد تا ابد وطى او بر وى حرام
مى شود»)7( .
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با این که تحریر الوسیله از کتب مرجع قوانین فعلی
جمهوری اسالمی 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 كسى مذكرى را وطى كند و در او دخول كند

عکس از گتی ایمیج
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قتل او و قتل مفعول ثابت مى شود ،البته اين در
صورتى است كه هر دو بالغ و عاقل و مختار باشند،
 ...و اگر فاعل بالغ و عاقل باشد و مفعول نابالغ در
صورت تحقق دخول فاعل كشته مى شود و مفعول
تاديب مى گردد ،و اگر كودك با كودك چنين كند
هر دوتاديب مى شوند ،... ،و اگر با بالغى چنين كند
بالغ اعدام و كودك تاديب می شود»)8( .
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 .عالوه بر این دخول
محوری در نظام فقهی اسالمی (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 کالن تر برای
ایده حکومت اسالمی پدید آورده است .در حیطه
سخن و آموزش جنسی ،یعنی آن جایی که اسالم 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 اسالم 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 اسالمی 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 اسالم گرایان سنتی یک دولت شبه
غربی و بدعت گذار در دین.
اما ریشه سیاست سکس جمهوری اسالمی 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
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“

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
اسالم می زید.

“
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اندازه یا بیش از آن که صرف ًا 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 ایرا ِن پس از  ،57از 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 اسالم می زید .همان گونه که هیچ زمانی در
آمریکا به اندازه دوران “ممنوعیت”( )9الکل 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 ،مبتالیان به کم وزنی و بیش
وزنی ،مبتالیان 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.
پانوشت ها:
1- Floor, Willem, A Social History of

Sexual Relations in Iran, Mage Publication, Washington, 2008
2- Clement, Book of Recognitions, Ch.
XXIII
 -3مجلسی ،محمدباقر ،حلیه المتقین ،فصل سوم :در باب
آداب زفاف
4- Zizek, Slavoj, From desire to drive:
Why Lacan is not Lacaniano
5- Lacan, Jacques. Écrits: A Selection.
Trans. Alan Sheridan. London: Tavistock
Publications, 1977. p. 275
 -6قرار دادن آلت در میان پاها و التذاذ بدون دخل
 -7خمینی ،روح اهلل ،تحریر الوسیله ،جلد چهارم ،کتاب نکاح،
مسئله 12
 -8همان ،گفتار در لواحق ،فصل دوم در لواط و سحق و قیاده
 -9دوران ممنوعیت الکل در آمریکا در سال های  1920تا
 .1933در این دوران ،مصرف الکل حدود شصت تا هفتاد
درصد از زمان پیش از ممنوعیت و پس از آن بیش تر بود.

اجــــــتماعی

تجاوز جنسی ابزار “پاکسازی”
جنسیتیفضایعمومی
ساقی لقایی
پژوهشگر حقوق بشر
خواستن یا نخواستن در جهان برابر ،مرز تفکیک
سکس و تجاوز را در روابط جنسی تعیین می کند و
بر همین اساس است که گاه مشاهده آمار تجاوز در
کشورهایی با قوانین پیشرو خیره کننده به نظر می
رسد .در واقع در موارد بسیاری ،آن چه مطابق قانون
در برخی کشورها تجاوز محسوب میشود ،در برخی
کشورهای دیگر چیزی در حد شوخی است.
بر اساس یک دسته بندی کلی از انواع تجاوز
می توان به تجاوز به آشنایان (گسترده ترین نوع
تجاوز) ،تجاوز در قرار ،تجاوز خاکستری ،تجاوز
زناشویی ،تجاوز قانونی (یکی از طرفین زیر سن
قانونی باشد) ،تجاوز به مردان (متجاوز ممکن است
زن یا مرد باشد) ،تجاوز در زندان ،تجاوز گروهی،
تجاوز اصالحی (اغلب با هماهنگی خانواده قربانی و
با هدف “اصالح” زن همجنس گرا صورت می گیرد)
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و تجاوز با اغفال اشاره کرد.
برای روشن تر شدن تفاوت تعریف تجاوز در
مناطق گوناگون جهان به مواردی اشاره می کنم.
مث ًال در خصوص تجاوز زناشویی ،در حالی که از
حدود پنجاه سال پیش در پی شکل گیری موج دوم
فمینیسم در دهه های  ۶۰و  ۷۰میالدی و تالش
برای لغو نابرابری جنسیتی در قانون و عرف،
کشورهای زیادی رابطه جنسی بدون رضایت
یکی از طرفین را بین زوجین مشمول تعریف
تجاوز شناختند و برای آن مجازات کیفری در نظر
گرفتند .اما در قانون مدنی برخی از کشورها هم
چون ایران ،بر اساس اصل شرعی تمکین ،تن دادن
به رابطه جنسی در صورت خواست مرد ،از وظایف
زن است .بر اساس مفاد  ۱۱۰۲و  ۱۱۰۸قانون
مدنی جمهوری اسالمی ایران ،به محض وقوع عقد
نکاح ،روابط زوجیت بین طرفین جاری می شود و
حقوق و تکالیف آن ها در قبال هم برقرار می گردد
و از جمله آن وظایف ،تمکین زوجه نسبت به زوج
است .تمکین عبارت از اطاعت کردن زوجه در
انجام وظایف زناشویی در قبال تهیه مسکن مناسب
و لوازم ضروری سکونت از سوی شوهر است و
زنی که در خصوص انجام وظیفه خاص زناشویی
(سکس) بدون دلیل موجه شرعی نافرمانی کند،
ناشزه تلقی می شود.
یا مث ًال در مبحث تجاوز خاکستری ،بر اساس
تعریف آن دست کم یکی از طرفین دقیق ًا نمی داند
در لحظه رابطه جنسی چه می خواهد و برای همین
نمی تواند در لحظه از وقوع سکس جلوگیری کند.

یعنی در واقع نمی تواند متجاوز را متقاعد کند که
نمی خواهد رابطه از یک مرحله ای به بعد ادامه
یابد ،اما متجاوز یا این را نمی فهمد ،یا خودش را
به نفهمیدن می زند .چنین بحثی اساس ًا در قوانین
کشورهایی مثل ایران جایگاهی ندارد.
جنگ قدرت و سالح تجاوز
رابطه قدرت اصلی ترین زمینه ای است که تجاوز
جنسی را می توان به آن مرتبط دانست .تجاوز
جنسی از دیرباز به عنوان یک سالح در جنگ ها
به عنوان نمایش قدرت و سلطه به کار می رفته
است و یکی از نمونه های اخیر آن تجاوز داعش
به زنان و دختران اسیر بود .در برخی کشمکش
های اجتماعی نیز به نوعی همین مفهوم کاربرد
دارد؛ به طور مثال می توان به تجاوز اعضای
گروه بوکوحرام به دختربچه های مدرسه ای پس
از ربودن آن ها اشاره کرد .قصد اصلی آن ها و
گروه های مشابه ،ناامن کردن جامعه برای حضور
دختران و زنان است و تجاوز به عنوان حربه ای
برای حذف زنان از عرصه اجتماعی به کار می
رود .در جوامع سنتی که رو به مدرن شدن دارد،
سالح تجاوز و آزار جنسی علیه زنان و دختران ،می
تواند به سرکوب درونی آن ها از سوی خودشان
و خانواده هایشان برای در امان ماندن از تجاوز
منجر شود.
این روزها موضوع تجاوز به دختران و زنان در
ایرانشهر ،استان سیستان و بلوچستان در ایران
بحث روز است .یک فاجعه اجتماعی بزرگ که
برای نخستین بار از سوی امام جمعه اهل تسنن
ایرانشهر در روز عید فطر مطرح شد .خبر این بود
که  ۴۱تن از دختران و زنان جوان در ایرانشهر در
چند ماه گذشته از سوی افرادی ربوده شده و مورد
تجاوز قرار گرفته اند .چهار تن از آسیب دیدگان
شکایت کرده اند و یکی از متهمان نیز دستگیر شده
و به اتهام وارده اعتراف کرده است.
هرچند مقامات قضایی اصل موضوع را تایید
کردند ،اما با انتشار خبر در رسانه های داخلی و
خارجی و هم چنین باال گرفتن واکنش اعتراض
آمیز مردم در شبکه های اجتماعی و شکل گرفتن
تجمع مسالمت آمیز در ایرانشهر ،موضوع شکل
دیگری به خود گرفت .مقامات مسئول بر خالف
روال منطقی ،یعنی رسیدگی به شکایت آسیب
دیدگان ،حمایت آسیب دیدگان خاموش و تضمین
امنیت آن ها و تشویقشان برای بازگویی حقیقت
و حق خواهی ،از در توجیه و فرافکنی درآمدند و
به جای پاسخگویی به افکار عمومی ،جامعه را به
سکوت فراخواندند.
به گزارش ایسنا دادستان کل کشور با بیان این که
«دستگاه قضایی شکایت کسی را که به قوه قضاییه
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“

موضوع تجاوزهای
زنجیره ای به دختران
ایرانشهر به جای این
که به طور قانونی و
عادالنه پیگیری شود،
با روندی امنیتی رو
به رو شده است؛
چنان چه معترضان به
این تجاوزها ،دستگیر
و با اتهامات امنیتی
رو به رو شده اند.

“
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مراجعه نماید در چارچوب قانون پیگیری می کند»،
گفت« :همه باید بدانند که مسائل مربوط به امور
اخالقی ،نوامیس مردم و مسائلی که جنبه حیثیتی و
خانوادگی دارد به موجب موازین شرعی و قانونی
باید مکتوم بماند لذا همگان وظیفه دارند اگر حادثه
ای در جایی اتفاق افتاد آن را مکتوم کنند نه این
که با طرح در اماکن عمومی در صورت بی اساس
و بی مبنا بودن آن ذهن خانواده ها و افکار عمومی
را مشوش کرده و موجبات سوءاستفاده عده ای را
فراهم نمایند».
سخنان دادستان کل کشور در حالی مطرح شد
که منابع محلی از احتمال ارتباط متجاوزان به
منابع قدرت ،از جمله سپاه خبر داده بودند و شائبه
سیستماتیک بودن این تجاوزها وجود دارد.
چنانچه بی بی سی فارسی گزارش کرده ،متهم این
پرونده اقرار کرده که پس از شناسایی زنان ،آن
ها را در راه خانه می دزدیدند .هم چنین بر اساس
این گزارش ،برخی قربانیان تجاوز توسط افرادی
با لباس نیروی انتظامی و یا نظامی و به زور اسلحه
ربوده شده اند.
متاسفانه گزارش های رسمی و غیررسمی نشان
می دهد موضوع تجاوزهای زنجیره ای به دختران
ایرانشهر به جای این که به طور قانونی و عادالنه
پیگیری شود ،با روندی امنیتی رو به رو شده است؛
چنان چه معترضان به این تجاوزها ،دستگیر و با
اتهامات امنیتی رو به رو شده اند .و دعوت به
سکوت درباره تجاوز به جای دادرسی قانونی از
سوی مقامات باالی قضایی ،شائبه سیستماتیک
بودن این تجاوزها را تقویت می کند.
رشد حضور اجتماعی زنان در استان سیستان و
بلوچستان با وجود محرومیت های شدید در این
منطقه ،می تواند برای نگرش های متحجرانه ضد
زن ،خوشایند نباشد .در جوامع سنتی و بسته که
زنان و دختران همواره از سوی خانواده و نزدیکان
خود نیز محدود و سرکوب می شوند ،یکی از راه
های حذف آنان از جامعه ،ناامن کردن فضای
عمومی برای حضور آنان است و برای این امر چه
ابزاری موثرتر از تجاوز!
اگر مسئوالن قضایی ،انتظامی و امنیتی قصد
ایجاد امنیت اجتماعی منطقه را دارند ،راهی بهتر
از دادرسی روشن و عادالنه به پرونده تجاوزهای
زنجیره ای به دختران ایرانشهر و گزارش دقیق و
درست به مردم وجود ندارد .و از طرفی حساسیت
افکار عمومی و دیده بانی دقیق کنشگران مدنی
می تواند ضمن یادآوری وظیفه دستگاه قضایی،
در خصوص حمایت از قربانیان تجاوز ،در جامعه
آگاهی رسانی کند.
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اجــــــتماعی
مواجهه با پدیده آزار جنسی از منظر
افکار عمومی و قوانین
محمدطه صنعتگران
پژوهشگر

اگر در شبکه های مجازی یا فضاهای عمومی ،جمع
های خویشاوندی و دوستانه ایرانیان درباره “تجاوز” به
گفتگو بنشینید ،احتماالً شاهد خواهید بود که بسیاری از
مردم ،تصویری کلیشه ای از تجاوز در ذهن خود دارند:
این که لزوم ًا یک “مرد” در جایی دور از چشم همگان و
بسیار پنهانی و به زور و “اجبار” و گاهی حتی با کتک
و درگیری فیزیکی ،صرف ًا “زن” یا “کودک” را با دخول
کامل وادار به عمل جنسی کند.
صد البته که چنین عملی تجاوز است ولی تعریف
امروزی تجاوز در قوانین مترقی بسیار گسترده تر از
چنین اتفاقی است و حیطه بزرگتری را در برمیگیرد.
البته این تصور سنتی از تجاوز ممکن است ناشی از
قوانین حاکم بر ایران هم باشد؛ چرا که در آن قوانین،
معموالً جرم انگاری تجاوز ،در صورت اجبار است و با
“ازاله بکارت” یا “دخول کامل” .پس بهتر است درینجا
به جای تجاوز از عبارت “سواستفاده جنسی” یا “آزار
جنسی” بهره ببریم تا بتوانیم دقیقتر به این مقوله بپردازیم.
از لحاظ حقوقی در ایران چیزی به نام آزار جنسی
نداریم .یا تجاوز اتفاق افتاده است (که مشروط است
به دخول کامل) یا تفخیذ یا رابطه نامشروع دون زنا.
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در نظام حقوقی ایران ،تفخیذ و رابطه نامشروع دون
زنا ،جرایمی هستند که با رضایت طرفین دانسته می
شود (یعنی روی کاغذ و در متن قانون به صورت “آزار
جنسی” یا “سو استفاده جنسی” محسوب نشده اند و
نوعی رضایت دو طرف در این عبارات و کلمات نهفته
ِ
ِ
جنسی موجود در
مسایل
است) .موارد اصلی مرتبط با
ً
قانون ،محدود به همین چند مورد است .یعنی قانونا آزار
جنسی در ایران جرم نیست .گرچه عبارت “آزار جنسی”
در مطبوعات و حتی از سوی مسئوالن و مقامات ذکر می
شود ،اما جرم انگاری دقیقی درباره آن در قانون موجود
نیست .گرچه باز هم معلوم نیست وقتی یکی از مقامات
عبارت “آزار/سواستفاده جنسی” یا کلمه “تجاوز” را
به کار می برد واقعا چه چیز مد نظر اوست؛ اخیراً سید
محمدجواد ابطحی ،نماینده خمینیشهر درباره تجاوز به
دختر  5ساله افغانستانی در آن شهر گفته بود« :یعنی بچه
کوچک را به طرق مختلف نمی شود رفع بکارت کرد؟
فقط باید تعرض جنسی صورت گرفته باشد؟ [ ]...اگر
بر اساس ورود “شیشه پپسی” بوده باشد چه؟» )1( .خب
واضح است از دید وی صرفا “ازاله بکارت” هم تجاوز
محسوب نمی شود و حتم ًا باید با ورود آلت مردانه انجام
شود تا نام آن را تجاوز گذاشت.
نظام حقوقی حاکم بر ایران بر شریعت اسالم بنا شده است
و اصول دادرسی آن علمی نیست بلکه اقناعی است یعنی
صرف ًا قاضی باید اقناع شود .در چنین وضعیتی تعجبی
ندارد که قوانین ارتجاعی و مجازات غیرانسانی خواهیم
داشت که ابداً پاسخگوی مسائل دنیای امروز نیستند.
مث ًال در قانون مجازات اسالمی ،اثبات تجاوز بسیار
دشوار است و با چهار بار اقرار متهم یا شهادت چهار مرد
بالغ یا نهایت ًا بنا بر علم قاضی با توجه به قرائن ،انجام
می شود .در صورت اثبات هم ،مجازات آن اعدام است.
طوری که بعض ًا حتی با بخشایش از سوی قربانی هم
احتمال اعدام وجود دارد .فارغ از این که اعدام مجازاتی
غیرانسانی است ،همین احکام سختگیرانه نیز باعث
شده تا بعضی قاضیان و حتی قربانیان از عدالتورزی/
پیگیری خودداری کنند .اگر مجازات مرگ از قوانین
حذف می شد ،احتماالً این گونه محافظهکاری ها کمتر
شده و فضای بهتری برای آشکار شدن حقیقت به وجود
می آمد .جدای از این مشکالت ،در ایران اگر کسی
برای آزار جنسی به دادگاه شکایت برده و نتواند آن
را اثبات کند ،چون قوانین بر اساس مذهب است حتی
ممکن است فرد به روابط نامشروع متهم و به صد ضربه
شالق محکوم شود .گرچه نمی توان مدعی بود که این
اتفاق یک رویه سیستماتیک در دستگاه قضایی است،
اما گاهی هم رخ داده است .در مورد دیگری ،سال 93
شاهد اجرای حکم اعدام ریحانه جباری در  26سالگی
(پس از  7سال زندان) به اتهام قتل بودیم که بنا به گفته
خودش صرف ًا از خویش در برابر تجاوز دفاع کرده بود.
()2

نمونه دیگری از عقب ماندگی و فلج قوانین ایران،
موارد سواستفاده از جایگاه قدرت برای برقراری رابطه
جنسی است .هیچ جایی از نظام جزایی و حقوقی
ایران به چنین موردی نپرداخته است در حالی که در
کشورهای مترقی مانند کانادا ،آمریکا ،استرالیا و
بسیاری کشورهای اروپایی ،به این مسئله نیز توجه شده
است .مث ًال در تورنتو اخیراً یک کارگردان تئاتر به نام
آلبرت شالتز در جایگاه نفوذ و قدرت فراوان ،مجبور
به کناره گیری از منصبش در شرکت خود شد؛ زیرا
سه پرونده حقوقی علیه او شکل گرفت که بازیگرانی
او را “متجاوز سریالی” خوانده بودند .وی ظرف 36
ساعت استعفا داد .این اتفاق منجر به طرد کامل وی
از جامعه هنری شد ،طوری که هرگز حق کارگردانی
و بازیگری و فعالیت هنری نخواهد داشت )3( .در
آمریکا هم شاهد برخورد قاطع قانون با چهره ای شهیر و
بزرگ چون هاروی واینستین بودیم و با توجه به مسائل
مشابه درباره کوین اسپیسی و داستین هافمن ،احتماالً

در خصوص آنها نیز برخود قضایی اتفاق خواهد افتاد؛
ضمن این که در رسانه ها و افکار عمومی مردم آمریکا
قربانی نکوهی یا صحبت از شکستن حریم خصوصی
مجرمان مطرح نشد .همه این ها در حالی است که اغلب
متهمان ادعا میکردند همه روابط جنسیشان با رضایت
طرف مقابل بوده ،اما این چیزی از قبح عمل و تخلف آن
ها نکاست )4( .چون سواستفاده از جایگاه قدرت برای
برقراری رابطه جنسی معموالً در شرایطی اتفاق میافتد
که آغاز ارتباط میان دو شخص از جنس ارتباط نابرابر
یا برای هدف ویژه ای (آموزش ،درمان ،درآمد و غیره)
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است؛ مانند معلم/شاگرد ،استاد/دانشجو ،پزشک/بیمار،
کارفرما/کارمند ،بازیگر/کارگردان و غیره؛ اگر ِ
فرد در
جایگاهِ برتر به ازای کار/خدمت/لطف خاصی در حیطه
آن ارتباط ،به فرد زیردست خود مستقیم یا غیرمستقیم
پیشنهاد هر نوع رابطه جنسی بدهد ،متخلف محسوب
میشود زیرا از جایگاه خود سواستفاده کرده است (فرد
در جایگاه قدرت لزوم ًا ِ
مرد دگرجنس گرا نیست و زنان
و دگرباشان جنسی هم می توانند از جایگاه برتر خود
نسبت به دیگری برای برقراری رابطه جنسی سواستفاده
کنند) .یعنی در بدو ارایه این پیشنهاد ،تخلف رخ داده
و مهم نیست ِ
فرد زیردست بپذیرد یا نه ،گزارش بدهد
یا نه .اصوالً واکنش زیردستان اهمیتی ندارد و تغییری
در اصل ماجرا و تخلف رخ داده ایجاد نخواهد کرد؛ حتی
اگر پذیرفته و (بعداً به واسطه چنان رابطه ای) مزایایی به
دست آورد ،همچنان قربانی محسوب شده که باالدست
او در ارتباطی نابرابر از او سواستفاده جنسی کرده است.
حالت دیگر این است که خود فرد زیردست به فرد

قدرتمند نزدیک شده و برای دریافت منفعتی خاص ،به
او پیشنهاد رابطه جنسی دهد؛ حتی در چنین موردی هم
شخص در جایگاه قدرت مادامی که در این ارتباط نابرابر
است ،باید از پذیرفتن و ایجاد رابطه جنسی پرهیز کند و
اخالق ًا در قبال این مسئله مسئول است؛ این اتفاق چیزی
شبیه تخلف ارتشاء است که کسی برای به دست آوردن
غیرقانونی چیزی ،به فرد قدرتمند پیشنهاد رشوه دهد
(منتها در اینجا با رشوه جنسی مواجهیم) .هم چنان فرد
قدرتمند باید از پذیرفتن رابطه جنسی و ارایه خدمات
خالف قانون/عرف پرهیز کند و در صورت انجام چنین

کاری مجرم است.
همان طور که پیشتر گفته شد ،تمام این مسائل در قوانین
غربی لحاظ شده و نه در نظام قضایی ایران .جدای از
ارتجاعی بودن قوانین در ایران ،افکار عمومی نیز (به
دلیل فقر آموزشی) نه تنها از چنان حقوق و تخلفاتی
بی اطالع است ،بلکه گاهی کام ًال نسبت به این موارد
جبهه گرفته و مشغول قربانی نکوهی می شود .نمونه آن
برمال شدن روابط جنسی آیدین آغداشلو با هنرمندان/
شاگردانش بود که سالها از سوی افشین پرورش گوشزد
می شد )5( .وقتی بنا به تصمیم چند تن از خود قربانیان،
متن ایمیلهای آغداشلو منتشر شد ،شاهد بودیم که
بسیاری کاربران فضای مجازی ادعا میکردند چون آن
هنرمندان/شاگردان به طمع موقعیت ،چنان روابطی را
برقرار کردند ،پس تن فروش محسوب میشوند و حق
سرزنش آغداشلو را ندارند.
ً
این افراد از خود نمی پرسند که اصوال چرا باید فردی
در معرض این انتخاب و این پیشنهاد رابطه جنسی
قرار بگیرد؛ آن هم به گونه ای که در صورت رد چنان
درخواستی ،احتماالً بخشی از آینده و زندگی اش صدمه
ببیند .حتی اگر فرض کنیم خود شاگردان برای نزدیک
شدن به راس هرم قدرت ،وارد آن روابط جنسی
با آغداشلو شده باشند ،باز هم الزم است بپرسیم چرا
شخصی در جایگاه قدرت باید چراغ سبز نشان داده باشد
که در صورت همبستری اش ،زیردستان به مطامع خود
دست خواهند یافت؟
الزم به ذکر است افکار عمومی در خصوص این نوع
جبهه گیری ها هم معموالً گزینشی عمل می کند؛ در
همان نمونه آغداشلو بخشی از افکار عمومی مشغول
قربانی نکوهی و “تن فروش” خواندن شاگردان بود
و کسانی هم پا را فراتر نهاده و از شکستن حریم
خصوصی آغداشلو به دست شاگردانش صحبت می
کردند .درحالی که علنی کردن جرایم افراد ابدا مرتبط
با “حریم خصوصی” نیست و قربانیان حق دارند به هر
طریق که می توانند فرد سواستفاده گر را رسوا کنند .اما
همین نمونه را وقتی در مقایسه با ماجرای سعید طوسی
بنگریم ،می بینیم افکار عمومی یکسره و بی هیچ شک و
شبهه ای علیه متجاوز برمیخیزد؛ ظاهراً زمانی که متجاوز
مرتبط با نهاد حکومت یا مذهب است ،کسی در جرم
او شک نمی کند ولی اگر تجاوزهای یک به اصطالح
“روشنفکر” افشا شود ،بسیاری جبهه میگیرند که البد
خود حاکمیت کمر به تخریب او بسته است .البته تمام
این واکنشهای افکار عمومی ناشی از سیاست های غلط
سابق و متدوال حاکمیت است.
خالء قانونی دیگری در ایران در حیطه تجاوز و آزار
جنسی ،مرتبط است با مسائل دگرباشان جنسی .در میان
این قشر از جامعه مسئله بغرنج تر و تضعیع حقوق بسیار
گسترده تر اتفاق می افتد چرا که اصوالً وجود تقریب ًا
همه دگرباشان جنسی در قوانین ما انکار شده است .به

جز قسمت کوچکی از این قشر (ترنسجندرها) ،باقی
دگرباشان جنسی در ایران انکار شده و نه تنها از کلیه
حقوق خود محرومند ،بلکه در معرض انواع مجازات
غیرانسانی قرار دارند .ترنسجندرها هم فقط در صورتی
می توانند در ایران مانده و مانند افراد عادی به زندگی
و تحصیل و کار بپردازند که عمل تغییر آلت تناسلی
را انجام دهند .یعنی عمل تغییر آلت تناسلی به نوعی
برای آن ها در ایران اجباری است .حتی مواردی دیده
شده که مث ًال مرد همجنسگرا را برای نجات از مجازات،
وادار به عمل تغییر آلت تناسلی کرده اند .جدای از چنین
مشکالتی ،مسئله تجاوز برای این گونه افراد از لحاظ
افکار عمومی هم پیچیدگی های بیشتری دارد .برخی از
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نباید از آزار جنسی و تجاوز شکایت کند .تصور آن ها
بر این است که لزوم ًا از هر نوع رابطه با مرد لذت می برد.
این تصورات نیز مجدداً ناشی از فقر آموزشی در ایران
است .سال  93در ماجرای آزار جنسی ناظم دبستان به
کودکان ،مظفر الوندی ،مشاور وزیر دادگستری و دبیر
مرجع ملی حقوق کودک در ایران گفته بود« :از نظر
علمی برخی اعتقاد دارند این کشش ها و گرایشها به
صورت دو طرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد .من
هم معتقدم تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی
موارد این گرایش ،دو طرفه بوده است»)6( .
این مورد و این اظهار نظر عجیب ،به طور واضح بدون
در نظر گرفتن روابط قدرت و ارتباط آموزشی ،بدون در
نظر گرفتن سن کودکان  8تا  11ساله که همگی غیربالغ
(زیر  18سال) بودند و بدون توجه به امکان تجاوز به
همجنسگرایان بیان شده است .مسئله آزار جنسی به
کودکان هم از جمله مشکالت موجود در قوانین است.
حتی آن چه به طور قانونی در ایران وجود دارد که پدر
می تواند با “اجازه دادگاه” و “رعایت مصلحت” برای
درحالی که علنی کردن دختر خردسالش همسر معین کند ،در قوانین پیشرو
جرایم افراد ابدا مرتبط ممکن است نه ازدواج ،بلکه تجاوز به کودک تلقی شود؛
ِ
کودک مث ًال  12ساله ،قدرت تصمیم گیری
با “حریم خصوصی” چرا که آن
نیست و قربانیان حق ندارد و نابالغ محسوب می شود.
دارند به هر طریق
پانوشت ها:
که می توانند فرد
 -1هاشمی مقدم ،امیر ،جناب ابطحی! میدانید “رفع بکارت” از
سواستفاده گر را رسوا دختر پنج ساله یعنی چه؟ ،فرارو 25 ،خردادماه 1397
کنند.
 -2مغزی ،افروز ،پرونده ریحانه جباری؛ بازنگری قانون یا طلب
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بخشش؟ ،بی بی سی فارسی 22 ،فروردین ماه 1393
3- Nestruck, J. K. (2018, January 12).
Questions still hang over Soulpepper Theatre. The globe and mail
 -4هاروی واینستین رسما به تجاوز و عمل مجرمانه جنسی متهم
شد ،بی بی سی فارسی 10 ،خردادماه 1397
 -5پرورش ،افشین ،از رسواشدگان آمریکایی حمایت کنید،
صفحه شخصی آقای پرورش در فیسبوک 14 ،آبان ماه 1396
صارمی ،نیوشا ،توجیه تجاوز در مدرسه؛ گرایش دو طرفه بود ،روز
آنالین 5 ،اردی بهشت ماه 1395

کــــــودکان

آزار جنسی در مدارس؛ نگاهی از
درون

آیا آمار آزار جنسی کودکان در مدارس ایران افزایش یافته
است؟

احمد مدادی
معلم ریاضی و کارشناس آموزش
سوالی که این روزها شاید از خودتان پرسیده باشید:
آزار جنسی کودکان در مدارس ایران افزایش یافته
است؟ واقعیت این است که مثل خیلی حوزه های
دیگر ما آمار و اطالعات دقیق و مستندی در این باره
نداریم و آمار پراکنده موجود امکان مقایسه ساالنه این
آمار و نتیجه گیری درباره کاهش یا رشد آن را به ما
نمی دهد .اما بدون داشتن این آمار هم ،به نظر می رسد
که یک چیز را بتوان به طور قاطع گفت و آن این که
تعداد اخبار منتشر شده و افشا شده درباره آزار جنسی
در مدارس و محیط های آموزش رسمی و غیررسمی
طی یکی-دو سال اخیر ،افزایش چشمگیری داشته
است .کم تر ماه و هفتهای را می شود یافت که خبری
از آزار جنسی کودکان در خانواده ،محیط آموزشی
و یا در محله و محیط کار در شبکه های اجتماعی
دست به دست نشود .حداقل نتیجه این اطالع رسانی
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می تواند این باشد که ما را بیش از پیش متوجه آسیبی
کند که همیشه وجود داشته است اما بنابر مالحظات
اجتماعی و اخالقی سرپوش نهاده می شد و نهان می
ماند.
معلمانی که تجربه تدریس در مدارس پسرانه راهنمایی
و دبیرستان را دارند ،احتماالً در طول سال های خدمت
خود موارد متعددی از آزار جنسی در مدارس محل
خدمتشان را خبردار شده اند که به شیوه کام ًال سنتی و
کدخدامنشانه از سوی متولیان مدرسه و خانواده رفع و
رجوع شده است تا آبرویی از خانواده نرود و یا دانش
آموز انگشت نمای دوستان و هم شاگردی هایش
نشود .البته منظور آزار جنسی است که قربانی و آزار
دهنده هر دو دانش آموز بوده اند .آزار جنسی دانش
آموزان کم سن و سال توسط دانش آموزان بزرگ تر،
داستانی است که شاید هفتگی و روزانه تمام معلمان
در مدرسه با آن مواجه هستند و بخشی از وقت و
انرژی و حواسشان را باید صرف مراقبت از دانش
آموزانی کنند که در معرض آزار قرار دارند .و البته
احتماالً این دست از تجربیات معلمان کم تر در فضای
خارج از مدارس بیان شده و یا رسانه ای شده باشد.
در طول سال های تدریس ام در شهرها و روستاهای
سه استان مختلف ،یکی از اولین کارهایی که به محض
ورود به کالس می کردم ،دقت در نحوه نشستن دانش
آموزان در کالس درس و چینش صندلی ها و نیمکتها
بود .تغییرات عجیب و غریب ناگهانی در نحوه نشستن
دانش آموزان در یک کالس اولین زنگ هشدار بود
که باید مراقبت بیش تری می کردم .همه این تجربه
اما محصول دوران معلمی نبود و بخش هایی از آن به
تجربیات زمان دانش آموزی و شیطنت های به شوخی

و جدی آمیخته زمان دانش آموزی هم برمی گشت.
رفتن دانش آموزان به بیرون از کالس به دالیل مختلف
از جمله دستشویی امری عادی است ،اما بارها شده
بود که دانش آموزانی در همین فرصت اندک مورد
آزار جنسی هم کالسی یا دانش آموزان سایر کالس
های مدرسه و گاهی حتی افراد خارج از مدرسه قرار
بگیرند .یکی از مباحث تقریب ًا همیشگی در جلسات
شورای معلمان مدرسه ،بحث پیرامون بچه هایی بود
که مورد آزار قرار می گرفتند و این که راهی پیدا شود
تا جلوی این گونه آزارهای جنسی گرفته شود.
این نوع آزار جنسی که شاید بتوان آن را زیر عنوان
“قلدری در فضاهای آموزشی” تقسیم بندی کرد،
منحصر به مدارس پسرانه نیست و در عموم فضاهای
آموزشی رسمی و غیر رسمی مانند باشگاه های
ورزشی ،مدارس فوتبال ،خوابگاه های دانش آموزی،
زندان ها و حتی کالس های دینی و قرآن کمابیش
شایع است .گسترش شبکه های اجتماعی بین دانش
آموزان ،فرصت و امکانات و زمینه و بستر مهیاتری
برای گسترش این نوع از آزار جنسی را فراهم کرده
است که در آن ها عموم ًا قربانیان دانش آموزانی
هستند که شخصیت اجتماعی قدرتمندی ندارند و یا
تحت تاثیر سایر آسیب های اجتماعی و خانوادگی
قرار دارند و یا دچار آسیب های روانی و شخصیتی از
جمله افسردگی ،عدم اعتماد به نفس ،شخصیت وابسته
و غیره هستند.
نوع دیگری از آزار جنسی که در محیط های آموزشی
رخ می دهد و آثار مخرب و ویرانگری بر قربانیان
می گذارد ،آزاری است که از سوی یکی از کادر
آموزشی/اداری/خدماتی علیه دانش آموزان اعمال
می شود .اخبار این قسم از آزار جنسی اگر افشا شود
به شدت حساسیت و خشم اجتماعی را برمی انگیزد
و پوشش خبری وسیعی می گیرد .اگر چه باز آمار
و ارقام رسمی در این باره موجود نیست اما می توان
احتمال داد که بخش مهمی از بزرگساالنی که در
محیط های آموزشی کودکان و نوجوانان را آزار می
دهند ،دارای انحراف جنسی و اختالل روانی پدوفیلیا
باشند .در بین حدود  ۹۰۰هزار کارمند رسمی نهاد
آموزشی و ده ها هزار فرد دیگر که به شکل غیررسمی
در حوزه آموزش فعال هستند ،فراوانی افراد مبتال به
پدوفیلیا نمی تواند کم باشد .آخرین خبر منتشر شده از
آزار جنسی در مدرسه معین در غرب تهران موجی از
نگرانی و اضطراب و خشم را در جامعه دامن زد چرا
که از اخبار پراکنده منتشر شده ،می شد تصور کرد که
نوع آزار جنسی مطرح شده کم تر نشان از مشخصات
افراد مبتال به پدوفیلیا را داشت و همین مسئله سطح
واکنش ها را افزایش می داد .اخبار آزار جنسی به
ندا ،دخترک روستای در زنجان ،آزار جنسی نوجوانان
توسط قاری مشهور قرآن سعید طوسی از جمله اخبار
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مهم یکی-دو سال گذشته بود که موج خبری عظیمی
را ایجاد کرد اما کم تر به این موضوع پرداخته شد
که :مشکل کجاست؟ و برای پیشگیری از وقوع چنین
فجایعی چه باید کرد؟
مشکل کجاست؟
متاسفانه نهاد آموزش برنامهریزی و دستورالعمل مدونی
برای نظارت ،پیشگیری و پیگیری این دست از آسیب
ها را ندارد و در کنار آن نیروی مشاور آموزش دیده
که توانایی ،دانش و انگیزه مواجهه روزانه و هفتگی با
این شرایط را داشته باشد هم ندارد .عموم ًا این دست
از آزار جنسی (به ویژه از نوع اول آن) در مدارس
با شیوه های کدخدامنشانه مدیریت مدرسه یا مجتمع
آموزشی حل و فصل می شود .در نبود نظام مشاوره
ای کارآمد ،روزآمد و دانش محور دامنه آسیب های
این گونه آزار جنسی برای قربانیان آن بسیار گسترده
می شود و تمام زندگی و آینده آنان را تحث تاثیر
قرار می دهد.
در ده سال تدریس ام در مدارس مختلف دبیرستان و
راهنمایی ،حتی یک جلسه کارگاهی یا آموزشی درباره
آزار جنسی برای معلمان مدارس و مناطقی که من هم
جزو آن ها بودم ،برگزار نشد و حتی یک جزوه یا مقاله
آموزشی برای مواجهه درست با چنین موقعیت هایی در
اختیار من قرار داده نشد .حداکثر تالش برای افزایش
مهارت ها و توانایی معلمان در چنین شرایطی ،تبادل
تجربیات معلمان در قالب جلسات شورای معلمان و
اشتراک راهکارها و روش های آزموده شده یا ابتکاری
برای مدیریت این نوع روابط بین دانش آموزان بود.
به غیر از نهاد آموزش و مراکز رسمی و غیررسمی
آموزشی ،خانواده ها نیز اطالع و حساسیت الزم در
زمینه روابط ناسالم بین دانش آموزان را ندارند و
اساس ًا بسیاری از آنان مانند مربیان آموزشی ،هیچ
دانش و آموزشی در این باره ندیده اند.
یکی دیگر از سرمنشا مشکالت ،فقدان آموزش
اطالعات جنسی به دانش آموزان در مدارس و مراکز
آموزشی است .سوال اساسی که :چرا آموزش اطالعات
جنسی جایی در برنامه های آموزشی مدارس ندارد؟
یک نوجوان و جوان در جامعه امروز ما چگونه باید
دانش و اطالعات درست و علمی و دقیق جنسی را
به دست آورد؟ در تحقیقی که بین  ۲۶۰۰نفر از
دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهرهای تبریز و
ارومیه ،در زمینه منابع کسب اطالعات جنسی در میان
نوجوانان اول دبیرستان انجام شده است ۴۴ ،درصد
دوستان ۲۰ ،درصد کتاب ۱۳ ،درصد والدین۱۱ ،
درصد معلمان و  ۹درصد رسانه های مختلف مانند
ماهواره و اینترنت را منبع کسب اطالعات جنسی
معرفی کرده اند)1( .
امروزه یکی از کارکردهای نهاد آموزش در بیش تر
کشورهای دنیا آموزش جنسی به دانش آموزان در

سطوح مختلف است .به عنوان نمونه در مدارس آلمان
این سرفصل های آموزشی به دانش آموزان آموزش
داده میشود« :اطالعات عمومی در مورد اندام های
جنسی و کارکرد آنان ،بلوغ و تغییرات اندام های
جنسی در طول سال های زندگی ،روابط جنسی زن و
مرد ،حاملگی و زایمان ،بیماری های جنسی و راه های
جلوگیری از آن ها ،خشونت و سوءاستفاده جنسی».
این را مقایسه کنید با ایران که یک دانش آموز یا
نوجوان ایرانی تمام این اطالعات را باید خودش از
طریق دوستان یا اینترنت و یا شبکه های اجتماعی به
دست آورد تا عمق فاجعه ای را که به شکل روزانه در
جامعه ما در حال شکلگیری است ،دریابید.
مشکل دیگر در ساختار حقوقی و قوانین و آیین
نامههای باالدستی و پایین دستی در حوزه حقوق کودک
و هم چنین نهاد آموزش است .سیستم حقوقی ،مدنی و
قضایی ما هنوز قوانین مستند و دقیق و کارآمدی برای
حمایت از حقوق کودکان ندارد و الیحه حمایت از

حقوق کودکان علی رغم گذشت سال ها ،با بی توجهی
مسئوالن و نمایندگان در بایگانی نهادهای سیاستگذار
و قانونگذار خاک می خورد .عالوه بر آن در مجموعه
قوانین و دستورالعمل های سختگیرانه و متحجرانه
گزینشی آموزش و پروش که حداکثر تعرض و دخالت
در حوزه شخصی در باب عقاید و افکار و رفتار و
سبک زندگی را دارد ،نشانی از بندها و موادی که
بتوان بر اساس آن مانع از ورود افرادی شد که دچار
اختالالت رفتاری هستند و می توانند با رفتار پرخطر
خود دانش آموزان را در معرض خطر قرار دهند.
چه باید کرد؟
مهم ترین کار تصویب الیحه جامع حمایت از حقوق
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کودک و گنجاندن موادی در آن است که دستگاه
های حکومتی را موظف کند نسبت به تضییع حقوق
کودکان و آزار کودکان از جمله آزار جنسی قوانین
مشخص ،دقیق و سختگیرانه ای را به تصویب برسانند.
تهیه بانک اطالعات آزارگران جنسی کودکان و
نوجوانان و اتصال آنالین مدارس به آن و دسترسی
عموم خانواده ها به این بانک اطالعاتی ،نظیر آن
چیزی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته عمل
می شود.
گنجاندن آموزش اطالعات جنسی به کودکان و
نوجوانان در برنامه درسی و آموزشی تمام مقاطع از
ابتدایی تا متوسطه دوم از اهمیت بسیاری برخوردار
است .نهاد آموزش باید این مسئولیت را به عهده بگیرد
و برای آن برنامه ریزی مدون و دقیقی داشته باشد .به
غیر از این ،نهاد آموزشی باید دستورالعمل مشخص و
شفافی برای پیگیری بر موضوع آزار جنسی در مدارس
و آموزشگاه های غیررسمی را تدوین و ابالغ کند.

این آیین نامه باید شامل ممنوعیت طیفی رفتارها در
محیط های آموزشی باشد؛ از جمله کادر آموزشی و
اداری حق تماس با بدن دانش آموزان ،نوازش کردن،
دست زدن به اندام خاص ،روبوسی کردن و غیره را
نداشته باشند و رفتار متقابل دانش آموزان هم در
محیط مدرسه تابع ضوابط مشخص و ثابت و غیرقابل
تفسیری باشد.
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پانوشت:

 -1بایدها و نبایدهای آموزش مسائل جنسی به کودکان ،مهرخانه،
 ۲۷فروردين ماه ۱۳۹۲
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اجــــــتماعی

تجاوز ،پهنه ای به وسعت
بی قانونی
اندیشه جعفری
فعال مدنی

کالس اول دبستان من با یک مقنعه کج وکوله
که حتی به اندازه ای عقب نمی رفت تا بتوانم
از گوشه های آن سمت چپ و راستم را ببینم،
گذشت .چه داخل مدرسه و چه در راهش ،وضع
همین بود .هر وقت می خواستم به چپ و راستم
نگاه کنم ،باید گردنم را کامل به همان سمت می
چرخاندم تا آن را ببینم .اوایل برایم شبیه بازی
بود .هر وقت مقنعه را سرم می کردم یاد تونل
هایی که با ماشین دایی ام و در مسافرت وارد آن
می شدیم ،می افتادم .پیش خودم فکر می کردم
من با خودم یک تونل دارم که آن را همه جا می
برم .یا شاید جغدم یا آدم آهنی که گردنش را
باید زیاد بچرخاند تا بتواند همه جا را ببیند .و
این ها همه برای یک دختر  6ساله نشانه های
خوب و جالبی بود .یک بار پدرم به من گفت:
«خب برگشتنی از مدرسه مقنعه ات را دربیار
تا راحت ببینی» .بعد به خواهرم گفت« :با این
مقنعه از خیابان که رد می شود ،ممکن است با
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ماشین تصادف کند» .بدو بدو گفتم« :مواظبم!
تازه خانم ناظم مون سرصف گفته هرکی تو راه
مدرسه مقنعه اش رو دربیاره ما می فهمیم .فکر
نکنید از مدرسه درمی آیید هرکاری می خواین
می تونین انجام بدید .ما بازرس داریم که تا دم
در خونه دنبالتون میاد .اگه کسی مقنعه اش رو
دربیاره ،اگر کسی دکمه مانتوش رو باز کنه،
اگه کسی رو مقنعه اش کاله پشمی بپوشه که
معلوم نشه زیرش مقنعه است ،ما می فهمیم.
فرداش که بیاد مدرسه پرونده اش رو می دیم
زیر بغلش .یه مهر هم می زنیم روش که دیگه
هیچ جا ثبت نامش نکنن» .پدرم زیر لب با اخم،
چیزی گفت و من پیروزمندانه مشغول مرتب
کردن کیف مدرسه ام برای فردا شدم .صبح در
راه مدرسه تمام مدت این مزه پیروزی زیر زبان
ام بود .روزی رویایی را در مدرسه داشتم .دو
تا مهر هزار آفرین پای ریاضی و دیکته و یک
تافی گاوی نرم در زنگ تفریح .در راه برگشت
از مدرسه در بلوار عریضی که خانه را به مدرسه
وصل می کرد ،مشغول رد شدن از خیابان بودم.
کمی به راست چرخیده بودم تا مواظب ماشین
هایی باشم که از سمت راست به طرفم می آمدند
و تونل مقنعه ام اجازه نمی داد آن ها را ببینم.
“چه دختری”! به همان سمتی که چرخیده بودم،
برگشتم تا ببینم چه کسی است که دارد با
این لحن حرف می زند .پیش خودم فکر کردم
شاید یک فامیل دور است .مردی غریبه سوار
بر موتور ،با کاله پشمی کرم چرک و ریش و
لبخند ،دستش را به سمتم دراز کرده بود.
 بابات منو فرستاده ببرم خونتون .بیا سوارشو بریم.
گیج و منگ به دور و برم نگاه می کردم تا ببینم
چه خبره.

 بابا که کسی را دنبال من نمی فرسته .االنسرکاره.
 بیا دیگه ،بیا این جا خطرناکه.با یک حرکت ناگهانی ،دستش رو جلوتر آورد و
دور کمرم حلقه کرد .بوی بدی می داد و شلوارش
یک برآمدگی غیرعادی داشت .تا جایی که زورم
می رسید ،خودم را در حلقه دستش تکان دادم و
مچ یک پایم را به داخل بلوک بلوار گیر انداختم.
بعدش را یادم نمی آید که چطور خالص شده بودم؛
خودم را وسط شمشادهای بلوار دیدم .شمشادها
تیز بود .یا شاید هم بلوک های بلوار ،نمی دانم.
لباس هایم خاکی و دست و بالم زخم بود .صدای
گاز دادن موتور را شنیدم .ولی رفتنش را یادم
نمی آمد .مقنعه تونلی ،از همیشه کج و کوله تر
بود .دوباره به شانه راستم چرخیدم .ماشین ها
تنوره کشان به سمتم می آمدند .صدای تنوره ها
که تمام شد ،عرض خیابان را تا پیاده رو دویدم.

کیف مدرسه ام خاکی و خط خطی شده بود .کف
دست هایم می سوخت .لباس هایم کثیف بود و
قلبم تند تند می زد و وسط همه این ها ،از خودم
می پرسیدم« :بازرس مدرسه فردا به ناظم مان چه
می-گوید؟»...
***
تجاوز گروهی به  41زن در ایرانشهر ،تجاوز ناظم
مدرسه به دانش آموزان مدرسه معین ،تجاوز سه
مرد در خمینی شهر به دختربچه  5ساله افغانستانی.
انگار که هر چه بیش تر اتفاق می افتد ،برای
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ذهن های خسته عادی تر از دفعه قبلش می شود.
نظام ذهنی قضاوت گر حاکم بر جامعه ایران ،اگر
قربانی را مقصر نشمرد ،الاقل او را به سکوت
دعوت می کند که این خودش کم از بازتولید
خشونتی که بر او روا داشته شده ،ندارد .قربانی
رها شده در بی شمار فضاهای بی دفاع شهری،
در کنار بیمارانی که نه تنها درمان نمی شوند،
بلکه حتی از شناسایی شان نیز غفلت می شود.
مصاحبه های ورودی که برای ورود به مشاغل
حساسی مثل معلمی فقط میزان حفظیات افراد از
بینش اسالمی را می سنجد .مصاحبه اخذ مجوز
برای مهدهای کودک و خانه های بازی ،از این
موضوع فراتر نمی رود و شرکت در نماز جمعه یا
جلسات مذهبی و نماز جماعت در مسجد محل و
پرسش از مرجع تقلید و چگونگی غسل و احکام
روزه ،از اهم موضوعاتی است که از آن پرس و
جو می شود و دیگر هیچ .انگار زمان های ناامن

در کنار فضاهای بی دفاع و رها شده و انسان
های بیمار خاموش ،ولی پر جنب و جوش و بعض ًا
تکیه زده بر مشاغل حساسی که قرار است متولی
امنیت یا آموزش باشند ،فضا را برای جوالن آن
ها آماده می سازد که آسیب زننده تر از قبل و
در شنل نامرئی بی قانونی از سویی به سوی دیگر
رفت و آمد کنند .در این آشفته بازار بی قانونی
و عدم ترمیم ،سند آموزشی  ۲۰۳۰می توانست
راه نجاتی باشد که نیامده ،در سیاه چاله “هذیان
توطئه” گم شد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای
اسالمی حادثه تجاوز گروهی به پسران در
مدرسه غرب تهران را ثمره اجرای ۲۰۳۰
دانست .حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه صبح
مجلس در تاریخ چهارشنبه 7خرداد ماه 1397
در تذکری گفت« :در جریان پیگیری موضوع
 ۲۰۳۰دولت گفت این امر لغو شد ،اما اخبار
رسیده حاکی از این است که این سند به صورت
جسته و گریخته در برخی جاها اجرا می شود و
یکی از آن ها در مدرسه غرب تهران بروز کرد».
علی الریجانی در واکنش به این تذکر گفت:
«کمیسیون آموزش ،این مسائل را پیگیری
کند»)1( .
در انکار گسترده تر این موضوع می توان به
کنفرانس خبری حسن روحانی با حضور بیش
از  ۳۰۰خبرنگار داخلی و خارجی اشاره کرد
که در جمع خبرنگاران اعالم کرد« :نه مردم
به فریبکاران [است] که تالش کردند به مردم
بگویند دین مردم در خطر است .تالش کردند به
مردم بگویند سند  ۲۰۳۰که ریشه اش مربوط به
سال  1990است ،علیه دین مردم است .سندی
که نه ما ،هیچ کشوری امضا نکرده است .سندی
که به عنوان توصیه است .سندی که دولت
یازدهم به صراحت نوشته است که آن جا که با
قانون و دین ما سازگار نیست ،ما نمی پذیریم.
مردم نه گفتند به تخریب و سخنان غیر دقیق و
آری به وحدت ،تعادل ،اعتدال و عقالنیت» .و
در خبری دیگر بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت
خارجه ایران گفت کشورش تعهدی برای اجرای
بخش هایی از سند  ۲۰۳۰که به گفته او “مغایر
با قوانین و باورهای دینی است” ،ندارد)2( .

و اما چیستی سند ۲۰۳۰

سند مقدمه ای دارد مبنی بر این که رهبران و
مردم جهان بر آن هستند که تا سال ،۲۰۳۰
به فقر،گرسنگی ،خشونت ،فساد ،قاچاق و
غیره پایان دهند و به سوی کرامت انسانی،
صلح ،عدالت ،رعایت برابری ،رفاه ،مدیریت
پایدار منابع طبیعی،گسترش بهداشت ،تامین
آب آشامیدنی برای همه ،توانمندسازی زنان و
دختران ،محترم شمردن تنوع فرهنگی ،حمایت
از اقشار آسیب پذیر ،مردم ساالری ،بهبود محیط
زیست ،توسعه مناطق روستایی،توسعه آموزش
های عمومی و فنی و حرفه ای ،ترویج تفاهم،
اشتغال زایی ،و نظایر این ها حرکت کنند.
سپس بر لزوم تالش همه دولت ها برای رسیدن
به اهداف توسعه ای  ۲۰۳۰تاکید شده است)4( .
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“

یکی دیگر از
توصیههایی که
نشاندهنده حرمت
داشتن جسد و توجه
به آن است ،مسئله
حرمت نبش قبر
است.

“
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بندهای  5 ،4و  16این سند که مورد مناقشه
بیش تری قرار می گیرد:
بند  4-تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادالنه
و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای
همه
بند  5-دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند
سازی تمام زنان و دختران
بند  16-ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر
برای توسعه پایدار ،دسترسی به عدالت برای
همه و ایجاد نهادهای موثر ،پاسخگو و فراگیر
در تمام سطوح)4( .
پس از آن که مصطفی هاشمی طبا نامزد
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری،
در دومین مناظره انتخاباتی خود از اجرای سند
آموزشی  ۲۰۳۰به عنوان یکی از دست آوردهای
دولت حسن روحانی یاد کرد ،رهبر جمهوری
اسالمی ایران از تصویب و اجرای “بی سر و
صدای” این سند به شدت انتقاد کرد و دولت
و شورای عالی انقالب فرهنگی را مسئول عدم
مراقبت در این مورد دانست )3( .هم چنین در
بیانیه ای گروهی ،به برابری جنسیتی در آموزش
که یکی از هدف های سازمان ملل و نسخه
ایرانی آن است انتقاد شده است .در این بیانیه
آمده« :از دستاور دهای این برنامه عدم تفکیک
جنسیتی در محیط آموزشی ،تغییر کتب درسی با
حذف نقش های مادری و همسری و مشابه نشان
دادن زن و مرد در تمام عرصه ها است».
در فروردین ماه  95نیز ،شورای عالی انقالب
فرهنگی پس از بررسی ،موارد زیادی از این سند
را “مغایر با مبانی ارزشی و عقیدتی جمهوری
اسالمی” دانست)2( .
و بدین ترتیب سندی که می رفت تا تحول
مناسبی در ایران و به خصوص در ساختار
آموزشی آن ایجاد کند ،وارد لیست سیاه طوالنی
نظام گردید تا به ورطه اتهام و سپس فراموشی
سپرده شود .و این بار از تجاوز ،تعریفی نو در
ورطه گسترده بی قانونی ارائه دهد.
پانوشت ها:

 -1حاجیدلیگانی :جنایت مدرسه غرب تهران ثمره اجرای
 ۲۰۳۰است ،ایسنا 9 ،خرداد ماه 1397
 -2قدیمی ،علی ،سند  ۲۰۳۰چیست و چرا رهبر ایران با آن
مخالف است؟ ،بی بی سی فارسی 17 ،اردی بهشت ماه 1396
 -3سند آموزشی  ۲۰۳۰یونسکو و دلیل مخالفت رهبر جمهوری
اسالمی با آن چیست؟ ،یورو نیوز 14 ،مرداد ماه 1396
 -5آن چه دلواپسان گفتند ،آن چه در سند آمده است ،عصر
ایران  4خرداد ماه 1396

اجــــــتماعی

خاطره “محمد بيجه” ،خفاش شب های تهران هنوز بر
صفحه اذهان ايرانيان باقي مانده است .او به کاري که
انجام داده بود افتخار مي کرد؛ به حدی که مي گفت اگر
آزاد شوم ،باز هم دست از جنايت نمي شويم .محمد بیجه،
خود در کودکی قربانی یک خشونت جنسی بود که اگر
در زمان قربانی واقع شده ،بزه دیدگی اش پنهان نمی ماند
و از او حمایت می شد ،هیچ گاه پای به چرخه بزهکاری-
بزه دیدگی نمی گذاشت .کودک يا نوجوان ،پس از گذار
از مرحله خشونت ،واکنش هايي هيجاني و احساسي،
مرتبط با زمان و مکان جرم ،از خود بروز داده ،و با همانند
سازي خويش با بزه کار به خشونت روي مي آورد .حسب
تحقیقات جرم شناسان کودکی که خود قربانی خشونت
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تهديد ،تجاوز جنسي ،زناي به عنف ،قتل عمد و کودک
ربايي گردد.
بنابراین ،کودک اگر چه به لحاظ شرايط فيزيکي ممکن
است نتواند از خود در مقابل بزه کاران محافظت کند ،ولي
بايد شرايطي فراهم باشد تا او بتواند به راحتي از رنجي
که به واسطه بزه متحمل شده است ،سخن بگويد تا امکان
اقدامات حمايتي در مورد آن ها وجود داشته باشد.
عدم آگاهي کودک نسبت به قرار گرفتن در معرض بزه
ديدگي و يا طريقه اعالن وضعيت خويش ،عصبيت ها و
باورهاي سنتي “ ،نقاب” بزهکار ،از بين بردن بزه ديده و يا
آثار جرم توسط بزه کار ،روابط بين بزه ديده و بزه کار ،و
حتی سیاست های تقنینی و قضایی از جمله مواردي هستند
که مي توانند مانع از آشکار شدن وضعيت بزه ديدگي
خاطره “محمد بيجه”،
خفاش شب های تهران کودکان يا نوجوانان شوند.
هنوز بر صفحه اذهان  -1عدم آگاهي کودک يا نوجوان نسبت به وضعيت بزه
ديدگي خويش و يا طريقه اعالن آن
ايرانيان باقي مانده
است .او به کاري که کودکان يا نوجواناني که در جوامع ،محيط ها و خانواده
انجام داده بود افتخار هايي زندگي مي کنند که در آن ها برخي از انواع بزه
مي کرد؛ به حدی که يا انحراف نهادينه شده ،ممکن است در معرض بزه بودن
مي گفت اگر آزاد
خود را امري عادي تلقي کنند .به عنوان نمونه بسياري
شوم ،باز هم دست
از جنايت نمي شويم .از دختراني که قرباني سنت مذهبي قطع اعضاي جنسي
محمد بیجه ،خود در مي شوند ،هرچند که در طول زندگي و به ويژه در هنگام
کودکی قربانی یک فعايت هاي جنسي از تبعات بزه رنج مي برند ،به ندرت در
خشونت جنسی بود ضمير بيدار خويش ،احساس مي کنند که قرباني واقع شده
که اگر در زمان قربانی اند .گاهي حتی از اين نيز فراتر مي رود و بزه ديده از قرباني
واقع شده ،بزه دیدگی شدن خويش راضي و يا بعض ًا در مقطع زماني خاص زماني
اش پنهان نمی ماند و احساس خشنودي مي کند .به عنوان نمونه دختر کم تر از
از او حمایت می شد،
هیچ گاه پای به چرخه  ۱۸سالی که علی رغم همه ممنوعیت های حقوق بشری
بزهکاری-بزهدیدگی با اراده پدر یا جد پدری به ازدواج فرد بزرگسالی در می
آید ،نه تنها ممکن است متوجه قربانی شدنش نباشد بلکه
نمی گذاشت.
محتمل است در بادی امر احساس رضایت کند؛ ولی در
سال های بعد همواره از محرومیتش از حق انتخاب همسر
یا یک تعرض جنسی خشونت بار در ابتدای ازدواج رنج
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ببرد.
هم چنين زماني که کودکان يا نوجوانان در شکلي از بزه

عوامل پنهان ماندن خشونت های
جنسی علیه کودکان و نوجوانان
“
ابوذر نصرالهی
وکیل پایه یک دادگستری
خشونت جنسی علیه کودکان و نوجوانان بر خالف
خشونت های معمول در مورد بزرگساالن طیف گسترده
ای از جرایم را در بر می گیرد .خشونت های جنسی علیه
بزرگساالن معموالً در غالب جوامع متمدن جرم انگاری
شده؛ لکن این خشونت ها با مصادیقی که من ارائه می دهم
در مورد کودکان و نوجوانان ممکن است در پاره ای از
کشور ها و منجمله کشور ما حتی به رسمیت شناخته نشده
باشند .خشونت جنسی در مورد بزرگساالن معموالً از یک
رابطه ناتعارف جنسی که با عنف و اکراه یا حداقل عدم
رضایت است یاد می شود ،اما در مورد کودکان و نوجوانان
به واسطه عدم وجود قوه رشد و تمیز آزار جنسي شامل هر
نوع درگير کردن کودک در فعاليت هايي است که منجر
به ارضاء جنسي افراد بزرگسال می شود .به عبارت ديگر
خشوت جنسي شامل تماس ها يا تعامل هاي بين کودک و
فرد بالغي مي شود که کودک را به منظور تحريک جنسي
مورد سواستفاده قرار داده است.

“

ديدگي ،وسيله ارتکاب جرم قرار مي گيرند ،ممکن است
به خاطر احساس گناه و يا ترس کاذب از مجازات ،به
وضعيت موجود تن در دهند .اين مسئله که به عنوان يکي
از خطرناک ترين اشکال پنهان ماندن بزه ديدگي مطرح
است ،مي تواند وضعيت بزه ديدگي را به صورت مضاعف
گسترش دهد.
حتی اگر کودک يا نوجوان ،از وضعيت خود نيز آگاهي
داشته باشد ،به دليل فقدان هرگونه برنامه آموزشي ،طبع ًا
نمي تواند مراجع حمايتي را بشناسد تا قرباني شدنش را
بروز دهد ،و يا در صورت بروز ،امکان دارد اشخاص فاقد
صالحيتي را در جريان قرباني شدنش قرار دهد که تنها به
تداوم پنهان وضعيت ماندن بزه ديدگي او مي انجامد ،بلکه
ممکن است موجب شود تا او ،مورد سواستفاده ديگر بزه
کاران نيز قرر بگيرد.
اتحاد کشورها برای توسعه و نیز لزوم آموزش صحیح
کودکان و نوجوانان سبب شد تا در سپتامبر ۲۰۱۵
روسای دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل دستور کار
سند  ۲۰۳۰یونسکو را مصوب نمایند .کیکی از برنامه
های آن آموزش به کودکان برای پیشگیری از خشونت
های جنسی یا ابراز آن بعد از قربانی واقع شدن بود که
متأسفانه این سند در ایران با مخالفت های جدی مواجه شد
و النهایه این سند در  ۲۳خرداد  ۱۳۹۶با مصوبه شورای
عالی انقالب فرهنگی ملغی گردید.
 -2عوامل فرهنگي و عصبيت زدگي
در کشورهاي اسالمي و عربي مسئله عصبيت ،غيرت،
حميت و ناموس به طرز افراطی وارد سنت مذهبي و
فرهنگی شده است .اين نگرش موجب شده تا چنان چه
در جريان يک تجاوز جنسي ،کودکي قرباني شود ،حيثيت
و اعتبار خانواده لطمه جبران ناپذيري بخورد .خانواده ها
گاه براي فرار از اين سرافکندگي يا مجبور به ترک محل
زندگی خود مي شوند و يا براي اعاده حيثيت از دست رفته
خود ،ناگزيرند به جاي حمايت و دست گيري از بزه ديده
او را طرد نموده ويا مورد بي مهري قرار دهند و حتی به
قتل برسانند.

“

جنایت جنسی پرونده
موسوم به ناظم مدرسه
غرب تهران نمونه
عینی وجود تعصب
به عنوان یک آسیب
در مواجهه با خشونت
علیه کودکان است.
پس از کشف خشونت
در ابتدا  ۶۰نفر مدعی
تعرض بودند ،منتها از
این تعداد  ۱۶نفر به
پلیس مراجعه و از این
میان نیز تنها  ۸نفر در
دادسرا اقامه دعوی
نمودند .جراید علت
افت تعداد شکات
را جلوگیری از بی
آبرویی و رود صدمات
روحی به فرزندانشان
عنواننمودند.

“
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شمار تعرضات جنسي به کودکان و نوجوانان کم نيست.
اما فقط درصد کمی از آن فرصت بروز پيدا مي کند.
يک تعرض جنسي ممکن است بدون توسل به زور انجام
پذيرد .در مورد نوجوانان که امکان مقاومت از آن ها مي
رود ،مهاجم به آميزه اي از دلربايي و فريب ،و در صورت
عدم تاثير به نيروي بدني خويش متوسل مي شود .در
اغلب موارد قرباني تسليم مي شود و از شکايت به ديگران
خودداري مي کند؛ زيرا اگر تنبيهي هم در کار باشد متوجه
قرباني مي شود ،چرا که تنها اوست که حيثيت خود را
از دست مي دهد .بنابراين يک کودک يا نوجوان مجبور
است ِس ِّر خود را از روي حجب يا هراس در درون خود
محبوس کند .اين مسئله ،قربانيان را ،به ويژه در جرايم
جنسي ،به پذيرش و تحمل وضعيت موجود ،وا مي دارد.
در جوامعي ،که از ناموس ،به عنوان بزرگ ترين سرمايه
يک انسان یاد مي شود ،در صورت هتک ناموس ،عالوه بر
پنهان ماندن بزه ،قرباني ناگزير است ،رنج مضاعفي را به
خاطر از دست دادن شرف و حيثيتش ،تا آخر عمر به دوش
کشد .هم چنين مواردي وجود دارد که برخي از بزه کاران
از اين موقعيت بهره جسته و با تهديد و ارعاب کودکان يا
نوجوانان ،به فاش نمودن وضعيت بزه ديدگي شان ،آن ها
را به باندهاي روسپي گري و فحشاي کودکان بکشانند.
جنایت جنسی پرونده موسوم به ناظم مدرسه غرب تهران
نمونه عینی وجود تعصب به عنوان یک آسیب در مواجهه
با خشونت علیه کودکان است .پس از کشف خشونت
در ابتدا  ۶۰نفر مدعی تعرض بودند ،منتها از این تعداد
 ۱۶نفر به پلیس مراجعه و از این میان نیز تنها  ۸نفر در
دادسرا اقامه دعوی نمودند .جراید علت افت تعداد شکات
را جلوگیری از بی آبرویی و رود صدمات روحی به
فرزندانشان عنوان نمودند.
 -3شخصيت بزهکار
در بخشی از جامعه ،بزهکار مي تواند بزه را در زير نقابي
که به واسطه حرفه و يا شخصيت مذهبی بر چهره دارد
پنهان نمايد .برخي از بزه کاران به واسطه شغلي که دارند،
بر چهره خويش نقاب حرفه اي مي زنند که من از آن ها

مي توانم تحت عنوان “بزهکاران سياه پوش” ياد می کنم
و گروه ديگر که بر چهره دو گانه خويش ،نقاب اخالق و
پاکدامني مي گذارند و خود را به قديسي واال مقام بدل
کرده و کليه تجاوزکاري هاي خود را در زير چهره مقدس
خويش پنهان مي سازند،که من ایشان را “بزهکاران سبز
پوش” نامیده ام.
قربانيان اين بزهکاران به لحاظ اين که نمي توانند تصور
کنند ،که قرباني اين افراد “خوش نام” شدهاند ،حقيقت بزه
ديدگي را ازمخيله خويش خارج کرده و يا عمل بزهکار
را به گونه اي توجيه ميکنند که تقصير متوجه خودشان
گردد .در ثاني در صورتي که قرباني بخواهد نقاب از
چهره “سبزپوشان” و يا “سياه پوشان” بردارد اغلب با يک
مقاومت اجتماعي مواجه و به دروغ گويي متهم شده و خود
تنبيه مي شود.
ولي اين “بزهکاران نقاب دار” علي رغم همه خويشتن
داري ها ،بارها عنان اختيار خود را از کف مي دهند ،چنان
که لحظات خشم ،شور و هراس ،گواه اين واقعيت هستند،
در چنين لحظاتي او فراموش مي کند که نقاب خود را با
سرعت الزم جابه جا کند و در نتیجه چشمان تيزبين فرصت
مي يابند تا تصوير روشني از آن چه که پنهان است به دست
آورند.
قربانيان “سياه پوش ها” کم تر به ماهيت عمل مجرمانه
بزه کار پي مي برند و در صورت پي بردن به آن يا خود
را مقصر قلمداد مي کنند و يا عمل ار تکابي را توجيه مي
کنند .به عنوان نمونه پزشکي که در ضمن معاينه پزشکي
با نوازش اعضاي جنسي کودکي را مورد سواستفاده قرار
مي دهد ،يا پرستاري که هنگام شستشوي کودک با او
شهوتراني مي نمايد ،کم تر در مظان اتهام قرار مي گيرند.
حتی بزه ديده نيز ممکن است متوجه قرباني شدن خويش
نگردد؛ در صورت پي بردن به سواستفاده هم احتمال دارد
عمل “سياه پوش” را به حساب مسامحه يا اشتباه گذارد.
در مواردي هم که آموزگار یا ناظم مدرسه مبادرت به
سواستفاده جنسی از کودک یا نوجوان می کند ممکن
است به واسطه اعتمادی که کودک به او دارد ،این رفتار
طبیع جلوه گردد.
“بزه کاران سبز پوش” جرايم ارتکابي را در زير نقاب
مقدسي که بر چهره نهاده اند ،پنهان ساخته و به اعمال
خويش وجهه شرعي مي بخشند .فرهنگ حاکم بر جوامع
ديني نيز به آن ها کمک شايان توجهي مي کند .چرا که در
اين جوامع مردم عالقه دارند به افرادي که هر چند به ظاهر
مذهبي هستند ،جلوه اي مقدس بخشند .قربانيان “سبز
پوشان” به لحاظ رنگ و بوي مذهبي فعل ارتکابي ،کم
تر به مجرمانه بودن ماهيت آن پي مي برند .ايشان حتی
گاهي تصور مي کنند که گناه کارند و مستحق قرباني
شدن ،بنابراين ناگزيرند وضع موجود را متحمل شوند،
و از قرباني شدن خويش دم نزنند .حتی اگر بزه ديده به
ماهيت عمل مجرمانه “سبز پوش” پي ببرد ،جامعه به سختي
قبول خواهد کرد که اين “شخص قديس” مرتکب جرم
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شده است و به اين ترتيب بزه مخفي خواهد ماند .خانم
نوال السعداوی در کتاب چهره عریان زن عرب مواردی از
تجاوز های جنسی به کودکان و نوجوانان را مثال آورده که
به سبب وجهه مقدس بزهکار ،موضوع قربانی واقع شدن
مخفی مانده است.
 -4رابطه بزه کار و بزه ديده
وجود روابط خانوادگي ،کارگر و کارفرمايي يا خادم و
مخدومي ،معلم و شاگردي و غیره بين کودک و بزه کار،
همه از جمله روابطي هستند که ميتوانند مانع از بروز
پديده بزه ديدگي شوند.
کودکان به ويژه دختر بچه ها ،ممکن است مورد تعرض
مردان جوان و يا بالغ خانواده قرار گيرند .در اين گونه
حوادث متجاوز نه تنها از حمايت قرباني خود سرباز مي
زند ،بلکه گاهي اوقات در تعيين مجازات قرباني ،و حتی
در اجراي عمل آن نيز مشارکت ميکند .به عبارت ديگر
او با تظاهر به غيرتمندي و مراقبت از حيثيت خانواده ،سعي
مي کند تا هرگونه شک و ظن را از خود دور کند و با
سواستفاده از قدرت و استياليي که بر کودک دارد ،بزه
ديدگي کودک يا نوجوان را پنهان سازد.
در ايران زناي با محارم به قدري مذموم است که جز در
موارد استثنايي ،از ترس آبروداري و پرده دري همواره
مخفي باقي مي ماند و تمام افراد خانواده براي حفظ آبروي
خود از طرح و افشاي آن خودداري مي کنند .با آن که
زناي با محارم در رده انوع خشونت قابل مالحظه است،
اما آماري در اين باره وجود ندارد و دولت نيز روي آن
سرپوش مي گذارد .به عبارت ديگر ،همگان به نوعي توافق
عمومي براي پنهان سازي موضوع رسيده اند و در نتيجه
باب بحث و گفتگو درباره آن بسته شده است.
کارگران نوجواني که در مناطق مياني کار مي کنند ،از آن
جا که براي ادامه زندگي خود نياز به تامين معاش دارند،
مجبورند وظايف طاقت فرساي محوله را به انجام برسانند.
بديهي است در صورتي که نسبت به شرايط موجود
اعتراضي داشته باشند موقعيت کاري را که به آن نيازمند
هستند از دست مي دهند .بنابراين آن ها ناگزير به قبول
خشونت و پنهان داشتن آن هستند.
 -5از بين بردن بزه ديده و يا آثار جرم توسط بزه کار
جنايت داراي طيف و گسترهي عظيمي است و مرتکبان
آن ها را نيز از کوچک ترين آن ها گرفته تا بزرگ ترين
و از فرد گرفته تا گروه شامل مي شود .در عهد حاضر
شاهد محاکمه شایع و رایج جنايتکاران جنگي و تشنج هاي
سياسي و داخلي کشورهاي مختلف جهان و از جرایم ساده
بر ضد جان انسان ها گرفته تا قوم کشي ،نسل کشي ،آدم
ربايي ،معامله زنان و کودکان در قلمرو ملي و بين المللي
هستیم.
اما مسئله مشترکي که در اغلب موارد ،پس از ارتکاب
جرايم ياد شده اتفا ق مي افتد اين است که بزه کار مي
کوشد تا آثار بزه را از بين برده تا بتواند بزه ارتکابي را
مخفي نگاه دارد .گستره اين محو اثر ،ممکن است حتی

دامان بزه ديده را نيز بگيرد و منجر به قتل او بشود .اين
مسئله که نقش موثري در مخفي ماندن بزه ايفا مي کند،
مي تواند در مورد کودکان و نوجوانان بزه ديده رواج بيش
تري داشته باشد .چرا که از بين بردن کودک قرباني به
نسبت ديگر قربانيان ،امري ساده تر مي نمايد.
در مواردی مانند همان پرونده خفاش شب های تهران یا
پرونده موسوم به ستایش ،بزه کاراران پس از تجاوز جنسي
به کودک يا نوجوان ،قربانی را به قتل مي رسانند تا فرياد
کودک براي هميشه خاموش شود و بزه به همراه کودک
براي هميشه ،در زير خروار ها خاک مدفون بماند.
 -6سياست های تقنینی و قضایی
در سياستگذاري هايي که کودکان و نوجوانان بزه ديده
از حمايت هاي ويژه و افتراقي برخوردار نيستند و همان
مقررات مربوط به بزرگساالن ،با اندک تغييراتي ،در
موردشان به عنوان انسانهاي مينياتوري اعمال مي شود،
احتمال بيش تر پنهان ماندن بزه ديدگي وجود خواهد
داشت .عدم وجود مراجع حمایتی اختصاصی یا نظام

دادرسی ویژه و متمایز از بزرگساالن می تواند به عنوان
یک عامل برای پنهان مانده جرم مطرح باشد.
به عالوه ،قانونگذار گاه خود نوعی از خشونت را تجویز می
کند .ماده  ۱۰۴۱قانون مدنی نکاح با کودکان و نوجوانان
را تجویز نموده است .هرچند اصالحات سال  ۱۳۷۹این
امر را منوط به تشخیص دادگاه نموده است ،لکن با لحاظ
این که برقراری رابطه جنسی با افراد زیر  ۱۸سال در
حقوق امروز امری ناپسند است و حتی در جرم شناسی به
عنوان یک انحراف جنسی مطرح است ،توجیه پذیر نیست.
چه آن که امری که ذات ًا ناپسند است به حکم دادگاه نمی
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تواند شایسته تلقی گردد.
عالوه در جرایم منافی عفت شرایطی وجود دارد که اثبات
جرم را به شدت با مشکل مواجه می سازد .حال آن که
در قانون مجازات عمومی این مشکالت وجود نداشت .به
عنوان نمونه قانون مجازات اسالمی دخول را شرط تجاوز
به عنف می داند در حالی که قانون مجازات اسالمی با
لحاظ وضعیت ارگونومیکی کودکان و نوجوانان ،صرف
تعرض را برای تحقق جرم تجاوز کافی می دانست.
طرز برخورد دستگاه هاي قضايي و اجرايي با کودکاني
که مورد خشونت قرار ميگيرند ،موضوع مهم و پيچيده
اي است که ممکن است به درستی مورد توجه قرار نگیرد.
سرنوشت پرونده موسوم با قاری قرآن ،جلوه هایی از بی
اعتمادی در دل شهروندان را به وجود آورد؛ به حدی که
برخی از نمایندگان مجلس هنوز در سخنان خود زبان به
گالیه می گشایند.
نکته دیگر این که در کشورهايي که مشارکت جامعه مدني
در سياست جنایی نهادينه شده است ،کشف بزه ديدگي

کودکان و نوجونان اغلب بر عهده تشکل هاي مردمي
و کميته هاي حمايت از کودکان گذارده مي شود .اين
موسسات مي توانند مانع از پنهان ماندن پديده بزه ديدگي
کودکان و نوجوانان شوند .بنابراين عدم وجود و فعاليت
اين گونه نهادها در سطح گسترده اي از اجتماع ،می تواند
موجب فاش نشدن قسمت بزرگي از قربانی واقع شدن
هاي کودکان يا نوجوانان شود .امید است این سازمان های
مردم نهاد با ظرفیت ایجاد شده در قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب  ،۱۳۹۲بتوانند فعال شده و تاثیر گذار
باشند.

گــــــــفتگو
دکتر اصغر کیهان نیا :مخفی کردن
تجاوز موجب سوءاستفاده مجرمان می شود
گفتگو از علی کالئی

گفتگو با دکتر اصغر کیهان نیا ،نویسنده ،مدرس دانشگاه
و مشاور خانواده که بارها در صداوسیمای جمهوری
اسالمی ایران هم حضور پیدا کرده است ،کاری بود سهل
و ممتنع .سهل از آن سو که این نویسنده شناخته شده
با خوشرویی پاسخ ما را دادند و ممتنع از آن جهت که
در زمانی کوتاه می بایست سعی می کردیم تا سواالتی
پرشماری را که مد نظر داشتیم ،مطرح شود.
دکتر کیهان نیا اما در این گفتگوی کوتاه با نگاه به
مسئله تجاوز و آزار جنسی در ایران و علت یابی آن،
بارها بر «اجرای دقیق قانون و مو به موی قانون» تاکید
کرد و گفت که «وقتی قانون به موقع و درست اجرا نمی
شود ،افراد به خود اجازه می دهند که دست به این گونه
اعمال بزنند .آن ها با خود فکر می کنند که یا کسی نمی
فهمد و یا اگر بفهمد ،من می توانم به خاطر عدم اجرای
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دقیق قانون از مجازات فرار کنم».
این روان شناس هم چنین با تاکید بر اهمیت تعادل
در جامعه به خط صلح گفت« :وقتی یک نفر به خاطر
بیکاری و نداشتن مسکن نیاز جنسی اش تامین نمی
شود ،اعدام هم اتفاق بیفتد ،هیچ کمکی نمی کند...
جامعه اگر در حال تعادل باشد ،یعنی افراد بیکار بتوانند
شغل پیدا کنند ،بیش تر به سمت زندگی سالم می روند».
مشروح گفتگوی خط صلح با دکتر اصغر کیهان نیا در
ذیل از نظر شما می گذرد:
به نظر شما چه عواملی باعث می شود که میزان
تجاوز و آزار جنسی در ایران تا این حد باال باشد؟
زمانی که شهرها تمرکز جمعیت پیدا می کند و
تکنولوژی وارد می شود ،این گونه اتفاقات معمول
است .با این حال ،شدت و حدت آن بستگی به فرهنگ
سازی و رفتارهایی دارد که مسئولین یک جامعه نسبت
به افراد جامعه دارند .علت دیگر این است که در ایران
ارتباط دختر و پسر ممنوع است .ما نمی توانیم بگوییم
که باید آزاد باشد ،ولی در این صورت راهی هم برای
تخلیه نیازهای جنسی وجود ندارد.
از طرف دیگر متاسفانه بسیاری از افراد به حریم خانواده
و روابط جنسی سالم بی اعتنا شده اند .قبح این روابط
هم از بین رفته است .علت آن هم دیدن فیلم ها و یا
صحبت کردن بی پروا در مورد روابط جنسی است که

باعث تحریک نیازهای جنسی می شود .مورد دیگر که
بسیار مهم است ،عدم اجرای قانون و مجازات ها در
زمان الزم خود است .وقتی قانون به موقع و درست
اجرا نمی شود ،افراد به خود اجازه می دهند که دست به
این گونه اعمال بزنند .آن ها با خود فکر می کنند که یا
کسی نمی فهمد و یا اگر بفهمد ،من می توانم به خاطر
عدم اجرای دقیق قانون از مجازات فرار کنم.
چرا مجازات های سختی مانند اعدام هم که
کماکان وجود دارد ،نتوانسته در این رابطه موثر
باشد؟
البته با توجه به تعدد این موارد ،به ندرت و خیلی کم
اتفاق افتاده که اعدام نیز صورت گرفته باشد .اما مسئله
این است که ما باید علت ها را از بین ببریم نه معلول.
باید علت وقوع این کارها را بدانیم .وقتی یک نفر به
خاطر بیکاری و نداشتن مسکن نیاز جنسی اش تامین
نمی شود ،اعدام هم اتفاق بیفتد ،هیچ کمکی نمی کند.
در واقع ما نمی توانیم از چنین فردی با این شرایط
بخواهیم که نیاز جنسی اش را به صورت مشروع بر
طرف کند.
هم چنین نداشتن ترس از مجازات هم مسئله ای دیگر
است .حاکمیت می گوید که بیان کردن چنین مواردی
به نفع مصالح قربانی نیست .پس چون اتفاق ها مخفی
می شود ،مجرمان هم سوءاستفاده می کنند .آن ها با
ترفندهای مختلف عمل مجرمانه خود را مخفی می کنند.
اگر بخواهیم بگوییم که چه کاری برای جلوگیری از این
مسائل می شود انجام داد و بخواهیم راه حلی ارائه دهیم،
باید بگوییم نیاز به فرهنگ سازی وجود دارد .باید به
جا و به موقع از رسانه ها -اعم از تلویزیون و رادیو-
استفاده شود .بهره گیری از پزشکان ،روانپزشکان و
روانشناسان هم کمک میکند تا سطح آموزش باال رود.
وقتی از یک طرف فرهنگ سازی صورت گیرد و از
سویی دیگر اجرای دقیق قانون را مد نظر قرار دهیم تا
هرکسی بداند که در مقابل هر اشتباهی چه مجازاتی در
انتظارش است و فکر نکند که می تواند از زیر مجازات
به راحتی شانه خالی کند ،میزان چنین جرایمی کم تر
خواهد شد .اما همان طور که اشاره هم کردم ،جامعه اگر
در حال تعادل باشد ،یعنی افراد بیکار بتوانند شغل پیدا
کنند ،بیش تر به سمت زندگی سالم می روند.
در رابطه با آن دبیرستان پسرانه معین هم الزم است در
این جا نکته ای را بگویم .اگر انجام بازرسی و نظارت
های مستمر و منظم در نحوه فعالیت این مدارس و
مدیران وجود داشت و یا انجمن خانه و مدرسه در آن جا
به حد کافی آگاه سازی می کرد ،شاهد چنین اتفاقی در
آن جا نبودیم .عالوه بر انجمن ،والدین هم باید فرزندان
خود را از امکان تعرضات جنسی آگاه می کردند و
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توصیه های الزم را به آن ها می گفتند.
شیوه ورود دستگاه قضایی به موضوعاتی این
چنینی تا چه حد در تصمیم گیری فرد قربانی در
قبال افشای آن نقش دارد؟ زیرا ما بخشی از مشکلی
که داریم این است که قربانیان اتفاقی که برایشان
افتاده را افشا نمی کنند.
قربانیان افشا نمی کنند ،برای این که ترس از آبرو
دارند .ترس از این را دارند که با بیان این [واقعه]،
سرنوشتشان در آینده دچار اختالل شود .پس بنابراین
 90درصد از این وقایع اص ًال رو نمی شود .ترس از
افشا ،ترس از رسوایی و ترس از آبرو ریختن مطرح
است که همگی موجب این می شود که قربانیان جرات
حرف زدن پیدا نکنند .تمام کسانی که این کار را می
کنند هم به همین خاطر است که می گویند ما می توانیم
از زیر مجازات شانه خالی کنیم چرا که قربانی از ترس
آبرویش دست به افشاگری نمی زند (البته اگر افشا شد
هم باز متهم محتمل است که از زیر بار مجازات شانه
خالی کند) .ما هم نمی توانیم از قربانی بخواهیم که
بگوید! زیرا او فکر آبرویش را می کند.
در این میان قانونگذار و قوانین چه می توانند
کنند تا از این قربانی حمایت کنند؟
اجرای دقیق قانون و مو به موی قانون! که هر آدم
تجاوزگری بداند که در مقابل عمل خالفش یا جرم و
جنایتش مجازاتی در پی اوست .با این رویکرد ،خود به
خود او خودش را کنترل می کند .به نظر من اگر قانون
دقیق و با قاطعیت اجرا شود ،هیچ کس به خود اجازه
انجام این کار را نمی دهد.
فرد قربانی که مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار
میگیرد چه چیزهایی را باید بداند و چه اقداماتی
باید انجام دهد؟
باید برای مدت یک سال یا دو سال زیر نظر مشاور یا
روان درمانگر قرار گیرد تا بتواند التیام روحی بگیرد .من
در شهر خودمان (نطنز) که بودم ،پسری را چند نفر مورد
تجاوز قرار دادند .آن پسر درگیر شوک این واقعه بود.
او را آوردند تا من با او صحبت کنم .پس بنابراین برای
کسانی که به آن ها تجاوز شده و یا آزار جنسی و صدمه
روحی دیدند ،نیاز است تا زیر نظر روانشناس یا روان
درمانگر قرار گیرند .آن ها می توانند کمکشان کند تا
روحیه خود را بازگردانند .ضمن ًا محیط مدرسه شان و یا
حتی محیط زندگی شان را باید عوض کنند .من به همان
پسری که خدمتتان گفتم ،تاکید کردم که باید محیط
زندگی خود را عوض کند .تغییر محیط زندگی -باالخص
در شهرهای کوچک -اهمیت زیادی دارد.
با سپاس از لطف و وقتی که در اختیار خط صلح
گذاشتید.

کــــــودکان
راه هایی برای مقابله با آزار و
اذیت جنسی در مدارس
نوید محبی
فعال حقوق بشر
آزار و اذیت جنسی مشکلی جدی برای دانش آموزان
در تمام سطوح تحصیلی است .دانش آموزان در
مدارس ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان و دانشگاه ها
می توانند قربانی آزار و اذیت جنسی شوند .مسئله
آزار جنسی بسیار شایع تر از آن چه که ما در خبرها
می شنویم است .به این دلیل ساده که بسیاری از
قربانیان آزار جنسی به دلیل احساس شرمندگی و
یا حتی ترس از آبرو سکوت اختیار می کنند .آزار
جنسی اشکال مختلفی می تواند داشته باشد .مثل
پیشروی کردن های ناخواسته ،سواستفاده از قدرت و
لمس بدن بدون اجازه ،که هرکدام از این اعمال می
تواند باعث احساس ناراحتی ،ترس و یا گیجی فرد
شود؛ تا آن جا که روند حضور دانش آموز در مدرسه
و کیفیت تحصیل او را تحت تاثیر قرار دهد .آزار
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جنسی می تواند کالمی باشد .مثل اظهارنظرهای بی
مورد درباره بدن ،جوک و بیان داستان های جنسی.
آزار جنسی می تواند فیزیکی باشد مثل چسباندن به
بدن ،مالیدن ،لمس کردن ،نیشگون گرفتن و تجاوز
جنسی .و نمونه دیگر آزار جنسی به شکل بصری
است .مثل نشان دادن و یا ارسال تصاویر و فیلم های
جنسی به دیگران و یا نشان دادن حرکات ناموزون
جنسی.
آزار جنسی در محیط های کاری و آموزشی به
احتمال زیاد توسط افرادی که در موضع قدرت قرار
دارند و عموم ًا توسط مردان اتفاق می افتد .مثل معلم،
ناظم مدرسه و یا مدیر یک مجموعه .در این گونه
موارد فرد خاطی یک موقعیت قدرتمند و مسلطی
نسبت به فرد قربانی دارد که می تواند نسبت او به
طرق مختلف اعمال قدرت کند .این اعمال قدرت می
تواند زور فیزیکی ،ترس از تنبیه ،نمره خوب ،چشم
پوشی از خطاها و بسیاری از موارد دیگر باشد .وقتی
که رابطه یک انسان بالغ و نوجوان برقرار است فرد
کم سن و سال از توان عاطفی کم تری برای مقابله
با رفتارهای نامعقول فرد خاطی برخوردار است .به
عبارتی دیگر ،کودکان به دلیل عدم رشد ذهنی در
موقعیت آسیب پذیرتری نسبت به بزرگساالن هستند.
آزار و اذیت جنسی در مدارس ایران نیز بسیار شایع
است .در خرداد امسال بود که گزارش شد ناظم
مدرسه ای در منطقه دو تهران ،شانزده دانش آموز

مدرسه را از طریق نمایش فیلم های پورنوگرافی و
وادار کردن دانش آموزان به رابطه جنسی با یکدیگر
مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده .طبق گزارش
خبرآنالین مسئله تعرض این ناظم مدرسه به دانش
آموزان برای ماه ها پنهان مانده تا این که اولیای
یکی از دانش آموزان متوجه رفتارهای پرخاشگرانه و
عصبی فرزندشان شده که در مراجعه به روان پزشک
نوجوان مورد آزار قرار گرفته ماجرا را برای خانواده
اش فاش کرد .پخش گسترده مواجهه اولیای دانش
آموزان همراه با بازداشت و اعترافات ضمنی ناظم
مدرسه بار دیگر مسئله آزار و اذیت جنسی را در
سطح جامعه ایرانی در مرکز توجه قرار داد و این
پرسش را پیش روی ما قرار می دهد که اصوالً روش
مناسب مقابله با آزار جنسی در محیط های آموزشی
چیست و کشورهای دیگر چه تدابیری را برای مقابله
با این مسئله اتخاذ کرده اند.

قوانین حمایتی و نقش مسئوالن محیطهای آموزشی
بسیار مهم است که دانش آموزان هرچه زودتر با
مسئله آزار و اذیت جنسی و بعد مفهوم “رضایت”
در خالل دوران بلوغ آموزش ببینند .چرا که در همین
دوران است که باورها ،رفتارها و ایده های پیرامون
رابطه جنسی در افراد شکل می گیرد و آموزش در
همان زمان می تواند بهترین تاثیرگذاری را بر دانش
آموزان داشته باشد .برخی آموزش های ابتدایی نظیر
حفظ حریم خصوصی بدن می بایست در همان دوران
کودکی آموزش داده شود .در همین اثنا مدارس و
موسسات آموزشی نیز باید مسئولیت هایی بر عهده
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بگیرند .در کشور آمریکا عنوان  ۹متمم آموزشی
سال  ،۱۹۷۲هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت در
کلیه موسسات آموزشی دولتی آمریکا را ممنوع اعالم
می کند .هم چنین این قانون حقوق مدنی ،شامل
ممنوعیت آزار و اذیت ،مزاحمت جنسی و تجاوز می
شود .طبق قانون تکمیلی جدیدی که در سال ۲۰۰۰
تصویب شد ،تمام مراکز آموزشی باید فردی را
مسئول رسیدگی به اجرای ماده قانونی برای مقابله با
آزار جنسی در مراکز آموزشی تعیین کنند .متاسفانه
در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر در نبود
مراکز حمایتی و نهاد رسیدگی کننده به شکایات فرد
خشونت دیده در محیطهای آموزشی ،دانش آموزان
ممکن است در صورت تجربه آزار و مزاحمت جنسی
تکیه گاهی برای گزارش و ثبت شکایت نداشته
باشند .برای مقابله با آزار جنسی تنها تصویب قوانین
کارساز نیست بلکه نظارت بر اجرای قانون در محیط

های آموزشی از اهمیت بسیاری برخوردار است .در
منطقه فیرفاکس ایالت ویرجینیای آمریکا ،دبیرستان
ها ملزم هستند تا چگونگی تدریس رابطه های سالم،
شامل مسئله رضایت و مسئله آزار و اذیت جنسی را
به مسئوالن ایالتی گزارش کنند)1( .
دانش آموزان باید از حقوق و مسئولیت های خود،
آگاهی کامل داشته باشند .آگاهی از مسائلی مثل:
رضایت طرفین در مسئله جنسی به چه معناست؟ چه
مواردی شامل تجاوز محسوب می شود؟ ارتباطات و
مزاحمت جنسی ناخواسته چیست و در صورت تجربه
مزاحمت جنسی و یا اطالعات بیش تر درباره سواالت

مطرح شده باید به کجا مراجعه کرد .بسیاری از محیط
های آموزشی در کشورهای غربی شرکت در کارگاه
آموزشی مزاحمت جنسی و مسئله رضایت را برای
همه دانش آموزان جدید الزام آور می کنند .اگرچه
مسئله آگاهی قدم اول و ضروری است ،برای مقابله
با آزار جنسی در مدارس و دانشگاه ها ،مسئولین
محیط های آموزشی باید به طور فعال برنامه هایی را
به اجرا درآوردند که محیط های آموزشی تبدیل به
مکان های امن برای همگان شود.
مقابله با آزار جنسی مسئولیت همگان است
تجاوز و آزار جنسی تنها مسئله فرد خشونت دیده
نیست بلکه همه کسانی که شاهد خشونت بر دیگران
هستند نیز مسئولیت اخالقی و اجتماعی دارند .برای
این که افراد شاهد انواع خشونت به عنوان بخشی از
راه حل مقابله با آزارجنسی تبدیل شوند ،برنامه های
زیادی طراحی شده تا آنان تشویق به چالش کشیدن
رفتارها و شوخی های آزاردهنده شوند .چرا که به
چالش کشیدن رفتارهای خشونت آمیز باعث ایجاد
محیطی امن و سالم تر در میان اطرافیانمان می شود.
در همین رابطه دانشگاه ایالتی نیوهمپشایر آمریکا،
کارگاهی آموزشی ( )2برای دانش آموزان مدارس
و دانشگاه ها طراحی کرد که در آن به دانش آموزان
آموزش می دهد که اگر دوستان و همکالسی های شان
در معرض خشونت جنسی قرار گرفتند ،تنها نظارهگر
نباشند؛ بلکه به شیوه مناسب مداخله کنند .این کارگاه
در واقع به جای تاکید بر نقش خشونت گر و خشونت
دیده بر افراد شاهد خشونت تمرکز دارد .این کارگاه
با رویکردی مبتنی پذیرش مسئولیت به شاهدان
آموزش می دهد که چه مسئولیت هایی دارند ،چه
رفتارهایی غیر قابل قبول و هشداردهنده است و چه
زمانی و چگونه با به کارگیری روش مناسب اقدام
کنند.
کمپین دیگری تحت عنوان “برعهده ماست” در
همین رابطه تشکیل شده که از همگان از جمله دانش
آموزان ،والدین ،شخصیت های شناخته شده ،شرکت
های خصوصی و نمایندگان محلی و ملی می خواهد
بحث های مربوط به آزار جنسی را در سطح جامعه
مطرح کنند؛ چرا که حل این مشکل نیاز به گفتگوی
ملی دارد .این کمپین با استفاده از شیوه های خالقانه
خواهان رساندن این پیام است که “اگر چیزی دیدید
اعتراض کنید” .بیش از  ۵۰۰دانشگاه با اعالم حمایت
از این کمپین سراسری از آن حمایت می کنند .این
کمپین با تمرکز بر چهار محور عمده فعالیت می کند:
رابطه جنسی بدون رضایت دو طرف آزار
جنسی قلمداد می شود.
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موقعیت هایی که در آن ریسک تجاوز و
آزار جنسی باالست ،بر می شمارد.
موقعیت هایی که امکان دادن رضایت وجود
ندارد ،بررسی میکند .برای مثال اگر یک طرف به
دلیل مصرف مشروبات الکی و یا مواد مخدر امکان
اعالم رضایت ندارد ،رابطه جنسی با او آزار و تجاوز
جنسی قلمداد می شود.
بر ایجاد محیطی امن برای همگان و حمایت
از قربانیان آزار جنسی تاکید می کند.
با وجود اطالعرسانی های زیاد و کمپین های آگاهی
رسانی در خصوص حفظ حریم خصوصی افراد ،امروز
افراد نوجوان و کودکان در معرض آزار نامرئی
تحمیل شده از طرف جامعه قرار می گیرند .گاهی
اوقات والدین به کودکانشان اصرار می ورزند که
علی رغم میل باطنی شان اعضای خانواده شان مثل
پدربزرگ ،مادربزرگ ،دایی ،عمه و غیره را در آغوش
بگیرند و یا ببوسند .والدین می بایست به جای اصرار
بر کودکشان به آن ها یاد بدهند که تعیین حد و
مرز لمس بدن در هنگام احوال پرسی و خوش و بش
بر عهده کودک و یا نوجوان است .هم چنین ،برخی
پدران به شوخی مدام به دختران کم سن و سالشان
می گویند که “پسرانی که نگاه چپ به دخترم بکنن،
پدرشون رو درمیارم” .این نوع شوخی ها به ذهن
دختران و پسران این را تداعی می کند که پسران
همگی مستعد تجاوز و دختران افرادی همیشه قربانی
که نیاز به مراقبت همیشگی دارند .والدین نقش
مهمی در فرآیند آموزش صحیح به فرزندانششان در
رابطه های آینده دارند.
آموزش مسائل جنسی ()Sex Education
در بر گیرنده آموزش گستره وسیعی از جنبه های
رفتارهای جنسی انسان است که شامل روابط جنسی
سالم ،مسئله بهداشت ،حقوق و مسئولیت ها تا مسائل
مربوط به “رضایت” می شود .پروسه پیشگیری از
آزار و اذیت جنسی از طریق آموزش مسائل جنسی،
باید از سنین پایین شروع و به طور فعال در دوره
های مختلف زندگی ادامه پیدا کند .ایجاد قوانین
حمایتی همراه با کمپین های اطالع رسانی و آموزش
می تواند تاثیر مثبتی در کاهش رفتارهای نامناسب
جنسی در سطح جهان داشته باشد.
پانوشت ها:
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 -1برای اطالعات بیش تر ر.ک به وبسایت مدارس دولتی
منطقه فیرفاکس ایالت ویرجینیای آمریکا
 -2برای اطالعات بیش تر در رابطه با این کارگاه آموزشی
ر.ک به وبسایت فرهنگ احترام (  ( Culture of R e
)spect

بهداشتودرمان
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کمک به خود بعد از مورد تجاوز
قرار گرفتن
شرر کنور تبریزی
روانشناس بالینی
تجاوز جنسی به انجام عمل جنسی و برقراری رابطه جنسی با
فردی که مایل به آن نیست گفته می شود .البته در مورد کودکان
زیر  ۱۸سال هرگونه برقراری رابطه جنسی توسط بزرگساالن یا
فردی که دو سال از طرف دیگر بزرگ تر است ،تجاوز تعریف
می شود.
افرادی که مورد تجاوز قرار می گیرند ،معموالً این تجربه را
وحشتناک ترین و آسیب زا ترین رخداد زندگی خود می دانند
و اکثر قربانیان اگر مورد روان درمانی و حمایت قرار نگیرند ،تا
پایان عمر از عوارض آن در رنج خواهند بود.
مشکالت روانی پس از تجاوز را به طور کلی می توان در پنج
مورد دسته بندی کرد:
اختالل فشار روانی بعد از سانحه ()PTSD
این اختالل روانی که یک اختالل مزمن و فرساینده است ،در
نتیجه تجربه یک رویداد بسیار آسیب زا و خطرناک توسط فرد
ایجاد می شود .افراد مبتال به ، PTSDمعموالً گروهی از این
عالئم را دارند :یادآوری مکرر و ناراحتی برانگیز رویداد آسیب
زا با تصاویر ذهنی ،افکار مربوط به رخداد و ادراکات مرتبط،
تجربه ذهنی مکرر حادثه به واسطه خطاهای حسی ،توهمات و
فلش بک های مکرر ،ناراحتی روانشناختی شدید در روبه رویی با
نشانه و حوادثی که سمبل و یا نشانی از حادثه را تداعی می کنند،
پاسخگویی شدید فیزیولوژیک در مواجهه با نشانه های تداعی
کننده رویداد آسیب زا مانند تپش قلب شدید ،عرق کردن ،تنفس
سریع و کم عمق و غیره ،سعی برای اجتناب از افکار و هیجانات

46

مربوط به ضربه روانی ،کوشش برای اجتناب از رویارویی با افراد،
اماکن و فعالیت های مرتبط با رویداد آسیب زا یا تروما ،ناتوانی در
به یاد آوردن بخش های مهمی از حادثه ،کاهش قابل توجه عالیق
و شرکت در فعالیت های مهم ،احساس گسستگی از دیگران،
احساس کوتاه شدن آینده یعنی فرد انتظارات و تصورات معمول از
آینده مانند یافتن شغل ،پیشرفت اجتماعی ،تشکیل خانواده و غیره
را ندارد ،اشکال در به خواب رفتن یا تداوم خواب ،تحریک پذیری
و حمالت خشم ،اشکال در تمرکز ،گوش به زنگی مداوم یعنی
فرد همیشه منتظر است تا نشانه های خطر را درک کند ،افزایش
شدید واکنش از جا پریدن .که البته تشخیص این نشانه ها با نظر
به کیفیت آن ها و طول مدت ،باید توسط متخصص انجام گیرد.
احساس گناه
قربانیان تجاوز در بسیاری از موارد دارای احساس گناه هستند و
خود را متهم می کنند که اگر در مکان خاص ،زمان خاص یا شرایط
خاصی نبودند ،احتماالً اتفاقی برای آن ها رخ نمی داد.
احساس خشم
ً
قربانیان تجاوز معموال به شدت نسبت به فرد متجاوز خشمگین
هستند.
انتقام
بسیاری از قربانیان به شدت حس انتقام نسبت به متجاوز دارند و
این مسئله برای آن ها به یک درگیری ذهنی و ایجاد افکار مکرر
می انجامد.
افکار خودکشی
بسیاری از قربانیان پس از تجاوز دچار افکار مکرر خودکشی می
شوند.
البته عالوه بر این موارد ،بسته به شرایط ،هیجانات و حاالت دیگری
مانند ترس ،عذاب وجدان و غیره وجود دارد.
اما پس از این رخداد چه باید کرد؟
ً
 اول از همه از آن جا که معموال عمل تجاوز با سطوحی ازخشونت همراه است ،باید به پزشک -خصوص ًا متخصصان اندام
های جنسی بدن -برای بررسی آسیب دیدگی مراجعه کرد.
 مراجعه به متخصص عفونی و انجام آزمایشات مربوط به بیماریهای مقاربتی مانند ایدز ،هپاتیت و غیره
 مراجعه به پلیس برای ثبت گزارش (البته با توجه به شرایط) مراجعه به روانپزشک مراجعه به روانشناس و مورد روان درمانی قرار گرفتن حرف زدن و اطالع رسانی در مورد واقعه با نزدیکان موثر ومورد اعتماد
 ایجاد امنیت ،به معنای قرار گرفتن در شرایطی که قربانیاحساس امنیت کند و احتمال وقوع دوباره تجاوز به حداقل برسد.
 در صورتی که قربانی از صحبت در واقعه احساس ناراحتی میکند ،باید رک و صریح به دیگران بگوید که مایل به گفتگو نیست.
 حتم ًا در پی یافتن منابع حمایتی باشد. تا رفع مشکالت روانی ایجاد شده از ازدواج و برقراری روابطعمیق عاطفی باید پرهیز شود.
در پایان الزم به تاکید مجدد است که بهره گیری از درمان های
روانی ،امری ضروری است؛ چرا که تاثیرات منفی تجاوز در
زندگی آینده فرد را معموالً به حداقل خواهد رساند.

انــــــــدیشه
چرا به پرونده امثال سلمان
خدادادى رسيدگى نمى شود؟
قهرمان قنبری
فعال مدنی
براى تعريف تجاوز جنسى مي توان از موضع عکس
اين مسئله چنين به موضع ورود كرد كه رابطه جنسى
در حالت معمولى چیست؟ بدون در نظر گرفتن
اخالق مذهبى و فرهنگى ملل مختلف ،می توان
رابطه جنسی را چنین تعریف کرد که این رابطه باید
توام با رضايت و بدون به كار بردن هيچ گونه فشار
روانى و فيزيكى هر کدام از طرفین جهت تحمیل
این رابطه ،مابین طرفین بالغ و در هوشيارى كامل
باشد .يعنى رابطه جنسى با فردى كه از نظر سنى
صغير است و حتى ممكن است راضى به رابطه جنسى
باشد ،از آن جا كه موقعيت ذهنى اش در حد بلوغ
نيست ،نوعى تجاوز است .مث ًال رابطه جنسى سعيد
طوسى ،قارى معروف با شاگردان خردسال خويش
حتى اگر بر فرض محال با رضايت آن ها هم باشد
كه نبود ،-باز هم تجاوز جنسى به شمار می آید .همچنین فردى كه مشكل ذهنى وراثتى دارد و يا در اثر
مصرف دارو ،مشروب و يا ماده مخدر هوشيارى الزم
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براى تصميم گيرى براى قبول رابطه جنسى را ندارد،
رضايت اش براى این رابطه اخالق ًا و قانون ًا اعتبارى
ندارد و رابطه جنسى كسى كه هوشيارى كامل دارد
با چنين فردى تجاوز جنسى است )١( .حتى چند
ماه قبل در استراليا رابطه جنسى “بارنابی جویس”،
رئيس حزب ملى استراليا و معاون نخست وزير این
كشور ،با يكى از كارمندان زيردستش كه حتى بعداً
به صورت رسمى با هم تشكيل خانواده دادند ،موجب
جنجال و استعفاى وی از شغل و موقعيت سیاسی
اش به عنوان رهبر حزب شد .هر چند آقای جویس به
تجاوز محكوم نشد ،ولى استداللى كه مخالفان مطرح
می کردند اين بود كه رابطه جنسى هر چند مسئله ای
خصوصى است ،اما حتى رابطه جنسى دو همكار در
حالى که يكى رئيس است و ديگرى كارمند ،رابطه
اى برابر نيست و احتماالً كسى كه مقام باالتر را دارد،
با استفاده از قدرت ادارى اش شخص مقابل را از
نظر روانى در موقعيتى قرار مى دهد كه علي رغم
ميل خود به خاطر ترس از دست دادن شغل يا ميل
به ترفيع مقام مجبور به قبول چنین رابطه ای مي
شود)٢( .
اگر بخواهيم به ايران رجوع كنيم ،سواستفاده از مقام و
منصب و تحميل رابطه جنسى -كه خود تجاوز جنسى
است ،-بين مقامات جمهورى اسالمى ايران رایج
است .مث ًال ،در حال حاضر حاضر رئيس كمیسيون
اجتماعى مجلس ،دكتر سلمان خدادادی ،كه اصوالً
بايد فردى باشد كه نسبت به مسائل اجتماعى ،راه
حل نشان دهد تا به حال چندين بار دختران و زنان
جوياى كار و يا كسانى را كه مشكلى ادارى دارند،
با وعده استخدام و حل مشكل ادارى شان به محل

از پيش آماده شده خويش كشانده و با نيت قبلى و
برنامه ريزى به آن ها تجاوز جنسى كرده است .این
مسئله منجر به چند شكايت عليه وی به اتهام تجاوز
جنسى شده است .با این حال ،متاسفانه به خاطر مقام
سابق امنيتى و نزديكى وى به شخص رئيس جمهور
وقت ،تا به حال هيچ اقدامى عليه وى نشده است و
شوربختانه اين كه اين اتهامات حتى منجر نشده كه از
ترفيع مقام در سلسله مراتب ادارى جمهورى اسالمى
باز بماند )3( .طنز تلخ و فاجعه مرگبارتر هم اين
است كه ایشان به رياست كمیسيونى منسوب شده
که وظيفه اش مبارزه با نابه سامانى هاى اجتماعى
و ارائه راه حل و راهكار براى این نابه سامانى ها
از جمله مسائلى مانند تجاوز جنسى است .اخيراً نیز
خبرگزاری هرانا صداى ضبط شده رئيس كمیسيون
اجتماعى مجلس با يكى از قربانيان خود را افشا كرده
است كه در آن حاج سلمان خدادادى با ادبياتى چاله
ميدانى قربانى خويش را تهديد مى كند و در نمايى
ديگر با زبانى حيله گرانه باز هم مى خواهد با وعده حل
مشكل قربانى خويش ،او را از ادامه شكايت منصرف
كند .او به قربانى تجاوز خويش اصرار مى كند که با
پس گرفتن ادعاهایش بگوید كه گفته هایش اشتباه
و نتيجه بيمارى روانى بوده است .خدادادی حتی به
واقعيت تلخى هم اشاره مى كند و آن اين است كه به
قربانى با همان ادبيات چاله ميدانى مى گويد «حرف
هاى تو را هيچ كس در دادگاه قبول نمى كند و نهايت ًا
مى گويند كه چون بيوه بودى ،خودت خواستى رابطه
جنسى داشته باشى» (البته اين سخنان با زشت ترين

“

در خانه هدايت اسالمى
كرج نزديك به هزار
دختر مابين هفت تا
بيست ساله بدسرپرست
و يا بى سرپرست و
يا دخترانى كه ممكن
بود از خانه فرار كرده
باشند ،نگه دارى مى
شدند كه از طرف
حجت االسالم هادى
منتظرى مقدم و بعضى
از مقامات كه نامشان
افشا نشده است ،مورد
تجاوز و آزار و اذيت
جنسى قرار گرفته
بودند.

“
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الفاظ و با لحنی لمپن گونه توسط رئيس كمیسيون
اجتماعى مجلس ادا مى شود كه خواننده مى تواند اگر
تحملش را داشت ،این فایل صوتی را گوش كند).
()4
نقطه مهم اين پرونده و يا تمام پرونده هاى تجاوز
جنسى اين است كه اصوالً شكايت از شخص متجاوز،
درصد كمى را شامل مى شود .مضاف بر این که كه
اگر متجاوز شخصی مانند رئيس كمیسيون اجتماعى
مجلس و يا قارى محبوب بيت رهبرى باشد ،اين
احتمال بيش تر پايين مى آيد .به ویژه در جامعه اى
سنتى مانند ايران و على الخصوص حوزه نمايندگى
مجلس نماينده مزبور ،به خاطر فشار روانى كه بر
قربانى تجاوز از طرف اجتماع و خانواده تحمیل می
شود ،اكثر قربانيان درد و بغض خويش را فرو مى
خورند و از پيگيرى اين نوع شكايات سر باز مى
زنند)٥( .
طبق قوانین حال حاضر ایران ،مجازات تجاوز جنسى
اعدام است .با اين كه چنین مجازاتی خود يكى از
معضالت اين پديده است ،اما يك نكته مهم اين است
كه حتى اين مجازات وقتى كه پای يكى از منسوبان،
نزديكان و يا افراد نزديك به حلقه قدرت نظام
جمهورى اسالمى در میان است ،به اجرا در نمى آيد و
به طور صريح بين متجاوزان جنسى بسته به نزديكى
شان به حلقه قدرت تبعيض ایجاد مى شود .مثال ديگر
اين ادعا ،پرونده مشهور به “خانه هدايت كرج” (با
نام رسمى “خانه هدايت اسالمى”) ،با مديريت حجت
االسالم هادى منتظرى مقدم ،رئيس وقت دادگاه

انقالب اسالمى كرج است .خانه هدايت اسالمى هم
خود يكى از زير مجموعه هاى شركت “بنياد نور” با

مالكيت وزير سپاه سابق و رئيس سابق بنياد جانبازان
و مستضعفان “سردار محسن رفيق دوست” است .در
خانه هدايت اسالمى كرج نزديك به هزار دختر مابين
هفت تا بيست ساله بدسرپرست و يا بى سرپرست و
يا دخترانى كه ممكن بود از خانه فرار كرده باشند،
نگه دارى مى شدند كه از طرف حجت االسالم هادى
منتظرى مقدم و بعضى از مقامات كه نامشان افشا
نشده است ،مورد تجاوز و آزار و اذيت جنسى قرار
گرفته بودند .گزارش هايى هم از قاچاق اين دختران
به كشورهاى حوزه خليج فارس براى اجبار به بهره
كشى جنسى توسط اين مقامات منتشر شد .اصوالً
فلسفه ايجاد اين خانه كمك به دخترانى بود كه در
معرض آسيب های موجود در خیابان و جامعه قرار
داشتند .اما حكايت اين مركز مانند حكايت نمك
گنديده است؛ مسئوالن مركز مزبور اين مكان را
تبديل به جايى براى تجاوز به اين دختران آسيب
پذير توسط حلقه نزديكان قدرت كردند و همزمان،
بعضى از اين دختران را به صورت اجبارى به تاجران
فحشا در كشورهاى حوزه خليج فارس مى فروختند.
هر چند دادگاه بدوى حجت االسالم هادى منتظرى
مقدم را -كه در عين حال كه رئيس دادگاه انقالب

كرج و عضو و رئيس هيات امناى موسسه مزبور
بود -به  10سال زندان محكوم كرد ،اما بعد از مدتى

“

رابطه جنسى سعيد
طوسى ،قارى معروف
با شاگردان خردسال
خويش حتى اگر بر
فرض محال با رضايت
آن ها هم باشد -كه
نبود ،-باز هم تجاوز
جنسى به شمار می آید.

“
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ايشان و همه متهمان آزاد و تبرئه شدند و تحت فشار
نيروى هاى امنيتى ديگر خبرى از اين پرونده فساد
كالن منتشر نشد .حتى اكثراً خبرهاى منتشر شده قبلى
را هم پاك كردند )6( .نكته جالب و تاسف انگيز در
اين پرونده هم اين است كه حتی نام سردار محسن
رفيق دوست نیز در بين متهمان نبود و اصوالً هيچ
كس جرات پيدا نكرد به ايشان نزديك هم شود .فرد
مزبور بعداٌ با گستاخى هرچه تمام تر ،تبرئه متهمان
در دادگاه هاى جمهورى اسالمى را دليل بى گناهى
شان دانست و هر گونه ارتباط ايشان را با بنياد نور
را تكذيب كرد)7( .
هر چند كه در قضيه فساد جنسى مسئوالن نظام و
يا افراد مرتبط با آن ها با مثال هاى متعددى مواجه
هستيم ،اما آخرين مثال اين نوشته به صورت كوتاه
نگاهى به پرونده معروف به تجاوز جنسى به دختران
ايرانشهر خواهد داشت .در نيمه آخر خرداد امسال
ويدئوی كوتاهى از مولوى محمد طيب مالزهى ،امام
جمعه اهل سنت ايرانشهر پخش شد كه خبر از فاجعه
اى مبنی بر تجاوز باندى به  41زن و دختر ايرانشهرى
در مدت كوتاهى می داد .ايشان در اين سخنان هم
چنین اشاره اى كوتاه به بانفوذ بودن و نزديكى پدر

يكى از متجاوزان به نهادهاى قدرت كردند )8( .با
توجه به بافت سنتى شهر نیز ،تعداد كمى از دختران
تحت تجاوز قرار گرفته به طور رسمى اعالم شكايت
كردند .اما فجيع ترين بخش ماجرا در اين بود كه
مسئوالن استان ابتدا ماجرا را تكذيب كردند .حتى
دادستان عمومى و انقالب زاهدان گفت تجاوزهاى
جنسى با رضايت همراه بوده است؛ يعنى يك نفر
اسلحه را به روى قربانى نشانه رفته است و يا او را
همراه با تهديد مورد ضرب و شتم قرار داده است و
قربانى در نهايت از روى ناچارى قبول كرده است كه
به او تجاوز شود! ( )9اين تعريف دادستان مملكت ما
از رابطه جنسى است و نگارنده قضاوت درباره اين
سخنان را به وجدان خواننده واگذار مى كند .اما در
اين پرونده اسامى متجاوزان جنسى تا به حال براى
ما مجهول است و به جز حروف اول الفبا سرنخى از
آنان وجود ندارد .با این حال ،در این مدت کوتاه
پرونده اى براى امام جمعه اهل سنت ايرانشهر در
دادگاه ويژه روحانيت تشكيل شده است و افرادى
مثل عبداهلل بزرگ زاده ،از فعالين مدنى محلى كه
به خاطر بانفوذ بودن و نزديكى تجاوز كنندگان
به نهادهاى قدرت خواستار شفاف سازى و اجراى
عدالت بدون تبعيض در مورد متهمين بودند ،از طرف
اطالعات سپاه دستگير شدند .برخی از بازداشت
شدگان حتی مجبور به اعتراف عليه خود شده اند كه
متن اعترافات اجبارى شان از رسانه هاى نزديك به
نهادهاى امنيتى بازنشر شده است )10( .به عبارتى
كوتاه ،ما در مملكتى زندگى مى كنيم كه سنگ را
بسته اند و سگ را گشاده اند.
اما چرا نظام جمهورى اسالمى در برخورد با متهمين
تجاوز جنسى تبعيض قائل مى شود و چرا افراد
وفادار به جمهورى اسالمى بدون نگرانى درباره
عواقب كارشان ،دستشان براى هر جنايتى -از جمله
تجاوز جنسى -باز است؟
در پاسخ به این سوال باید به این که مهم ترین
مسئله در نظام فعلى حفظ نظام است ،اشاره کرد.
يعنى رسيدگى به هر کار و پرونده اى منوط به اين
است كه منافع نظام باالتر از عدالت است .تا آن جا
كه در “نظامى دينى” حتى مى توان اصول دين را
هم قربانى كرد تا “جمهورى اسالمى” حفظ شده و
به حيات خويش ادامه دهد .اگر بخواهيم تعريف را
منحصر به مسئله تجاوز جنسى و پرونده هايى كه در
باال رفت كنيم ،مطلب را مى توان چنين گسترش
داد که امثال سلمان خدادادى جزو سرمايه هاى نظام
هستند كه به نوعى در حوزه خودشان به عنوان كپى
برابر اصل نظام نگريسته مى شوند .در اين جا هم
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وارد كردن اتهام به شخص مزبور ،به نوعى از طرف
حاكميت ،به اتهام وارد كردن به ِ
خود حاكميت تعبير
مى شود و به خاطر اين كه اصوالً تبليغات پروپاگاندا
گونه حاكميت براى خود صفاتى خدايى قائل است،
نمى خواهد با رسيدگى به اين اتهامات خدشه اى
به چنین تبليغاتی وارد آورد و غيرمستقيم به عنوان
ضدتبليغات بر عليه پروپاگانداى خويش قدمى
بردارد .هر چه باشد رئيس كمیسيون اجتماعى كشور
از سرداران سپاه و مسئولين وزارت اطالعات است
و از طرف حاكميت اين چنين تعبير مى شود كه اين
اتهام ،چهره خدايى نظام را مخدوش مى كند .در واقع
در چشم نظام ،متهم كردن يكى از وفاداران نظام
به تجاوز جنسى ،متهم كردن كل نظام به اين عمل
است .حاكميت حتى اگر بخواهد به صورت صورى
هم رسيدگى كند ،اغلب سعى مى كند قضيه را ماست
مالى كرده و با ِكش دادن ،آن را به مرور زمان به
فراموشى بسپارد .نبايد این مسئله را فراموش كرد
كه براى حفظ نظام در سلسله مراتب ادارى ،به
افرادى وفادار به نظام احتياج است .مث ًال براى
رسيدن به مقام و منصبى در حاكميت كنونى ،اولين
و اصلى ترين چيزى كه احتياج است نه ماهر بودن در
حرفه مورد نياز ،كه وفادار بودن به اصل نظام است؛
طورى كه در مواقع مقتضى شخص صاحب منصب
براى حفظ نظام قادر به انجام هر كارى باشد .از آن
جا که در نظام هاى توتاليتر مردم نه فرصت ،بلكه
به عنوان تهديد و دشمن نگريسته مى شوند ،نظام
افراد وفادار به خويش را تا جاى ممكن حفظ می
كند و با دادن امتيازهاي مختلف به ايشان ،آن ها را
راضى نگاه می دارد .يا به عبارتى ديگر ،امثال رئيس
كمیسيون اجتماعى مجلس يكى از گنجينه هاى نظام
است كه در چشم نظام ،او جايگزينى ندارد ،بايد
از اين اشتباهات او كه خدشه اى به حاكميت وارد
نمى كند ،چشم پوشيد تا شخص مزبور در آينده در
محافظت از نظام فعلى اشتباه خود را با جانفشانى
بيش تر براى حاكميت جبران كند .از ديدگاه نظام
فعلى ،تنها در صورتى مى توان امثال خدادادى ها
را مجازات كرد كه افكار و اعمالش تهديدى براى
موجوديت حاكميت باشد؛ وگرنه در غير اين صورت
ايشان و يا خودى هاى ديگر مصون از مجازات و
حساب پس دادن هستند .مسئله مهم ديگر اين است
كه نظام جمهورى اسالمى در اين گونه موارد از
مرتكبان جنايت تجاوز جنسى به نوعى آتو مى گيرد
تا فاعل عمل از ترس محاكمه و يا رو شدن پرونده
عمل ارتكابى اش ،الی األبد اسير نظام شده و با حسى
از ترس و وفادارى حاضر می شود كه هر كارى از

وى خواسته شد ،انجام دهد و يا بر روى هر گونه
عملى حتى مخالف با نظر خويش با “رضايت” چشم
خويش را ببندد.
مسئله دوم در تبعيض و يا اصوالً نگاه به مقوله تجاوز
جنسى در نگاه فرهنگى و تربيتى نظام فعلى نهفته
است .به طور روشن تر ،كم و بيش مقصر جلوه دادن
قربانى تجاوز در همه دنيا امرى رایج است ،اما اين
مسئله در منطقه و فرهنگ ما و خصوص ًا سيستم
كنونى ،شديداً كاربرد دارد .در مواجه با مقوله تجاوز
جنسى ،اكثراً با اين مهم روبه رو هستيم كه قربانى
تجاوز هم به نوعى راضى به رابطه جنسى بوده است
و ادعاى تجاوز درست نيست .همين طور كه پیش
تر نیز ذكر شد ،اين ادعايى است كه دادستان مملكت
درباره پرونده تجاوز به دختران ايرانشهر مطرح كرده
است .يا رئيس كمیسيون اجتماعى مجلس بيوه بودن
يكى از قربانيانش را دليلى براى اين عنوان مى
كند كه ادعاى قربانى را دادگاه و يا جامعه قبول
نمى كند .اين ادعا عوض اين كه با فاعل جنايت
برخورد كند و يا ريشه هاى ارتكاب جرم از طرف
فاعل جنايت تجاوز جنسى را جستجو كند ،بيش تر
به حجاب و يا آرايش قربانى جنايت مى پردازد و
معتقد است كه قربانى جنايت با نوع پوشش و يا
آرايش خويش و يا حضور داشتن در محلى كه نبايد
حضور مى داشت ،فاعل جنايت را به تجاوز جنسى
تحريك كرده و خودش مقصر ارتكاب اين عمل بوده
است و يا به صورت باطنى راضى به تجاوز جنسى
به خودش بوده است .اين ادعا هر چند خجالت آور
و زشت باشد ،ولى متاسفانه در منطقه و خصوص ًا
كشور ما شديداً رواج دارد و باالتر اين كه منطبق با
اخالقيات ترويجى حاكميت فعلى است كه در آن به
نوعى ديوار كشيدن بين زن و مرد و يا جدا سازى آن
ها تبليغ مى شود و ريشه بسيارى از نابه سامانى هاى
اجتماعى را عدم رعايت حجاب و آرايش و پوشش
زنان مى داند .اصوالً مدعيان اين ادعا از اين مسئله
چشم مى پوشند كه بسيارى از تجاوزات جنسى در
خانه و توسط شخص آشنا با قربانى صورت می گیرد
و يا اصوالً درصد زیادی از قربانيان تجاوزات جنسى
در ايران شامل مردان و پسران می شود كه ربطى به
حجاب و پوشش اسالمى ندارند .كوبيدن و محكوم
كردن قربانى تجاوز جنسى يكى از راه هاي نشان
دادن وجود امنيت در كشور و اين كه سيستم موجود
هيچ گونه كم و كسرى ندارد هم هست؛ چون اين
رویکرد به نوعى توضيح وجود مجرمان جنسى را نیز
انكار مى كند و به مردم اطمينان مى دهد كه تحت
رهبرى داهيانه و دلسوزانه حاكميت موجود ،مملكت
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“

هر چه باشد مردم
به دنبال گونه ای
حس امنيت و فرار
از اضطراب قربانى
شدن هستند و دوست
دارند باور كنند كه
براي خودشان و يا
نزديكانشان چنين
اتفاقى نمى افتد؛ به
همين خاطر به نوعى
اسير تئوری های
حاکمیت مى شوند.

“
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از هر نظر امن و آرام است؛ داروغه بيدار و امنيت
حاكم است و اگر به كسانى هم تجاوز مى شود ناشی
از تقصير و بى احتياطى خودشان است و اگر مردم،
مواردى را كه حاكميت ديكته مى كند رعايت کنند،
هيچ گونه اتفاقى برایشان نمى افتد .ذکر این نکته هم
خالی از لطف نیست كه هر چه باشد مردم به دنبال
گونه ای حس امنيت و فرار از اضطراب قربانى شدن
هستند و دوست دارند باور كنند كه براي خودشان و
يا نزديكانشان چنين اتفاقى نمى افتد؛ به همين خاطر
به نوعى اسير تئوری های حاکمیت مى شوند.
در پايان الزم به ذكر مى دانم كه يكى از وظایف اوليه
هر دولتى حفاظت از مال ،جان و نواميس آن ها است
و به هيچ بهانه اى نمى توان كسى را از اين حقوق
اوليه محروم كرد .اصوالً انسان هاى اوليه در دوران
سنگى هم احتماالً اين موارد را به نوعى بدون اين كه
حكومتى برگزينند و از برخى از حقوق خويش صرف
نظر كنند تا حكومتى تشكيل دهند كه به صورت
تضمينى از جان ،مال و ناموس آن ها محافظت كنند،
رعايت مى كردند .حال حاكميتى كه كم ترين ارزشى
براى جان ،مال و ناموس شهروندانش قائل نيست و
حتی مسئوالن و مقاماتش ،بر خالف وظایف ذاتى
شان در حال تجاوز جنسى ،غارت و قتل شهروندان
ايران هستند ،آيا مشروعيت اخالقى دارد يا نه،
سوالى است كه خوانندگان و شهروندان ايران خود
با تعمق و تحقيق بيش تر مى توانند به آن پاسخ الزم
را بدهند.
پانوشت ها:

 -1دایره المعارف فلسفی استنفورد ،دیدگاه فمنیستی به تجاوز
 -2باتلر ،جاش ،برنابى جويس پس از هفته ها رسوایی استعفا می
دهد ،هافینگتون پست 23 ،فوریه 2018
 -3نماینده مجلس برای چندمین بار متهم به تجاوز جنسی شد،
هرانا 22 ،خردادماه 1397
 -4تهدید و تطمیع قربانی آزار جنسی توسط رئیس کمیسیون
اجتماعی مجلس(فایل صدا) ،هرانا 25 ،تیر ماه ۱۳۹۷
 -5باقی ،عمادالدین ،گونه شناسي حقوق پايمال شده كودكان
در ایران ،فصلنامه علمي و پژوهشي رفاه اجتماعي ،شماره ،16
بهار 1384
 -6طاهری ،علیرضا ،برائت گردانندگان “خانه هدايت اسالمي
كرج” از اتهامات ،رادیو فردا ۲۶ ،تیر ماه ۱۳۹۷
 -7توضيحات محسن رفيق دوست در مورد بنياد هدايت و
حمايت كرج ،ایسنا ۱۶ ،بهمن ماه ۱۳۸۰
 -8اظهارات مولوى محمد طيب مال زهى درباره تجاوز جنسى به
دختران ايرانشهر ،رادیو زمانه ۲۷ ،خرداد ماه ۱۳۹۷
 -9اظهارات دادستان عمومى و انقالب زاهدان درباره پرونده
تجاوز جنسى دختران ايرانشهر ،فرارو ۳ ،تير ماه ۱۳۹۷
 -10احضار امام جمعه اهل سنت ،بازداشت و پخش اعترافات
فعاالن مدنی معترض به واقعه تجاوزها ،هرانا ۱۹ ،تیر ماه ۱۳۹۷
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زنـــــــــــان

کسی نمی خواهد صدای زن
بلوچ را بشنود
توران حمل زهی (گمشادزهی)
فعال مدنی
سال هاست داغ درد و رنج زن بلوچ بر پیشانی
شهر نشسته و احدی فریاد مظلومیت او را سرنداده
است .همیشه به او آموزش داده اند و گفته اند :تو
عاجزگی ،تو را چه به اجتماع ،تو بنشین در پستو و
به خانه داری ات برس.
بارها و بارها شنیده ایم که دختران یا اغفال شده
اند و مورد تعرض قرار گرفتند و یا به اجبار ربوده
شده ،مورد تعرض واقع شده اند .اما کدام نهاد
قانونی به حمایت از آنان اقدام کرد اگر نگوییم
تیغ تیز انتقاد را بر آنان تاخت؟ کدام نهاد و ارگان
و کدام مسئول دلش به حال آن پدر و مادر رنجور
سوخت که دسته گل زیبایش در زیر اندیشه های
ناپاک و هوس آلود پژمرده شد؟ حال که از تریبون
دین و ایمان فریاد خواهی صدایش را به نشانه
اعتراض بلند کرده است ،همه به او می تازید که
چرا این گونه مطرح کرده است؟
به راستی چرا اکنون که مردی از تبار ایمان و به
نشانه دلسوزی و انسان بودنش فریاد سر داده است
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که جلوی فساد ،فحشا و جنایت گرفته شود ،به
او تاخته اند؟ شمایانی که دم از خدا و پیغمبر
می زنید ،اگر ناموس خودتان مورد کم ترین
هتاکی قرار می گرفت ،این طور سکوت اختیار
می کردید؟ شما چه می دانید اکنون در دل آن
دختران بی گناه چه می گذرد؟ شما چه می دانید
در آن لحظه شوم تعرض به آن دختران و زنان
چه گذشته است؟ چه می دانید که آن لحظه شوم
هزاران بار آرزوی مرگش را کرده است؟ چه می
دانید که چه زجری کشیده اند تا آن چه را رخ
داده است ،بر زبان جاری کنند؟
نه ،نمی دانید! این بار نخستی نبود که این جنایت
وحشیانه رخ داد تا همه سکوت کنند و در خفا
ماجرا را فیصله دهند ”.معلمی در سرباز زجرکش
شد”“ ،معلمی در راه بمپور در زیر پل جنازه اش
پیدا شد”“ ،دختران دبیرستانی بارها و بارها مورد
هتاکی قرار گرفتند”؛ این ها تیتر اخبار فقط چند
واقعه رخ داده در سیستان و بلوچستان است اما
واکنش ها در در برابر آن جز سکوت نبود.
دختر  ۹ساله ای در دلگان همین چند وقت قبل،
ربوده شد .به او تعرض شد ،جسدش سوزانده شد
و تعرض کننده جسد سوخته را دفن کرد که مبادا
او را بیابند .با این حال ،مدتی بعد پشیمان شده
جسد را در حال انتقال به مکانی دیگر سوار بر
موتور حمل می کند و از آن جایی که موتور در
چاله ای می افتد ،جسد در برابر دیدگان افرادی
که آن جا حضور داشتند افشا می شود .اما به جای
معرفی به دادگاه و قانون ،ماجرا در نطفه خاموش
می شود ،آیا کسی بود که از این دختر  ۹ساله که
خونش این چنین بی رحمانه ریخته شد ،حمایت
کند ؟
چرا حال که یک عدالت خواه برای ناموس شما
فریاد سر داده است ،همه به او معترض هستید
که چرا از آن تریبون اعالم کرده است؟ بفرمایید
شما برای این مورد و هزاران موارد دیگر که رخ
داده است ،چه کردید؟ چه حمایتی از قربانیان
چه دختر و چه پسر -داشته اید؟ مدام می گوییدرسانه ای نشود .چرا نشود؟ نشود که جنایت

هم چنان باقی بماند؟ شما اگر جای آن پدری
که به موالنا طیب رجوع کرد و اشک ریخت و
پدری که می گوید من به قانون مراجعه کردم ای
موالنا ،به من گفتند که شما چهل و یکمین نفری
هستید که به اعتراف یکی از متجاوزین ،دخترتان
مورد تعرض جنسی قرارگرفته است ...در ثانی
مگر شماها نمی دانید که دو نفر از مجرمین و
پنجمین مجرم اعترافی در زندان است؟ پس
چرا بر همه اعترافات سرپوش می گذارید؟ چرا
حامیان دختران متعرض را دستگیر و بی دلیل
به زندان راهی می کنید؟ چرا همه را دعوت به
سکوت می کنید؟ مگر مشابه همین واقعه در باغی
در اصفهان در مقابل دیدگان همسران و پدران و
برادران قربانی تعرض رخ نداد؟ چرا آن ها را
مجبور به سکوت نکردید؟ چطور برای شهرهای
کالن و مرکزی ،آگاه سازی مردم جرم محسوب
نمی شود؟

اینک چنان فضای منطقه را امنیتی نموده اند که
همان خانواده هایی که شاکی شدند در محدودیت
به سر می برند و حتی اجازه مصاحبه با خبرگزاری
های داخلی را ندارند .با این حال ،حتی در چنین
منطقه ای که هنوز مناسبات سنتی حکمفرماست،
اگر شما مسئولین فضای آرام و حمایت گری برای
قربانیان و خانواده هایشان ایجاد می کردید ،شاید
از چهل و یک نفر ،بیست نفر جهت دادخواهی
حضور می یافتند ،اما هم دختران و زنان و هم
موالنا طیب را که تریبون صدای دختران ایرانشهر
بود ،گفتید یا ثابت کنند یا مورد پیگرد قانونی
قرار می گیرند.
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ده ها تن از زنان ایرانشهر با
تجمع در مقابل فرمانداری
خواستار برخورد جدی با عوامل
ربایش دختران این شهرستان
شدند.
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یکی از دخترانی که مورد تعرض قرار گرفته،
می گوید« :داخل کوچه شدم ،ماشین پژوی ۴۰۵
کنارم ترمز زد و مرا به زور داخل ماشین کشاند؛
طوری که چادرم بیرون ماشین افتاد .مرا داخل
منزلی بردند که قبلش با هم هماهنگ بودند .هرچه
التماس نمودم که روزه ام ،مثل خواهرتان هستم،
اما چونان حیواناتی وحشی چهار نفری به جانم
افتادند ...دو هفته بود به قوه قضاییه شکواییه را
ارائه داده بودم اما مرا به پزشکی قانونی معرفی
نکردند .بعد از گذشت دو هفته که غیر از تعرض
جنسی حتی اثرات آسیب های جسمی هم ترمیم
شده بود ،مرا به اصرار و حمایت مردمی و فرماندار
وقت به پزشکی قانونی فرستادند» .کجای قانون
می گوید دختر مورد تعرض قرار گرفته را دو
هفته بعد باید به پزشکی قانونی معرفی کنند؟ آیا
اگر این اتفاق در پایتخت رخ می داد ،باز هم این
چنین برخورد می شد؟

در حالی که کل علمای دینی منطقه حمایتگر
بودند و هنوز هم هستند ،اما قربانیان دیگر حاضر
نیستند به قوه قضاییه مراجعه کنند .چرا که این
جا سیستان و بلوچستان است و جامعه سنتی
تعصبات قومی را چنان دامن زدند که همه چیز
مسکوت بماند .چون زنان و دختران این استان
محکوم به تبعیض قومیتی-مذهبی هستند؛ باید
خفه شوند ،سکوت کنند و در حال حاضر سه نفر
در بازداشتگاه به سر می برند و هم چنان مردم
دنبال شفاف سازی .و این که پرونده دختران
ایرانشهر و افرادی که به حمایت از آن ها دستگیر
شدند ،در پیچ و خم “قانون” سرگردان است.
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انــــــــدیشه
آموزش مدرن انسان در جهان و
پیام های خجسته دینی در ایران
جواد لعل محمدی
فعال مدنی
فی الواقع من نمی دانم که خانواده های محترم دانش
آموزان آسیب دیده مدرسه غیر انتفاعی معین چقدر
چشم هایشان مجروح است و در این روزهای پر
هیاهوی دادگاه و قضا ،چه لحظات تلخ تر از زهری
را سپری می کنند؛ به زخ ِم دل کثیری از معلمانی هم
که در کمال صداقت و درستی کوشیده اند و امروز در
معرض آسیب و اتهام قرار گرفته اند ،کاری ندارم.
اما افشای این فاجعه در بهار  97و رسیدگی به این
قصه پر غصه در پشت درهای بسته ،تمام ماجرا نیست.
تجاوز به  6دانش آموز دبستانی در سال  ،93تجاوز
مربی ورزش به  14دانش آموز در جنوب تهران در
سال  ،95ماجرای ندای  9ساله در زنجان در همین
سال ،رسوایی تجاوز به دختر بچه ای در ارومیه توسط
سرایدار در سال  96و مکرر شدن بی اخالقی های
هر روزه در جامعه ،داللتی روشن بر سبک شمردن
آموزش و س ُبک سری ساختارهای رسمی قدرت در
ایران است.
فرمانده ناجا در سال  1391اعدام کرد که از 900
پرونده تجاوز جنسی ثبت شده در یک سال 60 ،درصد
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مربوط به پسران و  40درصد مربوط به دختران است
و این در حالی است که آقای دکتر اقلیما رئیس انجمن
علمی مددکاران اجتماعی ایران ،آمار غیر رسمی را
بیش از این ها می داند )1( .باورم این است که این
آمار شگفتی آور ناشی از ثالثه عدم آموزش ،مکتوم
نگه داشتن و فرافکنی مسئوالنی است که شکنی به ابرو
نمی آورند و مشخص نیست کی وقت آن می رسد تا
دو جمله بنویسند و دست کم بگویند :من شرمنده ام
که نتوانستم ،پس استعفا می دهم...
باری! در چرایی و واکاوی این ماجراها باید به این
مسئله اساسی اشاره کنم که کشور ایران دارای
سیستمی ایدئولوژیک و سنتی است و با آموزه های باز
و دموکراتیک در چهارچوب استاندارد مطلوب جهانی،
فاصله عمیقی دارد .سعی می کنم سیاه و سفید نبینم؛
معذالک واقعیت این است که فلسفه و اصول تعلیم و
تربیت در کشور ایران -خاصه در  40سال گذشته -در
صدد تحمیل یک نوع دینداری خاص و تبدیل کردن
دانش آموزان به سربازان ایدئولوژیک و باورمند است
که از سوی نظام سیاسی حاکم ،اعمال می شود تا ثابت
کند “هر آن که کشته نشد از قبیله ما نیست”.
عرض می کردم که زندگی واقعی در جهان امروز،
ایدئولوژی نیست که بخواهیم شوربختی آن را در
چرخه ای آمرانه ،شمایلی جدی و آکادمیک ببخشیم و
انتظار داشته باشیم با افشاندن بذر تقلید ،نسلی صاحب
تحقیق بار بیاوریم .بالطبع آمارهای ارائه شده ،میوه تلخ
جامعهای است که در آن محدودیت های تربیتی ،نظام
آموزشی معیوب و ناکارآمد را فراهم کرده است که با
مکتوم کردن آموزش های صحیح و تابو کردن مسائل
جنسی می خواهد از آن پیام خجسته دینی استخراج
کند .دردناک است که بر اساس آمار ،کشور ایران 4
میلیون کودک بازمانده از تحصیل دارد و  5/1میلیون
نفر آنان به علت فقر به کودکان کار تبدیل می شوند
( )2و دستکم به  50درصد آنان تجاوز می شود)3( .
دردناک تر است که به گزارش دیده بان ایران ،بیش
از  17درصد ازدواج های ثبت شده در هر سال متعلق
به کودکان است که برخی از آنان بعد ها مادران بیوه
نام می گیرند )4( .تاثر برانگیز است که طبق آمار
اداره ثبت احوال در هر ساعت  21نفر طالق می گیرند
( )5و شهر قم به عنوان دارالمومنین و بزرگ ترین
مرجع تعلیم آموزش های دینی ،بیش ترین آمار طالق
را در سال گذشته به خودش اختصاص داده است)6( .
دنیای امروز کانون بحث آموزش مدرن انسان است؛
لیکن بی تعارف و رودربایستی عرض می کنم که در
نظام آموزشی ایران نقطه شروع و کانون بحث اسالم
و دین است .آن هم نه اسالمی که مسلمانان دنیا به
آنان مباهی می کنند و مفتخرند؛ بلکه منظور قرائتی
است که سقف ریاست را بر ستون شریعت استوار
کرده است.

در سند  2030آمده است که «هیج دولتی این حق
و مشروعیت را ندارد که به صرف کسب قدرت،
محتوای آموزش را تغییر بدهد و نسل آینده را در
خدمت آرمان های خود ببیند»؛ هم چنین قریب به
همین مضمون آمده است که «دنیای امروز آموزش را
در خدمت همه می داند و همه بازیگران آموزش ،اعم
از محققان ،معلمان ،پدر و مادرها تا دانش آموزان باید
در تصمیم گیری در این حوزه دخیل باشند و محتوای
آموزشی می بایست از دست دولت خارج شود و تهیه
آن در دست متخصصان باشد و هدف آموزش نیز باید
انسان خودمختار ،خالق ،پرسشگر ،آزاد و دگر دوست
باشد تا بتواند جامعه فردا را بر پایه ارزش های اساسی
احترام به آزادی وجدان و اندیشه سنجش گری کند».
اما تصویری که ایران از شکل و شیوه آموزش ارائه
می دهد ،شکاف و تعارض بنیادین با روح این سند
دارد .این سند شاید در رهگذر استانداردهای جهانی
دو دهه آینده ،بهبود آموزش جنسی را مقابله با آسیب

های جدی جسمی (که نمونه هایش را در باال آوردم)،
روحی و عاطفی بداند ،اما در ایران آموزش در باب
این مسائل حتی در سطوح دانشگاهی بسیار خجوالنه
و ابتدایی است و گفتگوی صریح و شفاف در این
باره مغایر با ارزش های اسالمی و ملی و ترویج
همجنسگرایی شمرده می شود .این سند شاید به تساوی
جنسیتی و توانمند سازی دختران برای پایان دادن
به همه اشکال تبعیض علیه زنان -هم چون ازدواج
کودکان در سنین پایین -فکر کند ،اما در ایران حکم
حکومتی ،نشستن زنان در خانه و خانه داری و فرزند
آوری است و سهم آنان را از تساوی ،شرع و فقه
مشخص می کند .در سند  2030شاید حقوق بشر،
تالش و مبارزه با فرهنگ جنگ و تالش برای صلح
پایدار و خلق شهروندی جهانی با ارزش های فرهنگی
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همگون باشد؛ اما در ایران آموزش روزمره حقوق بشر
یعنی جهاد و مبارزه بر علیه کفار و دنیای غرب و
استکبار.
و این شکاف بزرگی است که جهان آموزشی ایران
را از سایر کشورهای مورد نظر سند  2030متمایز
می کند و تا پایگاه آموزش و جایگاه دین از هم جدا
نباشد ،نمی توان به ایجاد یک فضای مناسب و بحث
جدی در این باره خوشبین بود .لذا با شرایط فعلی که
هیچ اراده ای برای تغییر وجود ندارد ،سر برآوردن
چنین فجایعی به هیچ وجه دور از ذهن نیست و
متاسفانه هزینه اش را باید بی دفاع ترین و بی پناه
ترین اقشار جامعه بپردازند.
لذا هر چند که خوش بین نیستم اما امیدوارم که
متولیان آموزش و پرورش اقدام به خانه تکانی ذهنی و
فکری کنند و امر بسیار مهم تعلیم و تربیت و آموزش
صحیح را به صاحبان واقعی اش بسپارند.

پانوشت ها:
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 -1تجاوز به مردان بیش از زنان! ،آفتاب نیوز 11 ،خرداد ماه
1391
 -2کاظمی ،سیمین ،کودکان کار :در جهانی که هرگز نساخته اند!،
مجله مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت (دانشگاه شهید
بهشتی) ،دوره  ،4ش  ،2بهار  ،1396صص 76-78
 -3به  ۹۰درصد کودکان کار تجاوز می شود ،ایسنا ۱۴ ،آبان ماه
۱۳۹۶
 -4جدیدترین آمار از ازدواج کودکان در ایران ،ایسنا ۲۱ ،آذر
ماه ۱۳۹۵
 -5در هر ساعت چند طالق در کشور رخ میدهد؟ ،مشرق نیوز،
 ۱۴آبان ماه ۱۳۹۶
 -6چرا آمار طالق در قم باال است؟ ،اعتماد آنالین ۲۸ ،آذر ماه
۱۳۹۶

روایــــــــت
تجاوز در مهتاب

روایت یک قربانی تجاوز

می گویند نوشتن از خاطره ای رنج آور ،درد فارغ شدن را به
همراه دارد .درد بود اما دریغ از فراغت.
دانشجویی  27ساله بودم که به همراه “آرمان” برای پیوستن
به کمپ دوستان عکاسمان در یکی از استان های شمالی
راهی ترمینال آزادی شدیم .زمانبندی حرکتمان با توجه به
دیر آماده شدن من و تاخیر اتوبوس به نتیجه مورد نظرمان
نرسید و ساعت  12شب جایی حوالی رضوانشهر از اتوبوس
پیاده شدیم تا مسیر فرعی را که ما را به سمت دوستانمان می
برد ،طی کنیم .شب بود و تلفن هایمان آنتن نمی داد و راه
را نمی دانستیم .به سمت رستورانی رفتیم و سراغ آن منطقه
را گرفتیم .انگار باید مسیری را برمی گشتیم و راهی طوالنی
را طی می کردیم .جاده خلوت بود و گفتند که این ساعت
بعید است ماشینی به سمت آن منطقه برود .جایی برای ماندن
نداشتیم .سراغ مسافرخانه یا هتلی را از صاحب رستوران
گرفتیم .با لحنی تند و نگاهی تحقیرآمیز گفت که این جا
جایی برای ماندن نیست .به سمت دکه ای که در همان حوالی
بود ،رفتیم .دوباره جواب رد شنیدیم .همان موقع فردی در
همان حوالی بود که چیزی گفت .صورتش در تاریکی بود
و درست نمیدیدمش .به سمتش رفتیم .هرچه نزدیک تر
می شدیم همه چیز تاریک تر می شد .من یک قدم عقب
تر از آرمان ایستادم تا بلند گفت« :همین حوالی یک پارک
جنگلی هست ،می تونید شب رو اون جا بمونید».
گزینه بهتری به عقلمان نمی رسید .گفتیم شب را به این نحو
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سر کنیم و صبح راه خود را به سمت کمپ ادامه دهیم .به
سمت جایی که آدرس داده بود ،به راه افتادیم .در طول مسیر
به هم دلداری می دادیم که یک شب است و می گذرد .ابتدای
پارک یک دکه بود و چندین نفر چای می خوردند .نگاه ها به
سمت ما بود .چند چادر که تقریب ًا دور از هم برپا شده بودند
و گویی همه در خواب بودند -هم به چشم می آمد .برایدر امان ماندن از نگاه ها به سمت آخرین چادر رفتیم و با
کمی فاصله آماده شدیم تا بخوابیم و امشب بگذرد .یک شب
شرجی تابستانی بود و نیش پشه ها امان نمی داد ،اما نگاهم
به سمت ماه بود .پاهایم را درون شکمم کشیدم و کم کم
خواب چیره شد.
نمی دانم چقدر چشمانم بسته ماند اما با صدای کفش
هایی که به زمین کشیده و هر لحظه نزدیک تر می شدند،
از خواب پریدم .همزمان آرمان از جایش پرید و بلند شد.
 5نفر بودند .به اطرافم نگاه کردم .چراغ های دکه از دور
دیده می شد ،اما کسی را نمی دیدم .آرمان گفت« :چی می
خواهید؟» ظاهرشان نه شبیه اوباش بود نه شبیه مامور .یکی
شان بلند گفت« :چه نسبتی با هم دارید؟» آرمان گفت« :شما
کی هستید که می پرسید؟» کارتی از جیبش خارج کرد که
در تاریکی درست دیده نمی شد و گفت که بسیجِ فالن جا.
صداها را نمی شنیدم و چشمانم واضح نمی دید .به این فکر
می کردم که ما را گرفته اند و چون به خانواده ام نگفته ام ،اگر
بفهمند چه می شود و چه و چه.
دوباره پرسید« :چه نسبتی دارید؟» سکوتی حاکم شد .جلوتر
آمد و با حالتی دستوری گفت« :با من به سمت ماشین
بیایید» ،اما ماشینی دیده نمی شد .مستاصل شده بودم .حاضر
بودم هرکاری کنم تا پایمان به کالنتری نرسد .یکی از آن ها
با دقت نگاهمان می کرد .متوجه سراسیمگی مان شده بود.
آرمان را کنار کشید و در گوشش چیزهایی گفت .آرمان
یک دفعه از جا پرید و برانگیخته شد .شروع کرد به داد و
بیداد کردن اما یکی شان فوراً مشت محکمی به صورتش زد
و دیگری چاقو را زیر گلویش گذاشت.
حال خودم را نمی فهمیدم .نمی دانستم در چه موقعیتی هستم.
حتی نمی توانستم حدس بزنم آن فرد به آرمان چه گفته و چه

شده .تنها چیزی که آرمان فرصت گفتنش را پیدا کرد این بود:
«فرار کن»؛ اما دیر شده بود.
وقتی در میان جنگل مرا می کشیدند و می بردند ،وقتی به خار
درخت ها گیر می کردم و در گل فرو می رفتم ،نگاهم به ماه
بود...
آن شب جلوی چشمان آرمان  5نفر به من تجاوز کردند .اما آن
چه بر من گذشت ،تجاوز  5نفر نبود؛ هر آن چه بعد از آن بر
من گذشت نیز ،تجاوزی دردناک بود.
بعد از آن که رهایمان کردند به سمت نوری که از دور به
جاده می مانست فرار کردیم .چشمم هم چنان به سمت ماه
بود که ناگهان درون خندقی پر از خار افتادم .آن قدر عمیق
بود که سرم در تاریکی و خار فرو رفته بود .خارها را گرفتم
و به کمک آرمان بیرون آمدم .به جاده رسیدیم .آرمان دست
تکان می داد تا کسی بایستد .پراید سفیدی ترمز زد .با عجله به
سمتش رفتیم .حال خودم را نمی فهمیدم .سه نفر بودند .وقتی به
چهره هاشان نگاه کردم در نگاه اول همان کسی را دیدم که در
کنار آن دکه نزدیک رستوران ایستاده بود و ما را به سمت آن
جنگل لعنتی کشاند .بی اختیار فریاد زدم و به عقب فرار کردم.

لباس هایم سراسر گل بود و کثافت.
وسط جاده در تاریکی شب و سیاهی جنگل فریاد می زدم و
کمک می خواستم .کامیونی که از راه می گذشت ،با دیدنم ترمز
زد .به سمت کامیون رفتیم و سریع باال پریدم .آرمان به دنبالم
آمد .به راننده گفتیم که ما را به سمتی ببرد که بتوانیم برویم
رشت .پراید هم چنان تعقیبمان می کرد و یکی شان با موبایل
مشغول صحبت بود .هنوز  5کیلومتر دور نشده بودیم که پلیس
راه ،فرمان ایست داد .ماموری که باال آمد مامور پلیس راه نبود.
هر سه مان را بردند پاسگاه؛ من ،آرمان و راننده کامیون.
هنوز هوا تاریک بود .لباس هایم بوی کثافت می داد؛ بوی منی
و لجن .سربازی که کنارم بود ،خودش را عقب کشید و گفت:
«چه بوی گندی می دی!»
به اتاق افسر شیفت رفتیم .به آرمان نگاه کرد و گفت« :گمشو
بیرون تا صدات کنم» و به من اشاره کرد تا بنشینم و گفت:
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«خب ،بهم بگو چه اتفاقی افتاده؟» خشکم زده بود .باور نمی
کردم پناهی پیدا کرده باشم .آرام گفتم« :به من تجاوز شده5 .
نفر به من تجاوز کردند».
کجا؟ کی بودند؟
نمی دونم کی بودند .توی جنگل.
کدوم جنگل؟ جنگل چه کار می کردی این موقع
شب؟
جریان را تعریف کردم .کمی مکث کرد و گفت« :یه زن
سالم این موقع شب ،خونه خودش خوابیده» .گفتم« :این طور
نیست» اما نگذاشت ادامه بدهم و گفت« :اون پسره بهت
تجاوز کرد؟» گفتم« :نه ،اون خودش گلوش زیر چاقو بود».
گفت «مطمئنی دوستاشو مهمون نکرده با تو؟» گفتم« :نه اون
اص ًال این طور آدمی نیست» .پوزخند زد.
گفت« :چه شکلی بودند؟» صورت هایشان را توصیف کردم.
کسی که کنارش بود آرام چیزی گفت .می شناختندشان.
گفتم« :به ما کارت بسیج نشون دادند» .گفت« :هرکی هر
کارتی نشونتون داد که صحت نداره» .گفتم« :پس شما از
کجا می شناسیدشون؟» نگاهش را از روی کاغذ روی میز

برداشت و با نگاه غضبناکی گفت« :من نمی شناسمشون!»
دوباره قیافه هاشان را توی ذهنم مرور کردم .شباهتی به یک
بسیجی نداشتند اما مطمئن بودم افسر آن ها را می شناخت.
از در که بیرون آمدم ،آرمان داخل رفت .صدای فحش و
تحقیرهایی را که نثارش می شد ،می شنیدم اما درد بر من
غالب بود .توانی نداشتم .پاهایم درد می کرد .کشاله های رانم
به قدری کشیده شده بود که راه رفتن برایم زجرآور بود .میان
پاهایم جراحت داشت و غرق در التهاب بود.
خواستم روی نیمکت دراز بکشم که یکی از سرباز ها آرام
گفت« :بلند شو .اگر بیاد ببینه ،خیلی عصبانی می شه» .قد
کوتاهی داشت .صورتش را خوب یادم هست .موهایش بور
و صورتش پر از کک و مک بود .نگاه دلسوزانه ای داشت.
گفت« :آب می خوری برات بیارم؟» گفتم« :نه» .بعد مانند
کسی که جرمی مرتکب شده ،خودم را جمع و جور کردم تا

مبادا به جرمم اضافه شود .نمی دانستم جرمم چیست .احتماالً
این که قربانی تجاوز گروهی شده باشم ،تقصیر من بوده و به
همین خاطر کسی رحمی به من نمی کرد .من مجرم بودم.
صبح شده بود .سربازها بیرون حیاط به صف شده بودند .قبل
از مراسم افسر گفت« :پشت ساختمان منتظر بمون تا صدایت
کنم؛ اگر االن تو رو ببینه ،بد می شه».
نمی دانستم برای چه بد می شود .مگر من چه کاری کرده
بودم؟ جرمم چه بود؟ چرا کسی به من نگاه نمی کرد؟ چرا
کسی به من نمی گفت توان زنده ماندن با این درد را دارم
یا نه؟
پشت ساختمان منتظر ماندیم تا صدایم کردند و گفتند پشت
در منتظر بمانم ...میان پاهایم به شدت درد می کرد .کشاله
های رانم می سوخت و می لرزیدم .پاهایم را روی هم انداختم
و خودم را جمع کردم .این کار درد میان پاهایم را کم تر می
کرد .ناگهان در باز شد .هیبت غضبناک رئیس پاسگاه روبه
رویم بود .بی هیچ حرفی با لگد مرا از صندلی به زمین انداخت
و گفت« :خونه ننه ات نیست که لنگ روی لنگ انداختی»
و در حالی که به سمت در اتاقش می رفت ،زیر لب گفت:
«هرزه!»
از کف زمین نگاهش کردم .هولناک بود و سخیف .بلند شدم و
ایستادم .می دانستم جایی برای حرف زدن نیست .سرباز اشاره
کرد تا به دنبالش بروم .قبل از این که وارد اتاق شوم ،شروع
به حرف زدن کرده بود .بلند بلند حرف می زد و چیز هایی می
گفت که نه می شنیدم نه می فهمیدم .می دانستم خودم تنها
کسی هستم که می تواند به من کمک کند و درگیر و دار این
بودم که چطور! میان حرف هایش پرسیدم« :می تونم با خانواده
ام تماس بگیرم؟» گفت« :خانواده هم داری!؟ آره می تونی» و
اشاره کرد که تلفنی به من بدهند.
اول صبح بود و فکر این که زنگ بزنم گرگان و به پدرم
بگویم  5نفر با من چه کرده اند و من آن جا چه می کردم و
چه پیش آمده ،مرا آب می کرد .می دانستم پیرمرد تاب این
خبر را ندارد .پدرم را می پرستیدم 70 .ساله بود .مردی مهربان
و سنتی .سختگیر نبود اما روزی  17رکعت نماز می خواند و
هر بار بر سر نماز دست هایش رو به آسمان بود و اولین جمله
اش همیشه این بود که خدایا عزت و آبرو و سالمتی بهمان بده.
در آن زمان کم و بحران ذهنی و جسمی ،تنها چیزی که به ذهنم
رسید دوستی بود که در رشت داشتیم“ .آقای شاد” سرهنگ
سپاه بود و رتبه سرداری داشت .فرد با نفوذی بود و تنها کسی
بود که در این فاصله مکانی و زمانی می توانست کمک حالم
باشد .شماره را گرفتم و با هزار مکث و هزار باز پیچ خورد ِن
کالمم ،به او گفتم چه شده .گفت« :به من بگو کجا هستی و
هیچ برگه ای ننویس و هیچ چیز دیگه ای به هیچ کس نگو».
تماس را که قطع کردم سرباز گفت باید دوباره پیش رئیس
بروم .وارد که شدم صحبت های غضب آلود و تحقیر آمیزش
را از سر گرفت .هنوز جمله اش تمام نشده بود که تلفن زنگ
خورد .افسری که کنارش بود ،شماره را با دقت نگاه کرد و
برداشت .می دانستم آقای شاد است و با شماره ویژه سپاه تماس
گرفته .اشاره کرد بیرون بروم .بعد از حدوداً یک ربع نگهبان
دوباره مرا به داخل برد .لحن آن غول بی شاخ و دم ،یک دنیا
چرخیده بود و عوض شده بود .انگار فرد دیگری شده بود .آرام
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گفت« :االن تلفنت زنگ می خوره ،جواب بده» .جواب دادم.
آقای شاد بود .گفت« :آروم باش .همه چیز درست می شه.
چیزی الزم داشتی ،بگو می خوای با من صحبت کنی ،بهت
اجازه می دن تماس بگیری .من پیگیر کارات هستم» و تلفن
را قطع کرد .رئیس پاسگاه گفت که بنشینم .خواستم روی
صندلی همان جا کنار در بنشینم که اشاره کرد بیا این جا کنار
میز من بنشین .لحنش نرم و مهربان شده بود .با احترام صحبت
می کرد .گفت« :به من گفتند دختر خانواده داری هستی .گفتند
آدم نجیبی هستی .دخترم چرا مراقب خودت نبودی؟»
سرم سوت می کشید و حالت تهوع داشتم .مدام حرف هایی از
این دست می زد و من پاسخ هیچ کدام از حرف هایش را نمی
دادم و نگاهش می کردم .تا به نقطه ای رسید که گفت« :می
خوای این ماجرا ک ًال فراموش بشه؟ می خوای اتفاقات دیشب
رو از زندگیت حذف کنیم؟» گیج شده بودم .گفتم« :یعنی
چی؟» گفت« :یعنی می تونم ننویسم که چه اتفاقی افتاده .این
جوری هم آبروی خودت و خانواده ات حفظ می شه ،هم هیچ
وقت چنین پرونده ای نخواهی داشت که همیشه همه بدونن چه
بالیی سرت اومده».
برای من ،کسی که در آن لحظه تنها چیزی که به چشمش
نمی آمد خودش بود این پیشنهاد راهی بود در جهت جبران
خسارت به خانواده .گویی من با این حادثه به کسی آسیب زده
ام یا کسی را شرمسار کرده ام.
قدرت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری نداشتم و خودم را نمی
دیدم .به من یاد نداده بودند خودم را ببینم .صحبت های آن
غول بی شاخ و دم که با زیرکی خبیثانه ای مدام برایم تکرار
می کرد« :آبروی خانواده ات رو حفظ کن» ،من را به این
نتیجه رساند که قبول کنم و از تجاوز گروهی و اتفاقات آن
شب چیزی نگویم.
پیشنهاد را قبول کردم .آرمان عصبانی بود و مدام می گفت:
«نباید این کار رو کنی» .انگار به خودم پشت کرده باشم؛
قاطعانه گفتم« :نه! تصمیمم رو گرفتم» و به سمت دیگری رفتم.
راننده کامیون گوشه ای ایستاده بود و به افسر التماس می
کرد که بگذارد برود .به من گفت« :خواهرم تو بگو من کاری
نکردم .من فقط خواستم کمک کنم .بارم مونده باید برم تحویل
بدم».
افسر بی توجه به حرف هایش به اتاق رفت .بعد از نیم ساعت
ماشینی وارد شد .ما را به ساختمانی بردند .چادر سرم کردند و
سواالتی پرسیدند .گفتند« :این جا نوشته به همراه افراد نامحرمی
در کامیون دستگیر شدی .درسته؟» گفتم« :بله» .آرمان آتش
گرفته بود .از شدت خشم دندان هایش را به هم می فشرد و
صورتش را برگرداند.
هر سه نفرمان را بردند دادگاه .آقای شاد فردی را فرستاده بود
تا در دادگاه همراهم باشد .با خودش فیش حقوقی آورده بود تا
کارها را انجام دهد .انگار او هم می دانست.
قاضی ما را خواست .سوال و جواب هایی که انتظارش را
داشتم را پرسید .گفت« :چرا سر و وضعت آن قدر آشفته است
و آلوده ای؟» گفتم« :توی جنگل زمین خوردم» .به دیده شک
نگاه می کرد .گفت« :این پسر به تو تعرض کرده؟» گفتم:
«نه» .گفت« :راننده چی؟» گفتم« :نه ،نمی شناسمش .اون فقط
ما رو رسوند».

سراغ آرمان رفت .صدایش بلند شد و گفت« :برای چی دختر
مردم رو به جنگل بردی؟» موضوع را گفت .قاضی پوزخندی
زد و گفت« :ما این قصه ها رو هر روز می شنویم .بگو چه
بالیی سرش آوردی که این سر و وضع رو داره؟ اگه راستش
رو نگی و بفرستمش پزشکی قانونی ،میدم پدرت رو در بیارن
ها».
باور کنید من کاری نکردم .من دوستش دارم.
اگر دوستش داری پس چرا باهاش ازدواج نمی
کنی؟
خودش نمی خواد.
با این شرایط باید باهاش ازدواج کنی.
چه دلیلی داره اگه خودش نمی خواد؟ شما مارو
مجبور به این کار کنید؟
فلسفه بافی هم بلدی؟ من این نتیجه رو بگیرم،
همین جا عقد می کنید.
اگر اون نخواد من این کار رو نمی کنم.
تو غلط می کنی .مگه دست تو هست؟ دختر مردم
رو بی آبرو کردی و زبون هم داری؟
وسط صحبتشان آمدم و گفتم« :آقای قاضی اون با من کاری
نکرده» .بلند گفت« :پس توی جنگل چه کار داشتید؟ نصف
شب بیرون چه کار می کردید؟ نترس ،اگر کسی کاری کرده
به من بگو» .باز تاکید کرد که اگر بگویم ،ما را عقد می کند.
انگار موضوع این گونه برایش بسته می شد .فهمیدم در آن
دادگاه یکی از گزینه های موجود برای مجازات یک متجاوز
عقد کردن و به بستر بردن دوباره قربانی اش است .گفتم« :نه،
اون کاری نکرده و من هم نمی خوام باهاش ازدواج کنم».
نای ایستادن نداشتم .می خواستم زودتر تمام بشود .سر آخر
گفت فیش حقوقی بیاوردید و تعهد بدهید که دیگر چنین
کاری نمی کنید.
قبل از این که فردی که آقای شاد فرستاده بود وارد اتاق قاضی
شود ،یک سرباز با تن صدای آرام و سریع با قاضی صحبت
می کرد .او را در پاسگاه دیده بودم؛ همان سربازی بود که
آب تعارفم کرد .کمی طوالنی شد .همکار آقای شاد رفت
داخل .طوالنی شد .وقتی برگشت گفت« :قاضی قبول نکرد.
قرار بازداشت نوشت تا اولیایتان بیایند و تحقیق کند» .دنیا
دور سرم می چرخید .پرسیدم «چرا؟» گفت« :توضیحی نداد».
روی زانوهایم کف زمین نشستم و به روزگاری که بر من می
گذشت نگاه می کردم.
بعدها متوجه شدم آن سرباز به قاضی گفته بود ما در ابتدا چه
گفته بودیم و جریان تجاوز را شخص ًا به قاضی اطالع داده بود.
ما را بردند .این که  8روز در زندان چه ها گذشت و چه ها
دیدم ،مجال و توان صحبت نیست .اما آن لحظه را که در اتاق
مالقات منتظر پدرم بودم ،فراموش نخواهم کرد .وارد اتاق شد.
کف زمین را نگاه می کردم .به سمتم آمد و کمی مکث کرد.
نگاهش نمی کردم اما دستان پیرش را می دیدم .آغوشش را
باز کرد و آرام گریه کرد.
بعد از  8روز قاضی پرونده را بست .نمی دانم چطور تحقیق
کرده بود اما اگر شک کرده بود که به من تجاوز شده چرا من
را به پزشکی قانونی نفرستاد؟ چرا نپرسید آن راننده برای چه
تو را وسط جاده در حال فریاد زدن سوار کرد؟ چرا مرا یک
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بار دیگر نخواست تا متقاعدم کند با او صادقانه صحبت کنم
و احساس امنیت را به من منتقل نکرد تا از حقوقم دفاع
کنم؟ آن قاضی مرا به جرم رابطه نامشروع به  74ضربه شالق
محکوم کرد .شالق هایی که می شد با پول خریدش .آن 8
روز زندان را هم محاسبه کردند .مابقی را پرداخت کردیم و
من با یک پرونده که در آن محکوم شده بودم ،به خانه پدرم
برگشتم.
بعد از آن هیچ وقت پدر و مادرم از من نپرسیدند چه اتفاقی
افتاده .هیچ وقت کسی به من نگفت اگر دردی در دلت مانده
به ما بگو .انگار همین که مرا تنبیه نمی کنند ،لطف بزرگی
کرده اند .اما چند بار برادر بزرگم به سراغم آمد .گفت هرچه
شده به من بگو .گفت اگر کسی کاری کرده ،باید حرف بزنی.
من کمکت می کنم .اما موضوع برای من تمام شده بود .جو
آرام خانه همان بود که برایش آن جا بودم .خودم را خاموش
کردم و هر بار که آمد ،منکر شدم.
سه روز بعد از برگشتنم ،مادرم مرا برای معاینه و آزمایش
پیش پزشک زنان برد .قبل از من ،خودش داخل رفت.
پزشک از من نپرسید چه شده .چرا کبود هستی .چرا جراحت
داری .آزمایش نوشت و گفت« :انشااهلل که مشکلی نیست»
و برای دردها و التهاب ها ،کمی دارو داد .مادرم خدا را شکر
می کرد اما باز هم حرفی از این که چه بر من گذشته ،نگفت
و نپرسید .درد پاهایم و کبودی شان را می دید .التهاب ناحیه
تناسلی ام را می دید .می دید که شب ها به خودم می پیچم،
اما به سراغم نمی آمد .یک بار اما بی هیچ حرفی وارد اتاق
شد .دراز کشیده بودم .کنارم نشست .دستش را روی موهایم
کشید .گفت« :ناراحت نباش .ما کنارت هستیم» .همین برایم
کافی بود؛ رضایت پدر و مادرم.
خانه ساکت بود و غمگین .خواهرهایم با دلسوزی نگاهم می
کردند .همه سرد و مهربان .جو حاکم به ظاهر آرام بود اما کم
کم متوجه تغییرات می شدم .اولین تغییر موبایلم بود .پدرم
گفت که در زندان جا مانده .نمی دانم مانده بود یا نه ،اما می
توانست برایم یکی بخرد 4 .ماه طول کشید تا خرید .البته
برایم چندان مهم نبود 6 .ماه طول کشید تا دوباره به زندگی
ام نگاه کنم .خواستم برگردم تهران و کارم را ادامه بدهم ،اما
حتی جمله ام تمام نشد .پدرم صورتش را در هم کشید و
گفت« :نه! همین جا می مونی» .هر چه جنگیدم هیج فایده ای
نداشت 5 .سال تمام هر چه توان داشتم و هر راهی را برای
برگشتن به زندگی ای که حق خودم می دانستم پیش گرفتم،
اما به آن نمی رسیدم .پدرم همه کاری برای پیشرفت من می
کرد اما انتهای همه اش محدودیت های زیادی بود .برایم
سرمایه تهیه کرد تا در یکی از مغازه هایش مشغول به کار
شوم اما من حق نداشتم تنها از شهر خارج شوم .تمام دوستانم
در تهران و شهرهای دیگر بودند .تنها بودم و حق نداشتم به
تهران بروم .نامزدی صمیمی ترین دوستم را حتی با آن ها
مطرح نکردم چون می دانستم موافقت نخواهند کرد که به
قزوین بروم .برای عروسی اما با دل خون رفتم .تالش فایده
ای نداشت .نمی خواستم زندانی آن خانه و شهر باشم .زندانی
پر از زندانبان هایی که مرا دوست داشتند و دوستشان داشتم.
زندانی که پدرم را در آن می پرستیدم .زندانی که پس از 5
سال به آن پشت کردم و یک روز بی خبر ترکش کردم.

حـــــــقوقی
زنان بزه دیده ،نیازمند حمایت
بیش تر
محمد مقیمی

وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در چند دهه اخیر
در علوم جنایی و جرم شناسی مطرح شده ،موضوع
حمایت از بزه دیدگان است .قربانیان جرایم جنسی،
به ویژه تجاوز به عنف نیز به سبب ماهیت خاص این
جرم و آسیب های ناشی از آن به حمایت های ویژه
حقوقی نیاز دارند .برای حمایت از زنان بزه دیده
در نظام کیفری شامل پلیس ،دادسرا ،دادگاهها،
زندانها و غیره باید قوانین کشورمان با در نظر
گرفتن اسناد بین المللی حقوق بشری و حقوق
تطبیقی اصالح گردد.
رویکرد قانونگذار ما به جرم تجاوز به عنف نشان می
دهد که سیاست کیفری کشورمان در خصوص این
جرم متناسب با دوران جدید ،تغییر و تحول نیافته و
بیش تر متاثر از فرهنگ مردساالرانه حاکم بر جامعه
و نظام کیفری ما بوده است .چنان که ،دستورکار
توسعه پایدار  ۲۰۳۰مصوب مجمع عمومی سازمان
ملل متحد برنامه آموزشی پیشگیرانه مناسبی را در
خصوص اذیت و آزار و تجاوز جنسی دربرداشت
که متاسفانه برخورد سیاسی و توام با تعصب با آن

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم ،مرداد ۱۳۹۷
شماره 87

60

جامعه ما را از مزایای این برنامه محروم کرد .برای
حمایت کیفری از قربانیان تجاوز به عنف ،نخست
باید سیاست کیفری مناسب اتخاذ گردد که حقوق
قربانیان را به طور کلی به رسمیت بشناسد و از
آنان در فرایند دادرسی کیفری ،حمایت کند .شایان
ذکر است که قانونگدار در تعریف جرم “زنا” در
ماده 221قانون مجازات اسالمی مصوب  1392از
جرم “زنای به عنف” تعریف مستقلی ارائه نداده
است .از طرفی ،رابطه زناشویی بدون رضایت
زن به عنوان یکی از مصادیق تجاوز به عنف هم
چنین ،خشونت جنسی و روابط غیرمتعارف جنسی
شوهر نسبت به همسرش جرم انگاری نشده است.
بنابراین ،اختصاص بخش جداگانه ای از قوانین
کیفری به جرایم جنسی و تعریف جرم تجاوز به
عنف به دور از برداشت های سنتی و مردساالرانه با
استفاده از واژه ها و تعابیری از نظر جنسیتی خنثی،
بسیار ضروری می نماید.
ِ
برای نمونه ،استفاده از پلیس ز ن کارآزموده در
حمایت از بزه دیدگان زن اهمیت به سزایی دارد.
ماده  42قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
1392در این راستا مقرر می دارد« :بازجویی و
تحقیقات از زنان و افرادی که سن آنان  15سال
و یا کم تر از آن است ،توسط ضابطان آموزش
دیده زن انجام می شود و در صورت عدم امکان،
پرونده زنان برای تحقیقات و بازجویی نزد بازپرس
و پرونده افرادی که سن آنان  15سال و یا کم تر از
آن است ،نزد رئیس دادگاه یا قائم مقام آن ارسال
می گردد».
وانگهی ،ادله اثبات این جرم ،نباید به  3مورد اقرار،
شهادت ،علم قاضی منحصر باشد .البته استفاده از
پزشکی قانونی ،کارشناسان خبره و فناوری های
مدرن در استناد به علم قاضی می تواند ،بسیار
رهگشا باشد .از سویی دیگر ،اگرچه شارع اصو الً
در پوشیده ماندن این جرایم در صدد حفظ حریم
خصوصی و آبروی اشخاص بوده است ،اما باید
توجه داشت که سیاست چشم پوشی در اسالم به
روابط جنسی مبتنی بر رضایت اختصاص دارد ،نه
جرم تجاوز به عنف که قربانی و بزه دیده دارد و از
جرایم مخل نظم عمومی است.
بنابراین ،کنار گذاشتن دید سنتی و مردساالرانه به
جرم تجاوز به عنف و اتخاذ سیاست کیفری مناسب
با زمان و مکان از جمله اصالح قوانین در این
خصوص ،به ویژه حمایت از بزه دیدگان و قربانیان
بزه یاد شده ،افزون بر آن ،تغییر نگرش فرهنگی در
خصوص جرایم جنسی و بزه دیدگان و قربانیان آن،
هم چنین آموزش های پیشگیرانه در این خصوص
به زنان و کودکان به دور از تعصب باید در دستور
کار نظام قضایی و آموزشی کشورمان قرار گیرد.

اجـــــتماعی
سرنوشت مشابه پرونده تجاوزها در
ایرانشهر با اسیدپاشی ها در اصفهان؟
گفتگو با برادر یکی از قربانیان تجاوز در ایرانشهر
مریم شفیع پور
فعال مدنی
خبر تجاوز گروهی به دختران در ایرانشهر استان
سیستان و بلوچستان اولین بار توسط مولوی محمد
طیب مالزهی ،امام جمعه اهل سنت ،در خطابه نماز
عید فطر این شهر عنوان شد.
مالزهی هم چنین خبر داد که یکی از اعضای این باند
دستگیر شده و به  ۴۱فقره تجاوز گروهی به عنف
اعتراف کرده است.
او بدون اشاره به هویت افراد ،اضافه کرده بود« :این
اوباش از همین بچه های من و شما بوده اند که اگر
اسمشان را بگویم ،عده ای سرشان پایین خواهد
افتاد» و «متاسفانه عدهای زور دارند و عده ای هم زر
و پول و گاهی همراه شدن این دو گروه با هم سبب
رخ دادن اتفاقاتی مانند تجاوز به دختران ایرانشهر
میشود».
بر اساس اطالعات به دست آمده از برخی از قربانیان
و یا شاهدان عینی ،متجاوزان لباس نیروی انتظامی
و یا نظامی بر تن داشته اند و به زور اسلحه دختران
را ربوده اند.
در همین راستا ،با برادر یکی از قربانیان گفتگوی
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کوتاهی داشتیم .او می گوید« :تعدادشان خیلی
زیاد بوده است .این افراد یک باند بودند و به گفته
خودشان و اعترافاتی که از آن ها گرفته شده ،نزدیک
به هشت ماه کارشان همین ]تجاوز به دختران[ بوده
است .با لباس سپاه دختران را می دزدیدند ،این
کارها را انجام می دادند و دختران را رها می کردند و
می رفتند .بدون هیچ ترس واهمه ای جلوی ماموران
پیاده می شدند ،این ها ]دختران[ را سوار می کردند
و می رفتند .ماموران فکر می کردند از نیروهای سپاه
هستند و هیچ عکس العملی نشان نمی دادند».
در اولین روزهای افشا شدن این فاجعه ،مقامات
قضایی و محلی به تناقض گویی پرداختند .یک روز
پس از انتشار این خبر به صورت گسترده ،محمد نبی،
دادستان عمومی و انقالب ایرانشهر خبر از دستگیری
“عامل اصلی پرونده” داد و گفت که شورای تامین
ایرانشهر مسئولیت بررسی این اتفاقات را بر عهده
گرفته است .از طرفی رئیس دادگستری استان
سیستان و بلوچستان در واکنش به این موضوع،
عنوان کرد که “تعدادی” از متهمان به شهرهای
چابهار و فنوج گریخته اند .گرچه وی پیش تر ادعای
امام جمعه این شهر مبنی بر تجاوز گروهی را غیر
قابل تایید دانسته و موضوع شکایت قربانیان را در
قالب حدسیات به امکان “ارتباط دختران و پسران با
وعده ازدواج و بعد خلف وعده” تقلیل داد.
محمدجعفر منتظری ،دادستان کل کشور اما در ۲۸
خردادماه ،اعالم کرد که عامل انتشار خبر تجاوز به
تعدادی از دختران در ایرانشهر تحت تعقیب قرار
گرفته است و «موضوع به این ترتیبی که گفته شده،
نبوده است».
این تناقض گویی ها حتی در اعالم تعداد قربانیان
تجاوز به چشم می خورد .مقامات قضایی در ابتدا
عنوان کردند که  ۳شاکی در پرونده حضور دارند
و نماینده ایرانشهر در مجلس شورای اسالمی ،تعداد
شاکیان را به عدد  ۴تغییر داد.
برادر یکی از قربانیان این واقعه به خط صلح میگوید:
«سه نفر را گرفته اند اما هنوز از آن ها بازجویی
نشده است .از آن یک نفر هم که بازجویی شده ،اسم
 5-4نفر را داده است .می گوییم چرا این اسم هایی
که گفته را پیگیری نمی کنید ،می گویند دنبالشان
هستیم ،گیر نمی آیند .مگر می شود کسی در ایران
باشد و این ها نتوانند او را پیدا کنند .خالصه که می
گویند دنبال می گردند اما  ...می خواهند جوری این
پرونده را فرمالیته کرده و رد شوند».
انتشار خبر تجاوز گروهی به دختران ایرانشهر ،موجب
راهپیمایی اعتراض آمیز مردم این شهر شد .آن ها
در پالکاردهایی به “ناامنی” شهر اعتراض کردند.
اگرچه این خبر با واکنش مسئولین و اعالم انزجار
و اعتراض گروهی از مردم محلی و حتی کاربران

فضای مجازی همراه بود و با قربانیان همدلی شد ولی
در عین حال یکی از نگرانی ها در مورد این حادثه،
نحوه برخورد خانواده ها با این دختران است .محمد
بلوچ زهی از مدیران محلی استان در گفتگو با رسانه
ها میگوید« :بیش تر خانواده های قربانی تجاوز،
دختران خود را لکه ننگی در دامان خانواده خود می
دانند ».به گفته او در موارد مشابه ،برخی خانواده ها
اقدام به “حذف فیزیکی” دختر خود کرده اند .در
همین راستا ،مولوی عبدالحمید ،امام جمعه زاهدان
در گفتگو با ایلنا درخواست کرد که به این موضوع
درست رسیدگی شود تا دختران ایرانشهری “بدون
ترس” طرح شکایت کنند .برادر یک قربانی تجاوز
در ایرانشهر در همین رابطه به خط صلح می گوید:
«وضعیت روحی خواهرم بسیار بد است .خانواده تا
جایی که می توانستند حمایتش کردند اما موضوعی
که پیش آمده  »...او هم چنین در جواب این سوال که
آیا در حال حاضر برای صرف نظر از شکایت ،مورد

تهدید و آزار قرار دارید ،می گوید« :همه (اعضای
باند) گم شده اند ،کسی نیست که تهدید کند».
ماجرا در ابتدا مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی
قرار گرفت و مسئولین مختلف واکنش نشان دادند.
گرچه موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شد ولی
نمایندگانی چون طیبه سیاووشی ،عضو فراکسیون
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زنان ،با مطرح کردن تردیدهایی چون احتمال پیوند
خوردن و یا مرتبط بودن حوادث با “اختالفات قومی
و عشیره ای” به موضوع با تردید نگاه کردند.
عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر کشور نیز طی دستوری
از استاندار خواست تا موضوع تجاوز گروهی بررسی
و به صورت دقیق گزارش شود.
اکنون پس از گذشت یک ماه طبق آخرین گزارش
ها تعداد شاکیان  ۵نفر و دستگیرشدگان  ۴نفر اعالم
شده است .از برادر یکی از دختران قربانی تجاوز در
ایرانشهر پرسیدیم که روند قضایی پرونده خواهرش
چطور پیش می رود« :پرونده را فع ًال خوابانده اند و
خبری نیست .ما تماس می گیریم و حضوری پیگیری
می کنیم ،می گویند قاضی دستور نمی دهد ... .چرا؟
جریان چیست؟ چرا اص ًال بازجویی نمی کنید؟ می
گویند زندان این شخص را تحویل ما نمی دهد،
قاضی دستور نمی دهد وی را بیاوریم .این حرف ها
را تحویل ما می دهند».

آیا پرونده قربانیان تجاوز گروهی در ایرانشهر به
سرنوشت پرونده اسیدپاشی در اصفهان منتهی می
شود؟ از حواشی و متن ماجرا این طور به نظر می
آید که باز هم متهمین از باند «زر و زور» حاکم
قدرت اعمال نفوذ بر قوه غیرمستقل قضاییه را
خواهند داشت.

زنــــــــــان
سکوت در برابر تجاوز نابخشودنی
است
الهه امانی

کنشگر کمیسیون زنان سازمان ملل

“تجاوز جنسی”“ ،تعرض جنسی” و “آزار جنسی”
سه مفهمومی 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
صرف ًا به نوع شدید تعرض جنسی و زمانی که بدن فرد
مورد تعرض و تجاوز قرار می گیرد ،اطالق می شود.
در دنیای امروز که به دالیل 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
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بستگی به مناسبات قدرتی دارد که فرد در جامعه
با سایر گروه های اجتماعی دارد .در جامعه پدر-
مردساالر ،افرادی که به دالیل 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 سالح 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 الزام ًا 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.
فعاالن حقوق انسانی زنان و فمنیست ها بر آنند که
خشونت جنسی (تجاوز ،تعرض و آزار) عمدت ًا 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 خالل  60سال
گذشته ،ادبیات غنی نه تنها در کشورهای پیشرفته
غربی ،بلکه در بسیاری از کشورهای آسیا ،آفریقا
و آمریکای التین 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 نسبتا 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  16هزار
زن مصاحبه صورت گرفته 18.3 ،درصد از زنان و
دختران در مرحله ای از زندگی خود خشونت جنسی
را تجربه کرده اند .از این تعداد  42.2درصد ،زیر سن
 18سال 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 1990
مطرح بود .کمیسیون زنان سازمان ملل ،در اوایل دهه
 ،2000برای 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
اساس ًا مطرح نیست ،به دلیل ارزش ها و ساختارهای
سیستم پدر-مردساالری 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 اساس ًا “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.
دقیق ًا 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
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زمانی که هواداران حقوق انسانی زنان و فمینیست
ها تجاوز و خشونت جنسی را جرمی علیه مردان
اعالم می کنند ،در واقع ادعایی انقالبی است .زیرا
مناسبات پدر-مردساالری 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:
 -1محرومیت زنان از کنترل و حق بر بدن خود.
کنترل مردان بر جنسیت زن ،بدن زن و تولید مثل
یکی از شالوده های نظام پدر-مردساالری ،نظام
نابرابر و ستمگرانه است.
 -2مفهوم 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.
 -3خشونت 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.
 -4تجاوز 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-مردساالرانه تولید و بازتولید می گردند .از این
رو به چالش کشیدن مناسبات قدرت ستمگرانه و
نابرابر نقطه مشترک ساختارهای پدر-مردساالرنه 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 “حتم ًا 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-
مردساالرانه 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 کالم زن ستیزانه اعمال می گردد،

بدن زن را کاالیی نموده و خشونت جنسی را به امری
“عادی” و “نُرم” در جامعه مبدل می کند.
نمادهای فرهنگ خشونت جنسی به قرار ذیل هستند:
 -1سرزنش 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”.
 -2توجیه خشونت جنسی با اظهاراتی از قبیل
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“مردها دیگر مرد هستند”“ ،زن ها باید مواظب
خودشان باشند”.
 -3جوک ها و مزاح هایی که جنسی و زن ستیز
است.
 -4سکوت و تحمل در برابر خشونت های جنسی.
 -5توجیه 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.
 -6تعریف مردانگی و کاربرد آن با واژه هایی چون
مسلط ،قدرتمند و از نظر جنسی متهاجم.
 -7تعریف زنانگی و کاربرد آن در زبان با واژه هایی
چون مطیع ،ساکت ،پذیرا ،و از نظر جنسی منفعل.
 -8بار 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.
 -9محدود 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.
 -10عدم 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  5ساله افغانستانی در خرداد ماه سال جاری
در اصفهان که پس از ربوده شدن ،مورد تجاوز قرار
گرفت ،در واقع پرده از آسیب های کالن 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  50درصد 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 150
دانش 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 اسالمی 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 سواالت شخصی و سرک کشیدن به زندگی
مردم توسط حراست ،بروید ببینید چگونه یک بیمار
روانی در مدرسه  16دانش 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-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 مالزهی ،امام جماعت مسجد نور اهل سنت
ایرانشهر در خطبه های نماز عید فطر به تجاوز به 41
دختر در این شهرستان اشاره نمود .وی از مسئوالن
برای پیگیری جدی درخواست نمود .مولوی طیب
مالزهی اظهار داشت که پدر یکی از این دختران
آسیب دیده از وی تقاضا نموده بود تا با طرح این
مسئله اطالع رسانی گردیده و از وقوع موارد دیگر
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پیشگیری شود.
جای تاسف است که دادستان عمومی و انقالب
زاهدان به جای آن که عدالت را در مورد افرادی که
مرتکب خشونت جنسی شده اند -و به نظر می رسد
از صاحبان قدرت در شهر هستند -اجرا کند ،اظهار
می دارد« :با توجه به وجود یک سری مسائل از جمله
تحریم و مشکالت 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
اعالم نمود که منبع خبر تجاوز به گروهی از زنان
سیستان و بلوچستان مورد تعقیب قرار می گیرد.
اخبار و اطالعاتی 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-مردساالری،
تاثیری کالن 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 اسالمی اظهار داشته که
“شرع ًا 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.

کــــــتابخانه
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تجاوز به مثابه ارعابی آگاهانه

تجاوز” را تشریح می کند؛ باالخص در زمانی که مردان به صورت
گروهی و به عنوان یک خشونت سازمان یافته دست به تجاوز می زنند.
وی در این اثر خود با تدوین نظریه تجاوز جنسی و اضطراب زنانه ،می
گوید که به نظر وی ،از جهتی تمام زنان قربانیان تجاوز جنسی هستند،
حتی زنانی که مورد تجاوز قرار نگرفته اند .او این تجاوز را جزئی از
یک نظام تهدید مردانه می داند که این ترس و وحشت را در همه زنان
نگه داشته و حفظ می کند.
براون میلر در خصوص زنای به عنف نیز در این کتاب می گوید که
«زنان تعلیم می بینند تا بزه دیدگان زنای به عنف شوندِ .صرف شنیدن
عبارت “زنای به عنف” به معنی آگاهی در مورد رابطه قدرت بین
زنان و مردان است .دختران -نه پسران -بزه دیده زنای به عنف واقع
میشوند .زنای به عنف واقعه ای هولناك است كه برای زنان اتفاق می
افتد و پیشنهاد این است كه تا هنگامی كه با دقت و احتیاط عمل نكنیم،
سرنوشت ما همین است».
راشل کوک در گفتگو و گزارش مفصلی که در  12فوریه  2018در
گاردین منتشر شده است ،با بررسی کتاب سوزان براون میلر پس از
حدود پنج دهه به بهانه بحث هایی که با هشتگ  metooدر فضای
مجازی منتشر شده ،می نویسد که این کتاب براون میلر مسئله تجاوز
را در سال  1975از سایه درآورد .در این گفتگو براون میلر می گوید
که روند نوشتن کتاب را کام ًال به وضوح به یاد می آورد و بخش
بسیاری از مباحث مورد نیاز خود برای این کتاب را از مطالب مربوط
به دو جنگ جهانی در کتابخانه عمومی نیویورک استخراج کرده است.
ساشا کوهن نویسنده مجله تایم در  7اکتبر  2015کتاب براون میلر
را کتابی می داند که گفتمان ما را در خصوص مسئله “تجاوز” تغییر
داده است.
متاسفانه تاکنون این کتاب به زبان فارسی ترجمه نشده است؛ با این
حال نسخه انگلیسی کتاب در وبگاه های خرید کتاب به مانند آمازون
در دسترس خوانندگان عالقمند به خرید و مطالعه آن است.

نام کتاب :برخالف میل ما :مردان ،زنان و تجاوز
نویسنده :سوزان براون میلر
انتشارات :اوپن ُرد مدیا
تاریخ انتشار1975 :

سوزان براون میلر ،نویسنده ،روزنامه نگار و فعال فمینیست آمریکایی
در شناخته شده ترین کتاب خود یعنی “برخالف میل ما :مردان ،زنان
و تجاوز” (Against Our Will: Men, Women and
 )Rapeکه در سال  1975میالدی به رشته تحریر در آورده است،
سخنی جنجالی را بیان می دارد« :تجاوز ،چیزی نیست غیر از فرایند
آگاهانه ای برای ارعاب زنان که توسط “تمام” مردان ،علیه “تمام” زنان
انجام می شود» .براون میلر در این ادعای خود البته رویکردی احساساتی
نسبت به زنان ندارد و دالیل خود را برای آن چه ذکر کرده ،بیان می کند.
این کتاب در زمان خود در مورد مسائل مربوط به تجاوز جنسی پیشرو
بود و برخالف تصور رایج آن زمان مبنی بر این که قربانی تجاوز مستحق
آن بوده ،استدالل می کند که چگونه تجاوز جنسی یک جنایت است و نه
نتیجه شهوت بلکه نتیجه قدرت طلبی و خشونت است.
براون میلر در این کتاب خود به بررسی خشونت جنسی علیه زنان در
طول تاریخ پرداخته و حدود بیست جنگ را که در آن ها ارتکاب این
اعمال به عنوان یک تاکتیک جنگی یا برای پاداش دادن به سربازان
خودی یا باالبردن روحیه آن ها و یا در جهت ارعاب و تحقیر دشمن به
کار می رفته ،بر شمرده است.
نویسنده این کتاب با رنج و درد ،شهادت نامه های بسیاری را در خصوص
تجاوز بازخوانی و بازنگری کرده و تحریفات تاریخی و نادرست خوانی
های تجربیات زنان در خصوص تجاوز مورد بحث و بررسی قرار داده
است .او توضیح می دهد که چگونه تجاوز به مثابه سالحی حساب شده
برای تحقیر و فشار بر زنان به صورت مستقیم و بر زنان به عنوان بخشی
از دارایی مردان استفاده شده است .وی مفهومی با عنوان “ایدئولوژی

67

توضیح :در معرفی این کتاب هم چنین از گزارش نشست حلقه مطالعات
مسائل اجتماعی زنان با عنوان «تحلیل و بررسی ابعاد تامین امنیت زنان در
برابر خشونت» که در مهرماه  1395در وبسایت انجمن جامعه شناسان ایران
منتشر شده ،بهره گرفته شده است.

